
 

 

 

 
Linköpings universitet 
Grundskollärarprogrammet, 4-9  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lidya Özen 
 

Språkstödjande arbete i arbetslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 10 poäng Handledare: 
  Suzanne Parmenius-Swärd,  
LIU-IUVG-EX--04/28--SE Institutionen för 
  utbildningsvetenskap 



 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

Institutionen för  
utbildningsvetenskap 
581 83 LINKÖPING 
 

  

Datum 
Date 
 
2005-01-21 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

 Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN      LIU-IUVG-EX--04/28--SE               

 
    

  C-uppsats 
 D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
 

  

 
 
 

Titel   
Språkstödjande arbete i arbetslag 
Title 
Language supportive education in teams 
 
Författare 
Lidya Özen 
Author 
Lidya Özen 
 
 
 

Sammanfattning 
Abstract 
 
Syftet med arbetet är att ge en bild av hur ett arbetslag praktiskt fungerar och visa hur språkstödjande 
undervisning genom tematiskt arbete och målinriktat arbete med smågrupper kan utföras i år 4-9 i 
grundskolan. Jag beskriver arbetslag ur ett inifrånperspektiv eftersom jag själv är en del av detta arbetslag. 
Vidare har jag intervjuat två lärare om varför de anser att arbetssättet gynnar elevers språkutveckling och 
även dokumenterat svar från en frågeställning till tolv elever om deras tankar huruvida de tycker att 
arbetslaget påverkar deras språkutveckling. Jag har också studerat vad som står i litteraturen kring min 
frågeställning. 
 
Litteraturen berör skolan förr och nu, arbetslag i skolan, arbetslagets uppgifter, arbetet i arbetslaget, för och 
emot arbetslag, språkutveckling genom integrerad undervisning, språkutveckling genom samarbete i 
smågrupper och modersmålslärarnas delaktighet.  
 
I min slutdiskussion konstaterar jag att har blivit mer och mer övertygad om att arbetet i arbetslag kan 
gynna elevers språkutveckling genom framförallt tematiskt arbetssätt kombinerat med arbete i smågrupper. 
Språkutveckling gynnas också då elever får hjälp av modersmålslärarna som är de som bäst kan hjälpa 
eleverna att förstå på modersmålet.  
 
 
 

Nyckelord 
Keyword 
Språkutveckling, svenska som andraspråk, modersmål, tematisk undervisning, arbetslag 

 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING………………………………………………………………………2   

2. SYFTE/PROBLEMFORMULERING…………………………………………….2   

3. METOD……………………………………………………………………………2   

4. ARBETSLAG 5 PÅ NORRUTSKOLAN I EXBY-EN BAKGRUND……………3    

5. LITTERATURGENOMGÅNG……………………………………………………5   

 5.1 Skolan förr och nu ………………………………………………………...5    

 5.2 Arbetslag i skolan………………………………………………………….6    

 5.3 Arbetslagets uppgifter……………………………………………………..6    

 5.4 Arbetet i arbetslaget……………………………………………………….7   

 5.5 För och emot arbetslag…………………………………………………….8   

6. TEMATISK UNDERVISNING…………………………………………………….9 

 6.1 Språkutveckling genom integrerad undervisning………………………….9 

 6.2 Språkutveckling genom samarbete i smågrupper………………………...10 

7. MODERSMÅLSLÄRARNAS DELAKTIGHET …………………...……………10 

8. INTERVJU MED TVÅ LÄRARE………………………………………………...11 

 8.1 Lärare A......................................................................................................11 

 8.2 Lärare B......................................................................................................12 

9. SAMTAL MED ELEVER.......................................................................................12 

10. SLUTDISKUSSION..............................................................................................13 

      REFERENSLISTA.................................................................................................15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

1. INLEDNING 
 
Jag har valt att skriva om vilka möjligheter ett arbetslag har för att stödja elever i sin 
språkutveckling. Vilket arbetssätt kan arbetslaget välja för att möta eleverna och 
främja deras lärande?   
 
Sedan två år arbetar jag i en F-9 skola med 460 elever där lärarna arbetar i arbetslag, 
ett arbetslag per årskurs. Varje arbetslag består av 4-5 lärare, beroende på klassens 
storlek som kan variera från trettio till femtio elever. Lärarna i arbetslaget ska ha 
ämneskompetens så att de täcker alla de teoretiska ämnena. Det gäller för lärarna att 
göra undervisningen så meningsfull och effektiv som möjligt. Arbetslaget har bl a i 
uppgift att göra didaktiska överväganden och skapa förutsättningar för att dessa 
förverkligas genom ansvarsfördelning mellan lärarna och gruppering av eleverna. 
Skolan ligger i ett område utanför Stockholm med nästan enbart elever som läser 
svenska som andraspråk.  
 
2. SYFTE/PROBLEMFORMULERING 
 
Jag vill genom att sätta fokus på dels hur ett arbetslag praktiskt fungerar också visa 
hur språkstödjande undervisning genom tematiskt arbete och målinriktat arbete med 
smågrupper kan utföras i år 4-9 i grundskolan. Hur kan ett arbetslag på bästa sätt 
bemöta eleverna och lägga upp undervisningen så att de får en så gynnsam 
språkutveckling som möjligt? Hur upplever lärare arbetet i arbetslag och varför tror 
de att arbetssättet gynnar elevers språkutveckling? Hur kan modersmålslärarnas 
delaktighet påverka elevers språkutveckling?  
 
3. METOD 
 
Jag har undersökt en organisation i en skola som ligger i en förort till Stockholm. Jag 
beskriver hur arbetslaget arbetar, hur det planerar och lägger upp sitt arbete. Eftersom 
jag själv är en del av detta arbetslag beskriver jag arbetslag ur ett inifrånperspektiv. 
Som komplement till mina observationer av arbetslagets arbete har jag utfört två 
intervjuer med aktiva lärare. Jag har också dokumenterat svar från en frågeställning 
till tolv elever om deras tankar huruvida de tycker att arbetslaget påverkar deras 
språkutveckling. Jag har dels hämtat en del information från det styrdokument som 
beskriver hur organisationen av lärare skall se ut och det arbetssätt som 
rekommenderas och dels från planeringar, studiedagar och andra diskussionsforum 
kring de ämnen som jag lägger fokus på. Jag undersöker också vad som står i 
litteraturen kring min frågeställning och de ämnen som jag har valt att lägga fokus på.  
 
Intervjuerna med de två lärarna utfördes genom samtal och anteckningar under 
samtalets gång. Samtalen inleddes med frågorna: ”Vad anser du om att arbeta i 
arbetslag, och hur tycker du att arbetet i arbetslag påverkar elevers språkutveckling? 
Jag ställde även en del följdfrågor för att få så mycket som möjligt av deras tankar. 
Intervjuerna flöt på och frågorna fungerade som ett stöd för att föra samtalet vidare. 
Lärarna hade tidigare inte arbetat i arbetslag och kunde jämföra sina tidigare 
erfarenheter med nu. Eleverna som jag har pratat med har alla utländskt ursprung och 
går i år 7. De fick svara på frågorna skriftligt under en av mina lektioner och sedan 
lämna in svaren till mig. Syftet med elevsamtalet var att ta reda på hur de trodde att 
arbetslaget påverkade deras språkutveckling och om det hade gjort någon skillnad om 
deras lärare inte hade arbetat i arbetslag. 
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4. ARBETSLAG 5 PÅ NORRUTSKOLAN I EXBY - EN BAKGRUND 
 
Norrutskolan är en F-9 skola och ligger i en förort till Stockholm. I den här skolan går 
det 460 elever och det arbetar 89 lärare och fritidspedagoger. Eleverna har nästan 
enbart utländskt ursprung. Det finns för närvarande två elever med svenska som första 
språk i skolan. Skolan tar ständigt emot nyanlända elever från främst krigsdrabbade 
länder. Det här gör det ännu mer väsentligt för alla lärare att gå en svenska som 
andraspråksutbildning om man inte redan har det. Nyanlända elever som inte pratar 
och förstår svenska tas emot av en alfabetiseringsgrupp där de får gå ihop med andra 
nyanlända elever alla lektioner utom i de praktiskt estetiska ämnena. När de kommer 
till skolan får dessa elever samtidigt information om att de tillhör en klass som de så 
småningom ska slussas in i när de har lärt sig språket bättre. Det är tillsammans med 
den klassen de får ha de praktiskt estetiska ämnena. Det finns en ansvarig lärare för 
den här gruppen som varierar i storlek beroende på antalet nyanlända elever.  
Arbetslag 5 består av fyra heltidsanställda lärare som tillsammans ansvarar för 35 
elever. Varje lärare har kompetens i minst ett ämne. Ett arbetslag har dels en uppgift 
att klara av och dels se till att samspelet i arbetslaget fungerar så att det möjliggör 
arbetet. Dessa två funktioner är gemensamma och förenade för alla arbetslag, de 
bildar tillsammans en nödvändig helhet. 
 
”Varje pedagog har ansvar för måluppfyllelse av läroplansmålen för varje 
studerande i de ämnen pedagogen är ansvarig inom arbetslaget” (Bredbyskolans 
styrdokument 2002-2004 ) 
 
Det här innebär att det inom varje arbetslag finns en lärare som ansvarar för minst ett 
ämne och kan tala utifrån läroplansmålen i den gemensamma planeringen i 
arbetslaget. Man ansvarar också för att integrera ämnena i temaarbetet. Eftersom 
lärarlaget besitter många olika kompetenser kan man lättare strukturera upp arbetet i 
klassen utifrån de mål som finns i kursplanen. Den lärare som t ex är ansvarig för 
svenska som andraspråk ska handleda sina kollegor i arbetslaget för att säkra att all 
verksamhet fungerar språkutvecklande och är förståelig för de studerande. Arbetslaget 
är en bra grund för att forma undervisningen på ett tematiskt och undersökande sätt, 
vilket också kräver att all planering sker gemensamt. Hälften av all arbetslagstid 
används till den lång- och kortsiktiga planeringen, vilket innebär att ungefär tre 
timmar i veckan ägnas till att planera det gemensamma arbetet i klassen. Arbetet i 
arbetslaget kräver ett gott samarbete och en gemensam kunskapssyn. Den andra 
hälften av arbetslagstiden fördelas på elevvård och andra möten såsom 
ämnesgruppsmöte, arbetsplatsträff och personalinformation. Varje lärare är med i en 
ämnesgrupp på skolan och träffas en timme varannan vecka. Är man t.ex. med i 
engelska gruppen träffar man de andra engelsklärarna i de andra årskurserna och 
pratar om gemensamma frågor kring engelskan på skolan. Man skriver lokala 
kursplaner, diskuterar ny forskning, litteratur, läromedel och ger varandra tips och 
idéer.  
 
Arbetslaget arbetar inte tematiskt hela tiden, utan man planerar ungefär två teman per 
termin. Det är också svårt att integrera alla ämnen i ett tema, man integrerar de ämnen 
som känns naturligt att integrera i det temaarbete som man bestämmer sig för att 
arbeta med. Tillsammans i arbetslaget lägger man upp mål för temat och hur man 
skall gå till väga, vilka moment och aktiviteter, t.ex. studiebesök, som ska ingå och de 
ansvariga för respektive moment och lektioner. Det finns flera sätt att arbeta 
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tematiskt. Ett arbetslag kan bestämma och planera ett tema som kan vara heltäckande 
och ta all tid från andra lektioner. Har man t ex tema miljö kan man i arbetslaget 
planera att all undervisningstid skall ägnas åt temat och alla lärare är engagerade i 
temat. Ett sådant tema skulle även en hel skola kunna arbeta med samtidigt för att få 
ett engagemang bland alla elever på hela skolan och ett effektfullt syfte. Man vill 
medvetande göra alla om hur viktigt det är med miljön. Alla ska prata om det på 
skolan. Vidare kan man arbeta med ett tema inom ett visst ämne. Man kan t ex inom 
svenskan ha tema sagor och arbeta med området i ett par veckor då man t ex läser 
klassiska sagor och skriver sagor från hemlandet.1 
 
Det pratas om två typer av gruppindelning i elevgruppen. Dels pratar arbetslaget om 
hur de ska dela in den stora gruppen mellan sig och dels hur eleverna delas in inom 
den mindre gruppen för att sedan samarbeta med varandra i temaarbetet. Har man en 
eller fler nyanlända elever kan det hända att en lärare får sitta med dessa elever. 
Eftersom det finns bra med resurser i arbetslaget, har det större möjlighet att dela in 
den stora gruppen mellan sig i mindre grupper och på så sätt kunna hjälpa färre och ha 
större koll på dem enskilda eleverna. Det är för arbetslaget lättare att följa upp 
eleverna i sitt temaarbete när de sitter i mindre grupper. Eleverna arbetar inte alltid i 
grupp. Oftast går läraren igenom ett avsnitt som de sen återberättar först muntligt i 
grupp och sedan får de skriva ner det de kommer ihåg med hjälp av stödord. 
Gruppindelningen är olika från gång till gång. Ibland delas de in oavsett kunskapsnivå 
och ibland nivågrupperar man. De kan också delas in i språkgrupper. Storleken i den 
lilla temagruppen kan variera från två upp till fyra elever. Lärarna väljer vilket tema 
eleverna skall arbeta med i de lägre åldrarna. När eleverna kommer upp i högre ålder 
kan de få vara med och bestämma. 
 
Det kan finnas svårigheter i att undervisa i klasser där elever med skiftande kulturell 
och språklig bakgrund ska tillägna sig kunskaper på ett andraspråk som de inte 
behärskar till fullo. Dessa elever står inför en svår uppgift som innebär att de ska 
komma ifatt sina kamrater med svenska som förstaspråk ifråga om grundläggande 
kunskaper i svenska och samtidigt hålla jämn takt i sin kunskapsutveckling i 
ämnesundervisningen som i sin tur förutsätter nya och specifika språkkunskaper.  
 
 
Det finns fem heltidsanställda modersmålslärare på skolan, två i arabiska, en i 
turkiska och två i somaliska. Elever som har något av de språken har två 
modersmålstimmar i veckan som ligger utanför schemat och är alltså inte inräknat i 
timplanens antal timmar för årskursen. En av timmarna fungerar som handledning i 
något ämne på modersmålet och en timme renodlad modersmål. Modersmålslärarna 
kan alltså komma och hjälpa eleverna på en temalektion med temat. Det här 
förutsätter att arbetslaget har ett nära samarbete med modersmålslärarna och delger 
dem information om temaarbetet. 
 
Den lärare som är ansvarig för svenska som andraspråk gör en språklig bedömning 
som kallas språkutvecklingsschema en gång per termin för varje elev för att bedöma 
vilken språklig nivå eleven befinner sig på i sin skrivning. Detta kombineras med ett 
LUS-test som görs en gång per läsår. Ett LUS-test, eller läsutvecklingsschema, är en 
bedömningsmall för läsning bestående av punkter som eleven skall ha uppnått i de 
olika åldrarna. Med ett sådant test kan läraren lättare se vilken punkt eleven kommit 
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till och om det är relevant för årskursen eller om eleven måste satsa mer på läsning. 
Utifrån de mål som läraren sätter upp tillsammans med eleven och 
föräldern/föräldrarna arbetar man i arbetslaget för att eleven ska uppnå de individuella 
målen som är uppsatta för den enskilda eleven. För varje elev upprättas en 
utvecklingsplan för alla ämnen en gång per termin. Varje ansvarig lärare för 
respektive ämne skriver in en bedömning av nuläget och eventuella mål för den 
enskilda eleven. För vissa elever kompletteras ett kortsiktigt åtgärdsprogram då 
tillfälliga faktorer finns som hindrar deras språkliga, kognitiva och sociala utveckling.  
 
5. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Föregående beskrivning av arbetssättet i Exbyskolan kan stödjas av litteratur vad 
gäller arbetslagets uppgifter, tematiskt arbetssätt och modersmålslärarens delaktighet i 
arbetslaget. I kommande avsnitt görs en genomgång av litteratur som har studerats.  
 
5.1 Skolan förr och nu 
 
Undervisningen i skolan har under en lång tid varit uppdelad i separata ämnen och de 
studerande behövde tidigare, innan 1980-talet varken förstå varför de skulle lära sig 
vissa kunskaper och hur de skulle kunna använda dessa. Man skulle ta till sig 
kunskaper så snabbt som möjligt utan att ifrågasätta dem anser Assermark, Sörensson 
i sin bok ”Arbetslag i skolan” där de bl. a har skrivit om vilka faktorer som har 
påverkat utvecklingen i arbetslivet, samhället och därmed även skolan. Nedan följer 
en beskrivning av hur lärare från att länge ha arbetat individuellt där uppdelning och 
undervisning i separata ämnen har varit det centrala till ett mer integrerat arbete i 
arbetslag.  
 
Med samhällsutvecklingen i början av 80-talet började även skolan använda begrepp 
som målstyrning, lagorganisation, decentralisering, problemlösning, flexibilitet och 
ansvar. Att ”lära för livet” var inte längre tillräckligt. Att ”lära för att lära under hela 
livet” gällde numera inom alla delar av vårt samhälle. Den organisation som präglar 
skolan idag karakteriseras av målstyrning med stark decentralisering av ansvar och 
befogenheter. Detta innebär att personalen, individuellt eller i arbetslag, får 
självständiga arbetsuppgifter och ökade befogenheter med ökat ansvar (Assermark, 
Sörensson 1998). 
 
En av skolans viktigaste uppgifter är att förbereda de studerande för ett arbetsliv och 
samhälle genom en god basutbildning. Den skall ge eleverna möjlighet och 
motivation att utveckla kunskaper, färdigheter och attityder som främjar lusten till ett 
livslångt lärande och personlig utveckling. I skolan skall de studerande förberedas för 
det arbetsliv och arbetsformer som de förväntas möta i arbetslivet. Därför måste 
undervisningen förändras mot en mer arbetslagsorienterad undervisning. 
Arbetsuppgifternas karaktär i undervisningen behöver ersättas med uppgifter, som 
kräver mer samarbete i kombination med ett ökat individuellt ansvar och större 
självständighet (Assermark, Sörensson 1998). 
 
Med anledning av den här helhetssynen var det nödvändigt att lärare samverkade 
kring studerandes kunskapsinhämtande och innehåll i undervisningen i en mer 
strukturerad och organiserad form än tidigare. En samverkan i arbetslagsform är 
grunden för en undervisning som bygger på ämnesintegration. En stor del av 
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arbetslagets samverkan omfattas av såväl planering och genomförande av 
undervisning som möjligheter till elevinflytande.  
 
Assermark, Sörensson skriver att ”Konstruerade inlärningsuppgifter utan 
verklighetsförankring tidigare har genomsyrat undervisningen i skolan. Det är istället 
behoven och verkligheten som skall vara styrande idag. Genom en ökad 
ämnesintegration går det att erbjuda de studerande en mer stimulerande och 
meningsfull undervisning.” (Assermark, Sörensson 1998, s. 24). I en målstyrd skola 
fungerar inte timplanerna . Delar från olika ämnen skall istället bilda helheter i 
elevernas kunskapsinhämtande. För att genomföra läroplanernas mål i skolan, krävs 
att pedagoger samarbetar och bidrar med sina kunskaper vid planering av 
arbetsinnehåll och arbetsuppgifter för de studerande (Assermark, Sörensson 1998). 
 
Syftet med lagarbete är att arbetslagets medlemmar tillsammans skall utveckla 
innehåll och utforma undervisningen i enlighet med de krav som ställs i 
läroplansmålen. Den samlade kompetensen hos ett arbetslag kan utveckla 
undervisningsmetodiken så att den blir meningsfull. (Assermark, Sörensson,1999) 
 
I ”Skola 2000 Nu!”(Wallin, 2000) framgår på flera ställen att arbetslaget ska göra det 
möjligt att möta elevernas varierande behov med innehåll, arbetsformer och arbetssätt 
anpassade till dessa. Det här kräver möjlighet för eleverna att ha ett aktivt 
förhållningssätt i sitt lärande, oavsett undervisningens innehåll.  
Det gäller alltså att hitta vägar för att nå lagets mål för undervisningen samtidigt som 
man tar hänsyn till begränsningar och förutsättningar. Det ska finnas mål för alla 
elever att uppnå. En svag elev kanske bara uppnår något eller några mål i ett 
temaarbete jämfört med andra elever där kravet skall vara att de uppnår fler eller alla 
mål som sätts upp av arbetslaget, eftersom de har kapacitet att lära sig mer.  
 
5.2 Arbetslag i skolan  
 
Som jag nämnde i inledningen består varje arbetslag i den skola som jag undersöker 
av 4-5 pedagoger som tillsammans är ansvariga för arbetet i klassen som de arbetar i. 
Arbetslaget lägger upp sin egen planering och gör klassens eget schema ihop. Nedan 
följer en definition av vad ett arbetslag är enligt Assermark och Sörensson.  
 
Att arbeta i arbetslag innebär: 
– ”att lärarna organiserar sig i arbetslag och samplanerar undervisningen. Det ställer i 
sin tur krav på hela skolorganisationen. Organisationen övergår från regelstyrning till  
målstyrning. 
 
– att lärare får ett större inflytande, framför allt på det som direkt och/eller indirekt 
påverkar planering, genomförande och utveckling av utbildning och undervisning. 
 
– att beslutsnivån på ett flertal verksamhetsområden flyttas från skolledarnivå till 
arbetslaget. Skolan får en plattare och effektivare beslutsorganisation”(Assermark, 
Sörensson 1998). 
 
5.3 Arbetslagets uppgifter 
 
Arbetslagets uppgift är att se till att eleverna uppnår de kognitiva målen, dvs. 
kunskaper och färdigheter som skolan har till uppgift att bibringa eleverna samt 
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affektiva mål som berör elevernas emotionella och sociala utveckling. Skolans uppgift 
är att ge eleverna kunskaper och färdigheter som stöder en utveckling mot målen på 
båda nivåerna samt att välja och utveckla den pedagogik som bäst gynnar 
måluppfyllelsen. Om skolan ska lyckas med sin måluppfyllelse vad gäller emotionell 
utveckling och lärande om mänskligt samspel är det av avgörande betydelse hur 
samspelet utvecklas mellan olika grupper och individer i skolorganisationen. Arbete i 
arbetslag kan bli modellskapande för eleverna, som lär av de vuxnas förmåga till 
samarbete. Om vi kan förmedla till eleverna att olikheter inte innebär hinder för 
samarbete, att skilda uppfattningar som bryts mot varandra kan vara utvecklande och 
berika samarbetet, i stället för tvärtom, ger vi eleverna viktig livskunskap (Åberg 
1999).  
 
Åberg nämner även i sin bok ”Arbetslag i skolan” att man i skolan inte bara lär sig det 
man avses lära sig, utan man tar även in sammanhanget runt omkring – den ”tysta 
bakgrunden” som hon kallar det. Bakgrundskunskapen använder vi oss sedan av för 
att förstå världen omkring oss. Därigenom blir sammanhanget som eleverna lär sig i, 
och det sätt på vilket skolarbetet är organiserat, viktigt. En dålig arbetsorganisation 
kan snarare motverka förståelsen av kunskapen som förmedlas. Lärarnas positiva 
budskap om samverkan och demokrati kan motsägas av att ”den tysta bakgrunden” 
visar något annat. En skolmiljö, med vuxna som samarbetar bra tillsammans, kan å 
andra sidan ge viktig social bakgrundskunskap till eleverna. Lärarna blir goda 
förebilder i praktisk demokrati (Åberg 1999). 
 
Vidare påpekar Åberg att normer också utvecklas och överförs i skolan. Ett exempel 
på en norm kan vara sättet att tala med varandra. Om de vuxna har en positiv, vänlig 
och respektfull ton när de talar såväl med varandra som med eleverna förmedlas 
sådana normer till eleverna.  
 
5.4 Arbetet i arbetslaget 
 
Inger Lindberg hävdar i en avhandling om språkutvecklande undervisning att ett 
aktivt lärarsamarbete mellan olika lärarkategorier är en förutsättning för att man ska 
lyckas i denna undervisning som måste genomsyras av en gemensam språk- och 
kunskapssyn som ger eleverna trygghet och struktur. Hon betonar också elevernas och 
föräldrarnas tillit till lärarnas professionalitet som betyder mycket i detta sammanhang 
och en framgångsrik undervisning av minoritetselever förutsätter medvetna och 
kompetenta lärare som arbetar långsiktigt utifrån en gemensam syn på elevernas 
språkutveckling. 
 
Lindberg tycker att det är självklart att alla lärare bör få särskild fortbildning och 
handledning i frågor som rör undervisning av andraspråkselever, inte för att själv 
fungera som andraspråkslärare men för att kunna anpassa sitt arbetssätt efter 
andraspråkselevernas behov och förutsättningar. Ett väl fungerande arbetslag är en 
viktig förutsättning för att eleverna ska få högklassig undervisning.  
 
Det är till fördel för arbetslaget om gruppens medlemmar besitter så många olika 
sorters kompetens som möjligt. Om medlemmarna fördjupar sina kunskaper inom 
olika intresseområden, blir experter på olika frågor och ämnen, t.ex. DAMP – 
problematik, läs- och skrivsvårigheter och miljöfrågor, kan medlemmarna på ett bra 
sätt komplettera och hjälpa varandra. ( Åberg, 1999). 
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I en forskningsrapport som handlar om organisation och lärande i skolor med språklig 
och kulturell mångfald skriver Monica Axelsson att ett minimum som skolan skulle 
kunna göra för att tillfredställa andraspråkselever skulle vara att skolan organiserar 
och stödjer ett nära samarbete mellan klasslärare eller ämneslärare, modersmålslärare 
och lärare i svenska som andra språk så att den tvåspråkiga eleven får den 
förförståelse, det visuella och språkliga stöd som behövs för att han ska kunna följa 
undervisningen tillsammans med enspråkiga kamrater ( Axelsson, 2000). 
 
När det gäller den språkliga bedömningen anser Lindberg att språkutvecklingen följer 
vissa mönster och för att elevernas naturliga språkutveckling ska få bästa möjliga stöd 
i undervisningen måste läraren kunna göra en korrekt bedömning av varje elevs 
språkliga nivå och avgöra vilken typ av undervisning som bäst tillfredsställer elevens 
aktuella behov. 
  
5.5 För och emot arbetslag 
 
På allt fler skolor väljer man nu att organisera arbetet i arbetslag, men många lärare är 
skeptiska mot idén att införa arbetslag i skolan. De fruktar bl. a att klasserna ska 
brytas sönder och tryggheten för eleverna därmed minska. Nedan följer några av de 
vanligaste argumenten för och emot arbetslag i skolan enligt Åberg: 
 
Argument för arbetslag: 
 
      -  Underlättar utveckling av en gemensam policy. 

- Möjliggör en bättre helhetssyn på eleverna. 
- Den pedagogiska utvecklingen stimuleras. 
- Samverkan med förskoleklass och fritidsverksamhet underlättas. 
- Smidigare inskolning av ny personal. 
- Bättre social inlärningsmiljö. 
- Stöd för personalen. 
- Bättre resursutnyttjande. 

 
Argument mot arbetslag: 
 

- Risk för splittring av personalen. 
- Samarbetsproblemen kan öka. 
- Vissa barn ”offras” 
- Oro för att kompetensen inte räcker. 
- Samarbete går förlorat. 
- Minskad frihet och egen kontroll. 
- För mycket tid går till konferenser. 

 
En del lärare kan uppleva arbetslagssituationen som något nytt och främmande. De 
bildar sig uppfattningar som bygger på både erfarenhet och osäkerhet. Som 
argumenten mot arbetslag visar så är man orolig för att verksamheten inte blir bättre 
utan snarare sämre. Det passar inte alla att arbeta i arbetslag. Det är något som man 
får prova sig fram i. Ett arbetslag ska inte bara bli en väl fungerande social grupp utan 
också en arbetsgemenskap. Wallin betonar i Skola 2000. Nu! att det måste finnas 
sammanhållning och solidaritet i gruppen. Varje individ ska mötas med respekt och 
förståelse och det ska även finnas utrymme för individualitet i gruppen. Det är inte 
ovanligt att lärare säger att kontakterna med andra lärare har minskat i den nya 
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organisationen. Detta kan bero på att tidigare samverkan brutits upp genom 
sammansättningen av de nya lagen. (Wallin, 2000) 
 
Ett arbetslag blir vad personerna i arbetslaget gör den till. Det är viktigt att alltid 
framföra sina önskemål och sin kritik till den skolledning som finns på skolan. Det 
kan anses vara svårt att stödja argumenten mot arbetslag, då inget av dem stämmer 
överens med den verklighet som en del lärare befinner sig i. En splittring av 
personalen sker i början men man lär sig att samarbeta med nya personer. Det är 
skolledningens ansvar, snarare än arbetslagens, att se till att det finns tillräckligt med 
kompetenser i arbetslaget och att skapa utrymme för att utveckla ämnet och dess 
didaktik.    
 
 6. TEMATISK UNDERVISNING 
 
6.1 Språkutveckling genom integrerad undervisning  
 
”Det finns ingen metod med stort M” skriver Arfwedson i sin bok ”Arbete i lag och 
grupp”. Det finns alltid något att vinna och något att förlora, vilken metod man än 
väljer. När lärarna samverkar i arbetslag underlättas möjligheten att använda 
arbetsmetoder som kräver flexibilitet i gruppsammansättning, lokalutnyttjande och 
vuxenhandledning (Arfwedson, 1992). 
 
Redan i början på 1900-talet hävdade Vygotskij, som var kritisk till den traditionella 
lärdomsskolan, att det finns tre viktiga pedagogiska slutsatser man kan dra i samband 
med barns intressen och innehållet i skolan. ”För det första måste ämnena ha samband 
med varandra i en kurs för att knyta an till elevernas intressen. För det andra får 
undervisningen inte innebära en repetition, då blir innehållet ointressant, utan istället 
skall stoffet vidgas och fördjupas. För det tredje skall det finnas ett samband mellan 
innehållet i skolan och det verkliga livet”( Lindqvist G,1999 Vygotskij och skolan) 
 
”Språkutveckling sker inte isolerat utan är alltid knuten till ett innehåll. För att 
elevernas språkkunskaper skall bli väl befästa och utvecklas krävs att de använder 
språket i olika sammanhang och kring ett meningsfullt innehåll i samverkan med 
andra ämnen i skolan.”(Kursplanen i svenska som andra språk). 
 
För att elever ska kunna komma till tals och aktivt delta i språkutvecklande aktiviteter 
måste undervisningen också i hög grad organiseras i form av olika typer av 
smågruppsaktiviteter som bygger på samarbete mellan eleverna. Det här är ett 
arbetssätt som också förespråkas av på mer allmänt pedagogiska och 
inlärningspsykologiska grunder bl. a av Douglas Barnes som studerat skolan som 
inlärningsmiljö och fokuserat på kommunikationens roll i inlärningsprocessen. Barnes 
(1978) hävdar att en förutsättning för att inlärning i någon djupare mening ska kunna 
komma till stånd i skolan är, att eleverna får möjlighet att använda språket i 
utforskande funktion, d v s för att upptäcka och tolka verkligheten, organisera sitt 
tänkande och handlande, och omforma sina kunskaper genom samspel med andra och 
på så sätt ta aktiv del i sin egen inlärning. Enligt Barnes, sker det bäst genom arbete i 
smågrupper där eleverna med språkets hjälp kan få grepp om ny kunskap och relatera 
den till sina tidigare kunskaper både genom att ”tänka högt” med språket som 
tankeinstrument och genom att kommunicera med andra elever kring lösningar av 
olika typer av problem.  
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Gunilla Ladberg hävdar också i sin bok Skolans språk och barnets (2000), att en 
integrerad undervisning eller tematiskt arbete som hon kallar det är grundläggande av 
flera skäl. Det ger möjlighet för eleverna att studera i olika gruppkonstellationer som 
stimulerar en mångsidig användning av språk. Det underlättar hjärnans sätt att lära 
genom att skapa sammanhang. 
 
Jan Nilsson skriver i sin bok Tematisk undervisning att tematiskt organiserad 
undervisning eller projektarbete blir allt vanligare i skolan. Tematisk undervisning 
utmärks bland annat av att olika ämnen integreras till en helhet och att innehållet i 
undervisningen har en tydlig koppling till elevernas vardagserfarenheter. Ett tredje 
utmärkande drag för tematisk undervisning är att den är oberoende av traditionella 
läromedel och att läsning av olika typer av skönlitterära texter har en central funktion 
i det kunskapssökande arbetet (Nilsson, 1997). Tematisk undervisning bygger enligt 
Nilsson på uppfattningen att barn redan när de börjar skolan har kunskaper och 
föreställningar om den värld de lever i och att de är aktiva, nyfikna och ständigt 
beredda att pröva dessa föreställningar i olika kunskapssökande processer. 
 
6.2 Språkutveckling genom samarbete i smågrupper 
 
Undersökningar (Johnson and Johnson, 1989) visar också att många elever når 
betydligt bättre studieresultat genom ett samarbetsinriktat arbetssätt jämfört med mer 
individuellt och konkurrensinriktade arbetssätt. Arbete i mindre grupper ökar inte 
bara elevernas individuella aktivitet och engagemang utan har också visat sig kunna 
medföra en djupare bearbetning och förståelse av innehållet i undervisningen genom 
att eleverna tvingas att göra sig förstådda, förklara för varandra, motivera sina 
ståndpunkter och uttrycka vad de lärt med egna ord. 
 
Inger Lindberg (1996) framhåller att förutsättningen för att smågruppsarbeten ska 
leda till en gynnsam språk- och kunskapsutveckling är att de planeras, organiseras, 
genomförs och inte minst följs upp på ett genomtänkt och strukturerat sätt.    
 
7. MODERSMÅLSLÄRARNAS DELAKTIGHET  
 
Vid ett flertal tillfällen har modersmålets betydelse och modersmålslärarnas 
delaktighet i undervisningen nämnts i texten. Många gånger har det konstaterats, både 
i teorin och i praktiken, att det är lättare för andraspråkselever att lära sig ett andra 
språk om de har ett utvecklat modersmål, men vad innebär då det här? Pirkko 
Bergman redogör i referensmaterialet, Att undervisa elever med Svenska som 
andraspråk (2000), för en indelning som definierar vad man egentligen menar med 
språkbehärskning. Ett sätt att klargöra detta är att göra en distinktion mellan bas och 
utbyggnad. Basen omfattar det som alla som talar ett visst språk som modersmål 
behärskar av språket. Detta innebär en muntlig färdighet på den nivå som normalt är 
uppnådd vid skolstarten. Baskunskap omfattar också förmågan att hantera språket i 
större enheter än ljud, ord och böjningsformer, satser och meningar. Man måste kunna 
delta i samtal, förstå och göra sig förstådd.  
 
Undervisningen brukar utgå från att barnen har tillägnat sig basen i språket. Man tar 
naturligtvis hänsyn till att storleken på ordförrådet kan variera även hos svenska barn, 
men avvikelserna är oftast förutsägbara , och läraren har tillräcklig kompetens att 
avhjälpa bristerna. Undervisningen kan gå ut på att framför allt utveckla utbyggnaden. 
Enligt Bergman brukar den första etappen på utbyggnaden vara att lära sig att läsa och 
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skriva, att upptäcka sambanden mellan tal och skrift. Detta öppnar dörren till många 
andra kunskaper och färdigheter som ingår i utbyggnaden. Ordförrådet ökar, eleverna 
tillägnar sig ett specialordförråd som behövs inom olika ämnen, och de lär sig att 
nyansera sitt ordval. Med tiden ökar också den grammatiska medvetenheten.  
 
Vidare ställer Bergman frågan, vad som händer då andraspråkselever som börjar 
skolan med inga eller bristfälliga kunskaper i svenska? 
I bästa fall har eleven tillägnat sig basen i sitt modersmål, vilket brukar vara fallet 
med nyinflyttade elever, men elever som är födda i Sverige och har levt i en 
begränsad språkmiljö kan ha brister även i basen i sitt eget språk. Basen i svenska är 
då inte tillräcklig för att utgöra grunden för utbyggnad. Om eleven inte får 
undervisning i sitt eget språk utvecklas inte heller utbyggnaden på modersmålet. 
 
Sedan hemspråksreformen i Sverige 1977 erbjuds de flesta tvåspråkiga elever 
modersmålsundervisning i den mån resurser finns enligt Charlotte Johansson som har 
skrivit artikeln ”Modersmålet som väcker lusten att lära”. Hon hävdar att det måste 
ske en regelbunden kontakt och samarbete med modersmålsläraren för att få en god 
uppfattning om elevens språkliga kunskaper.  
 
Den här kontakten bör även innebära en viss tid avsatt för handledning på 
modersmålet. Med det menar jag att modersmålsläraren ska vara med på t ex 
matematiklektionen och hjälpa den eleven eller gruppen med eventuella problem som 
kan dyka upp. Det kan hjälpa eleven att förstå uppgiften om den får förklaringen på 
sitt modersmål. Samtidigt lär sig eleven de specifika termerna på modersmålet 
såtillvida den inte behärskade dem innan. C. Johansson menar också att det har visat 
sig att första språket ofta används som inlärningsstrategi, till exempel när elever 
samarbetar eller arbetar enskilt.  
 
 8. INTERVJU MED TVÅ LÄRARE 
 
Hur ser enskilda lärare på sitt uppdrag som medlem i ett arbetslag? Två lärare 
beskriver nedan kort vad de anser om att arbeta i arbetslag och varför de tycker att det 
arbetssättet främjar elevers språkutveckling. Vad man kan säga är att båda är positivt 
inställda till att arbeta i arbetslag och de anser båda att det är viktigt att elever med 
svenska som andraspråk har många vuxna språkliga förebilder omkring sig. 
 
8.1 Lärare A 
 
Den första läraren som jag har intervjuat (Lärare A) arbetade tidigare som lärare för 
årskurserna 1-6 från 1985 till 1993. Under den här tiden arbetade hon som 
mellanstadielärare och var ensam ansvarig för en klass på ca 20-25 elever. Under 
läsåret 93-94 förändrades organisationen på hennes arbetsplats och hon började arbeta 
i arbetslag. Nu arbetar hon i en skola som ligger i ett invandrartätt område där de 
flesta elever har annat modersmål än svenska. De är 4-5 lärare i varje arbetslag och 
per årskurs. Lärare A tycker att det är bra att arbeta i arbetslag därför att det ger 
möjligheter att se den enskilde eleven ur olika perspektiv samtidigt som metoderna 
för att utveckla det pedagogiska arbetet görs till en gemensam angelägenhet för 
samtliga i arbetslaget. Tidigare arbetade varje lärare enskilt. På högstadiet var endast 
svenskläraren ansvarig för svenskan och matematikläraren ensam ansvarig för 
matematiken. Idag tänker alla i arbetslaget på svenskan och har svenska som 
andraspråkskompetens. Hon säger att det känns tryggt och hävdar att ”det är bra för 
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elevernas språkutveckling när fler lärare är medvetna om de språkliga svårigheter 
elever som har svenska som andra språk möter under undervisningen. Det är också 
nyttigt för eleverna att höra vuxna prata ”ren svenska” med varandra. Arbetslaget 
kretsar kring dem under dagarna, vilket också ger eleverna möjlighet att samtala med 
arbetslaget. Elever som bor i områden med mycket invandrare hör inte ”renodlad” och 
helt korrekt svenska annat än i skolan, av lärarna.” 
 
8.2 Lärare B 
 
Lärare B arbetar numera också i arbetslag på samma skola som Lärare A, dock inte i 
samma arbetslag. Lärare B har tidigare arbetat i en skola med fler elever som hade 
svenska som sitt modersmål och där arbetet i arbetslag inte fungerade i praktiken då 
det fanns många starka krafter som var emot det samarbetet. Var och en satt och 
planerade sitt ämne och man hade ingen kommunikation i arbetslaget berättar Lärare 
B. Efter två år på den skolan bytte hon arbetsplats och har nu sedan fyra år arbetat i 
ett väl fungerande arbetslag på hennes nya skola. Hon känner att det är viktigt att alla 
lärare som arbetar på liknande skolor tänker språkutvecklande i alla ämnen. ”Eleverna 
deltar omedvetet i svenskundervisning i alla ämnen. Eleverna har fler vuxna omkring 
sig vilket gör att de snabbt kan få svar på frågor och kan kommunicera med många 
lärare. Fler lärare är medvetna om språkutveckling och de teorier som stödjer 
språkutveckling. Tidigare gav man tips till de andra lärarna på vad de skulle tänka på 
när de undervisade i sina ämnen. Nuförtiden, oavsett om man arbetar ämnesintegrerat 
eller inte så har lärarna ett närmare arbete och arbetslagsmöten där man bl. a 
diskuterar hur man tillsammans ska uppnå en språkutveckling hos eleverna. Man 
pratar även om enskilda elever och deras behov.” Lärare B pratar vidare om att 
språkutveckling ska komma från ledningen på skolan. ”På min förra skola var rektorn 
inte tillräckligt stark och drivande i den här frågan. De som hade jobbat längst hade 
mer att säga till om. De nya lärarna fick inget gensvar på sina teorier och sökte sig 
därför till andra skolor”.  
 
Lärare A och B verkar båda nöjda med att arbeta i en arbetslagsorganisation som 
beskrivs som ett bättre sätt än det som de tidigare var vana vid. Situationen för Lärare 
A förändrades under tiden som hon arbetade på skolan till skillnad från Lärare B som 
sökte sig till den skolan där lärarna redan arbetade i arbetslag. Liksom Lärare A 
tycker Lärare B att man i arbetslag har möjlighet att se den enskilda eleven bättre och 
därefter kan tillgodose elevens behov. I en skola med majoriteten elever med svenska 
som andraspråk verkar det nödvändigt att ha ett andraspråksperspektiv i alla ämnen. 
Det är viktigt att komma ihåg att eleverna lär sig svenska på alla lektioner. Båda 
lärarna betonar även vikten av att vara många vuxna omkring eleverna, så som ett 
arbetslag är, för att de lättare ska kunna kommunicera med lärarna och höra dem prata 
svenska med varandra.      
 
9. SAMTAL MED ELEVER 
 
Under en lektion samtalade jag med en grupp på tolv elever i årskurs sju, alla med 
utländsk bakgrund. Vissa av eleverna var födda i Sverige och andra hade bott i 
Sverige i några år. 
  
Eleverna i årskurs sju fick frågorna: På vilket sätt tror ni att arbetslaget påverkar er 
språkutveckling?  och Hade det gjort någon skillnad om era lärare inte hade arbetat i 
arbetslag? Efter viss förtydligande av frågorna svarade var och en skriftligt. Detta 
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resulterade i följande svar på första frågan: ”Vi lär oss bättre svenska”, Jag lär mig 
matteord på svenskan”, ”Det är bra att vi kan prata med dem hela tiden”, ”De planerar 
bra temaarbeten”, ”De vet vad man behöver”, ”Eftersom de pratar bra svenska lär vi 
oss också bra svenska”, Vi har många lärare som hjälper oss”, Vi lär oss jättemycket 
när vi har tema arbete, för vi måste redovisa också”, ”Vi lär oss många nya ord”. 
 
På den andra frågan svarade majoriteten av eleverna att ”Ja, de hade inte känt oss så 
bra, de sitter och pratar om oss jättemycket”, ”Lärarna har bra koll eftersom de pratar 
med varandra hela tiden”, ”Då kanske vi inte skulle arbeta tematiskt och inte heller 
lära oss så mycket”, ”Vi skulle inte få så bra kontakt med våra lärare om de inte hade 
jobbat i arbetslag”. En elev skrev att det inte skulle göra någon skillnad; ”Vi skulle 
lära oss lika mycket”. 
 
Man kan konstatera att eleverna är nöjda med att ha ett arbetslag omkring sig och 
tycker tematiskt arbetssätt är lärorikt och språkutvecklande. De här eleverna känner 
trygghet i sina klasser. De berättar för mig att de skulle vilja ha det på samma sätt 
även på gymnasiet.   
 
10. SLUTDISKUSSION 
 
Under arbetets gång känner jag att jag har blivit mer och mer övertygad om att arbetet 
i arbetslag kan gynna elevers språkutveckling genom framförallt tematiskt arbetssätt 
kombinerat med arbete i små grupper. Som framgår av avsnittet om tematisk 
undervisning innebär det att olika skolämnen integreras och därmed också att det bör 
planeras och organiseras av lärare som har ansvaret för undervisningen. Lämpligt är 
då att dessa lärare som bäst känner eleverna och deras intressen ingår i något arbetslag 
och kan integrera traditionella skolämnen till en enhet. 
 
Jag tror att det är svårt att hitta ett perfekt arbetssätt som gynnar elever med olika 
språkliga bakgrunder, men det känns som att eleverna på den skola som jag arbetar på 
ändå verkar nöjda och trivs ihop i klasserna. Jag håller helt och hållet med Åberg 
(1999) och tror att ett gott samarbete mellan elever är en utgångspunkt för motivation 
och trygghet. Trivs eleverna med varandra och kan samspela skapas det en positiv 
atmosfär och motivation till kunskaps- och språkutveckling. Ett gott samarbete lärare 
emellan i ett arbetslag bidrar också till att elever känner sig trygga och därmed 
mottagliga för de kunskaper som förmedlas i skolan. 
 
Lindberg tycker att alla lärare bör få fortbildning och handledning i frågor som rör 
undervisning av andraspråkselever. Jag håller med och anser att endast läraren i 
svenska som andraspråk är expert på elevernas språkutveckling, men inte lärarna i 
NO och SO t. ex. Lärarna i dessa ämnen måste ha en viss kännedom om hur 
inlärningen i och på ett andraspråk går till för att kunna stödja elevernas 
begreppsinlärning och kunskapsutveckling i sina ämnen. Ett tätt samarbete mellan 
dessa lärare och modersmålslärare tror jag är en nödvändighet för att arbetslagets 
samlade kompetens ska kunna utnyttjas maximalt.   
 
Språkutvecklingen gynnas också då eleverna får hjälp av modersmålslärarna som är 
de som bäst kan hjälpa eleverna att förstå på modersmålet. Modersmålslärarna är till 
stor hjälp även när det kommer en nyanländ elev till klassen. Jag vill också lägga till 
att modersmålsundervisning och användning av förstaspråket skapar förutsättningar 
för att eleven ska känna sig trygg i sin identitet och fungerar som stöd för elevens 
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språkliga och kunskapsmässiga utveckling. Det är viktigt att uppmuntra elever till att 
läsa och se positivt på modersmålet eftersom det är en viktig del i 
språkutvecklingsprocessen. Jag tror på teorin som säger att om en elev behärskar sitt 
modersmål bra har den eleven större möjligheter att lära sig svenska. Tvåspråkighet är 
något positivt, men det får inte bli så att eleven inte behärskar något av språken 
ordentligt. Det är viktigt att eleven får många tillfällen att både tala språken och höra 
dem talas. För att påvisa detta har de flesta av våra elever två modersmålstimmar i 
veckan som är schemalagda redan från början. 
 
Eftersom jag redan arbetar i arbetslag och trivs väldigt bra med det, är det kul att höra 
och läsa att allt fler skolor organiserar lärarna i olika arbetslagskonstellationer. Jag 
anser att det är nödvändigt i en skola med många elever som har svenska som 
andraspråk att utbilda alla lärare i svenska som andraspråk, därför att det är viktigt att 
alla t.ex. blir medvetna om elevernas svårigheter vid inlärning. Lärarlaget engagerar 
flera lärare i bedömningen av eleverna och ökar därmed möjligheterna att få underlag 
för att utveckla förutsättningarna för att göra individuella hänsynstaganden i 
undervisningen t. ex genom individuella utvecklingsplaner. Dessa planer som görs är 
alltså något som växer fram i ett samspel mellan elev, föräldrar och lärare i relation 
till kursplanerna.  
 
Naturligtvis kan det dyka upp svårigheter då en skola vill förverkliga ett koncept i 
form av arbete i arbetslag och en gemensam syn på språkutvecklande arbetssätt. De 
inblandade lärarna bör tro på att arbetssättet främjar elevers språkutveckling men det 
krävs också en stark ledning som har en positiv inställning till idén och som kan 
skapa goda förutsättningar för att arbetslagen får förankra sina pedagogiska idéer i 
verksamheten. Det kan handla om många förändringar som måste ske för att 
förverkliga konceptet att arbeta i arbetslag och tematiskt. Bland annat förändras 
undervisningen på så sätt att samarbete mellan eleverna betonas och samverkan 
mellan olika ämnen ökar. Lärarna och eleverna får nya roller. En lärare fungerar som 
handledare och utvärderare och eleverna får en mer aktiv roll med betoning på ansvar 
och delaktighet i planering och genomföring av undervisningen. Den fysiska miljön 
kan komma att förändras för att anpassas till nya elev- och lärarroller så att den blir 
mer pedagogiskt funktionell och möjliggör en flexibel lokalanvändning.  
 
Jag känner att arbetet har gett mig mycket och vet att mitt intresse för ämnet har ökat 
under arbetets gång. Den största fördelen med att arbeta i arbetslag tycker jag är att 
man lär känna eleverna på ett mycket bättre sätt. Vi ser dem i många olika situationer 
och får en annan helhetsbild av dem som människor. 
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