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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få mer kunskap om hur några utvalda lärare arbetar i sina ämnen för 
att utveckla nyanlända elevers språk- och kunskaper. Nya krav ställs på läraren för att möta 
elever som är nya i Sverige. Våra vägledande frågor var hur läraren arbetar för att utveckla 
elevernas språk och kunskaper samt vilka möjligheter och svårigheter de finner i 
undervisningen av nyanlända elever. Studien genomfördes med hjälp av observationer och 
intervjuer med sex behöriga lärare i tre grundskolor både i förberedelseklasser och i reguljära 
klasser. I resultaten kom det fram att lärarna såg på elevernas modersmål som resurs i 
undervisningen och stöttade eleverna på olika sätt för att utveckla deras språk- och kunskaper. 
Lärarna uttryckte att det fanns andra faktorer som de inte kunde styra över och som möjligtvis 
skulle kunna underlätta för lärare och för eleverna, bland annat antal elever i klassen. Vår 
slutsats är att det är viktigt med stöttning och dialogrika klassrum när man arbetar med 
nyanlända elever.  
 
Nyckelord: Språkutvecklande arbetssätt, nyanlända elever, förberedelseklass, stöttning  
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1.    Inledning 

 
Det har skett en stor förändring i dagens samhälle och i de svenska skolornas klassrum de 
senaste åren. Fler nyanlända elever kommer till Sverige med ett annat modersmål. De har med 
sig ett eller flera språk. Nu när de är i Sverige behöver de lära sig ett nytt språk, 
majoritetsspråket, svenska, för att kunna kommunicera och förmedla sina tankar. De behöver 
språket för att kunna klara sig i skolan och förstå undervisningen i alla andra ämnen. Andelen 
elever i den svenska grundskolan som har annat modersmål än svenska är idag nästan 18 % 
enligt Musk & Wedin (2010). Eleverna som grupp är mycket heterogena. Det finns elever 
med skiftande språklig bakgrund och med varierade kunskaper. Dessa förändringar har 
medfört nya krav på skolan och lärare att möta barn med olika bakgrund. Läraren ställs inför 
nya utmaningar och det blir lätt att se på barnens språkbakgrund som bristfällig snarare än 
fylld av möjligheter (Musk & Wedin, 2010).  
 
I Sverige har eleverna med annat modersmål, enligt Skollagen, tillgång till en särskild 
undervisning i svenska som andraspråk och modersmålet “En elev som har en vårdnadshavare 
med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk [...] 
Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas [...] Rektorn beslutar 
om undervisning i svenska som andraspråk för en elev” (Skollag, 2010).  
 
Eleverna ska få möjligheter att använda språket på olika sätt för att utveckla sin språkliga 
förmåga. I skolans läroplan står det: “Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 
förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” 
(Skolverket, 2011, s.9). Språket är det främsta redskapet för lärande, kommunikation och 
tänkande. Utan språk blir det svårt att kommunicera och förmedla sina tankar och åsikter. 
Enligt Läroplanen är språket människans redskap för att kunna kommunicera och utveckla 
sig. Språket har en avgörande betydelse för kunskapsutvecklingen och spelar en viktig roll i 
all undervisning. Denna aspekt har betonats i läroplanen som följande: 
“Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 
utvecklar människan sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 
och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 
ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” (Skolverket, 2011, 
s.223). Eleverna har rätt att utveckla sitt modersmål och lära sig det nya språket. Men 
forskningen visar att det tar lång tid att utveckla skolrelaterade språkfärdigheter på ett 
andraspråk. Därför är det viktigt med ett språkutvecklande arbete som omfattar all 
undervisning och inte bara svenska som andraspråk och modersmålundervisningen (Hajer & 
Meestringa, 2014). I vårt arbete som studiehandledare och lärare träffar vi nyanlända elever i 
skolan. Arbetet väckte intresset att undersöka hur lärare arbetar för att utveckla nyanlända 
elevers språk och kunskaper. Vi valde därför att skriva om detta område i vårt examensarbete. 
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1.1.    Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om hur några utvalda lärare arbetar med 
nyanlända grundskoleelever för att utveckla deras språk och kunskaper. Vi vill veta mer om 
hur sex lärare i tre skolor arbetar med de nyanlända elevernas språk- och kunskapsutveckling i 
förberedelseklass och i reguljär klass. 
 
Studiens syfte preciseras i följande frågeställningar: 
      

1. Hur arbetar lärare i klassrummet med nyanlända elever för att främja språk och 
kunskapsutveckling? 

2. Vilka svårigheter respektive möjligheter finner lärarna i undervisningen av nyanlända 
elever?  
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2.   Bakgrund 
Kapitlet inleds med begreppsförklaringar av viktiga förekommande begrepp i uppsatsen samt 
hänvisningar till skolans styrdokument. Därefter presenteras de teorier som studien tar sin 
utgångpunkt i samt tidigare forskning om språkutvecklande undervisning. 

2.1.    Begreppsförklaring 
Nyanlända elever: Elever som har varit bosatta utomlands och nu är bosatta i Sverige. 
Eleverna saknar kunskaper i det svenska språket och har inte gått i svenska skolor längre än 
fyra år. 
 
Språkutvecklande arbetssätt: Det är ett arbetssätt där språket sätts i fokus i alla ämnen och 
inte bara språkämnena. Språket och innehållet integreras så att språket utvecklas parallellt 
med ämneskunskaperna (Gibbons 2013).  
 
Förberedelseklass: Det är en klass där nyanlända elever går för att få de kunskaper de 
behöver för att kunna ta del av en ordinarie undervisning. Eleverna kan högst gå i två år i en 
förberedelseklass. 
 
Stöttning: Den tillfälliga men nödvändiga hjälp som läraren ger för att eleverna 
framgångsrikt ska kunna utföra sina uppgifter (Maybin, Mercer och Stierer 1992). 
 
Flerspråkighet: Det är förmågan att kunna använda fler än ett talat, tecknat eller skrivit 
språk. Det är när en elev behärskar minst två språk. 
 

2.2.    Styrdokument 
Nyanlända elever nämns inte i läroplanen utan det finns rekommendationer i Skolverkets 
Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (Skolverket 2016). I de allmänna råden står 
det tydligt att alla barn har rätt till utbildning och tillgång till en likvärdig skola. Nyanlända 
elever har samma rättigheter som alla andra elever i skolan. De har rätt att utvecklas så långt 
som möjligt. Nyanlända elever har precis som alla andra elever rätt till en likvärdig 
undervisning. 
 
Enligt läroplan (skolverket, 2011) bygger skolans värdegrund och uppdrag på att alla elever 
ska ha en likvärdig utbildning baserat på en anpassad undervisning till varje enskild elev och 
behov med utgångspunkt i elevens bakgrund, språk och kunskaper. Dessutom är den språkliga 
förmågan en viktig del av skolans värdegrund och uppdrag, där man anser att det är viktigt att 
eleverna får använda sina olika språk som resurs i sitt lärande. Enligt skolverket gynnas 
elevernas kunskapsutveckling av att eleverna befäster begreppen på svenska och på sitt 
modersmål. Därför är det viktigt att eleverna ges förutsättningar att använda sitt modersmål 
som ett medel för att utveckla språket och lärandet (Skolverket, 2011).  
Tillika anser Skolinspektionen att modersmålet är en framgångsfaktor för elevernas lärande. I 
Skolinspektionens rapport om utbildning av nyanlända elever betonas vikten av att, så snabbt 
som möjligt, ta reda på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter genom att kartlägga 
elevernas kunskaper. Kartläggningen anses vara en viktig förutsättning för elevernas fortsatta 
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utveckling och lärande (Skolinspektionen, 2012). I rapporten framgår det också att de besökta 
skolorna i rapporten, genomför inte tillräckliga kartläggningar eller att kartläggningarna inte 
används för att planera och individualisera undervisningen. Granskningen visar att den 
organisatoriska åtgärden särskild undervisningsgrupp i sig inte är tillräcklig för att ge eleverna 
en bra start på sin skolgång i Sverige. Det centrala är hur undervisningen utformas i 
förberedelseklassen. Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin 
språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011). 
 

2.3.    Teoretiska perspektiv 
I vårt arbete fokuserar vi på hur läraren arbetar för att stödja nyanlända elevers språk- och 
kunskapsutveckling. Vårt arbete vilar på det sociokulturella perspektivet som har sin 
utgångspunkt i den ryske psykologen Lev Vygotskijs teorier. Vygotskij anser att 
språkutveckling och lärande går hand i hand och lärandet sker när vi är språkligt aktiva i olika 
sociala situationer. Han anser att omgivningen är avgörande för människans utveckling och 
prestation (Vygotskij, 2001) 
 
Interaktionen spelar en stor roll för lärandet och språkutvecklingen. Det är också viktigt att 
interaktionen sker mellan personer som ligger på olika men ganska nära nivåer. För att lära 
sig mer behöver eleven samverka med en person som besitter mer kunskap för att hen skall 
kunna utvecklas. Den klyfta mellan vad personen kan göra själv och vad personen kan göra 
med andras hjälp kallas den närmaste utvecklingszonen. Med den menar Vygotskij att ”det 
som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra självständigt” 
(Vygotskij 2001, s.333).  
 
När lärandet sker i olika situationer behöver eleven hjälp av en mer kompetent person hemma 
och på skolan. Det stödet som eleven får kallas för stöttning, vilken Gibbons (2006, 2013) 
också nämner i sina böcker. Ordet stöttning (scaffolding) användes första gången av Wood, 
Bruner och Ross (1976) när de beskrev hur föräldrar och barn pratar med varandra. Gibbons 
menar att begreppet stöttning i ett undervisningssammanhang är den tillfälliga, men 
nödvändiga, hjälpen som läraren ger eleven. Stöttningen som läraren ger är inte vilken hjälp 
som helst utan en hjälp som leder eleverna mot nya färdigheter och nya nivåer. Den ska också 
leda till att eleven ska kunna klara uppgiften självständigt i framtiden. Stöttningen ska leda till 
att eleverna klarar mer än bara lätta uppgifter. Därför är det viktigt att läraren erbjuder mer 
utmanande uppgifter. Undervisningen ska vara utmanande, meningsfull och skall ha ett 
innehåll som är skolämnesrelaterat. Undervisning av nyanlända elever innebär en särskild 
utmaning för läraren i skolans alla ämnen (Gibbons 2013). Det behövs höga förväntningar 
tillsammans med utmanande uppgifter och med det rätta stödet klarar eleverna uppgifterna 
och utvecklar sitt språk och lärande. Gibbons menar att läraren för nyanlända samt 
andraspråkselever bör tänka kring vilken sorts stöttning elever behöver i undervisningen för 
att klara uppgifterna i stället för att förenkla undervisningen. Nyanlända elever ska lära sig det 
nya svenska språket samt andra ämnen på det nya språket. Därför är det viktigt med stöttning i 
alla ämnen. Elevernas flerspråkighet ska ses som en resurs i klassrummet. 
 
Genom att låta eleverna använda sitt förstaspråk i undervisningen i klassrummet tillåter 
läraren att eleven utvecklar både sitt förstaspråk och andraspråk samtidigt som de utvecklar 
ämneskunskaperna. Läraren kan låta eleverna få använda sitt förstaspråk för att kunna samtala 
och skriva texter tillsammans med andra elever som har samma språk. De kan också träna på 
att översätta från sitt eget språk till svenska så att andra förstår. Genom det arbetssättet 
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förstärks elevernas identitet och självkänsla och de utvecklar både sitt första- och andraspråk 
(Axelsson 2013).  
 

2.4.    Tidigare forskning 
Språkinriktad undervisning är en undervisning som gynnar i första hand flerspråkiga elever, 
men den passar alla elever med tanke på att alla elever behöver lära sig det ämnesspecifika 
språket. Här samarbetar språklärare med ämneslärare för att ge eleverna riktad stöttning så att 
de inte snubblar på det skolrelaterade språket i onödan (Hajer och Meestringa, 2014). Vidare 
menar de att lärarna bör arbeta parallellt med språk och ämnesinnehåll. Språkinriktad 
undervisning anses vara god under förutsättning att läraren är aktiv i arbete med denna 
undervisning och använder språket på ett genomtänkt sätt i hela inlärningsprocessen. Det är 
lärarens ansvar att bygga upp skolspråket.  
 
Det som kännetecknar en språkinriktad undervisning är att den är kontextrik med mycket 
interaktion och språklig stöttning. I en språkinriktad undervisning ger läraren bland annat 
mycket visuellt stöd, ställer öppna frågor och låter eleverna använda de nya orden genom att 
få möjligheten att formulera dem i nya meningar och skrivuppgifter menar Hajer och 
Meestringa (2014). 
 
Målet för all ämnesundervisning måste därför vara att integrera språk och innehåll så att ett 
andraspråk utvecklas samtidigt med ämneskunskaperna. Det är inte någon lätt uppgift. Att 
integrera språk, stoff och tänkande kräver en systematisk planering och uppföljning (Gibbons, 
2006). Gibbons nämner i sin bok olika sätt för att arbeta språk och kunskapsutvecklande, 
bland annat genom interaktion i klassrummet, effektiva grupparbeten, genrebaserad 
skrivundervisning och att stötta skrivundervisningen genom att till exempel använda 
cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som bygger på ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande och kunskap, att man lär sig tillsammans med andra. Modellen består av fyra faser. 
Lärare och elever bygger upp kunskaper om ett ämne, studerar modelltexter, skriver ihop en 
text tillsammans, för att sedan skriva egen text utan lärarens stöd (Gibbons, 2006). 
 
För att de nyanlända eleverna ska ha förutsättningar att klara av utmaningen att parallellt 
utveckla kunskaper i det svenska språket och kunskaper i skolans olika ämnen krävs en 
undervisning som innehåller ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Nyanlända elever 
behöver möta en undervisning som är både språk och kunskapsutvecklande där läraren stöttar 
eleverna för att kunna växla mellan vardagsspråket och skolspråket (skolverket, 2012). 
 
En av framgångsfaktorerna för nyanlända elever för att nå skolframgång är att arbeta språk- 
och kunskapsutvecklande med fokus på höga förväntningar, interaktion och stöttning.  
Gibbons (2006) lyfter fram dessa faktorer och värderar dem högt. 
 
Pedagogen har en avgörande roll i lärandet. Det är viktigt att den har kunskaper i hur 
pedagoger möter elever med annat modersmål än svenska för att kunna ge dem en 
språkutvecklande ämnesundervisning, det betonar Hyltenstam och Lindberg i sin forskning 
(2004). Eleverna gynnas av en undervisning som är meningsfull vilket betyder att språket 
undervisas i en kontext istället för att fokusera på övningar med isolerade ord och fraser 
menar Axelsson och Landsberg (1998). De förklarar också att en framgångsfaktor som gynnar 
nyanländas lärande enligt forskningen är att elevernas ursprung och modersmål tas tillvara i 
undervisningen.  Det lyfts flera gånger av Axelsson, Hokkanen och Sellgren (2002) att 
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elevernas flerspråkighet ska ses som en tillgång i undervisningen och att eleverna får använda 
sitt modersmål i undervisningen. Detta nämns också av Thomas och Collier (1997). Om 
eleverna får undervisning bara på sitt andraspråk utvecklas lärandet långsammare än om de 
har fått använda sitt förstaspråk (Vetenskapsrådet, 2012). 
 
Flerspråkighet och elevernas språk är en av flera framgångsfaktorer som gynnar elevernas 
lärande. Enligt Long (2002) är den visuella stöttningen i undervisningen en av faktorerna som 
gynnar elevernas lärande så att de får möjlighet att förstå mer. Long menar att elevernas 
förståelse ökar om de får möjlighet att interagera med varandra. Då får de möjlighet att 
använda språket utan att de känner stor krav för korrekthet. 
 
I ett språkutvecklande arbetssätt bör eleverna få möjlighet att lära sig det ämnesspecifika 
språket. En språkinriktad undervisning innebär att eleverna lär sig att använda det 
ämnesspecifika språket muntligt och skriftligt. Hajer och Meestringa (2014) påpekar också att 
ett språkutvecklande arbetssätt gynnar alla elever. När man arbetar parallellt med 
ämnesinnehåll och språk får ämnet en mer noggrann och ingående behandling, så de här 
målen kommer inte bara andraspråkseleverna tillgodo (Hajer & Meestringa, 2014). 
 
Gibbons (2013) betonar vikten av hur samtalen i klassrummet läggs upp och vilken roll det 
spelar i andraspråksinlärning. Hon nämner bland annat IRF- modellen (Initiation, Respons, 
Feedback) som baseras på det som kallas kontrollfråga där läraren ställer en fråga som eleven 
får möjlighet att svara på för att vidare kontrollera om eleven kan svaret. Hon menar att den 
modellen måste vara väl genomtänkt för att nå de förväntade resultaten. Gibbons påpekar 
också vikten av interaktion i helklass och menar att den typen av interaktion kan bidra till 
stöttning av språkutveckling. Hon nämner också att grupparbete som förbereds noga kan 
främja språkutveckling på många sätt. Läraren borde ta reda på vad eleverna redan kan 
eftersom nytt lärande bygger på tidigare erfarenheter och kunskaper som eleven redan har för 
att man ska koppla det som sker i skolan till elevens egna erfarenheter utanför skolansvärld 
(Gibbons, 2013). 
 
Det är viktigt att undervisningen genomsyras av samtal och diskussion. Det krävs ett bra 
planeringsarbete av läraren för att undervisningen ska ge bästa resultat. Gibbons (2006) 
påpekar att tydliga genomgångar är viktiga inför uppgifterna. Nyanlända elever i 
förberedelseklass behöver tydliga instruktioner för att lyckas med att utföra en uppgift för att 
de har ett begränsat ordförråd. Att gå genom instruktioner är det viktigaste för att kunna få 
igång eleverna med att utföra sina uppgifter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11	
	

 

3.   Metod 
I detta avsnitt redogörs och motiveras, datasamlingsmetoder, urvalet procedur och etiska 
aspekter som vi har utgått ifrån i vår studie. 

3.1.    Datainsamlingsmetoder 
För att samla in empiri till studien har vi använt oss av intervjuer och observationer. 
Användning av flera metoder i samma studie leder till ökad tillförlitlighet, hävdar Stukát 
(2011). 

 
Valet av att använda intervjuer är grundat på att vi ville lära oss mer om hur läraren arbetar 
med nyanlända elever utifrån lärarens erfarenheter. Kvale och Brinkman (2009) menar att 
genom intervjun är det möjligt att inhämta beskrivningar av olika, specifika situationer vilket 
kan leda till att man förstår mer utifrån intervjupersonens synvinkel och erfarenheter. 
Intervjuerna var semistrukturerade vilket betyder att de varken var ett öppet samtal eller ett 
slutet frågeformulär. Intervjuerna utfördes enligt en intervjuguide (se bilaga 2) som fokuserar 
på vissa teman kring språk och kunskapsutveckling. Den innehåller förslag på frågor kring 
tema och syftet. 

 
Den andra metoden som använts i studien är observationer. Genom att observera ville vi se 
hur utvalda lärare undervisade nyanlända elever för att sedan följa upp det med intervjuer för 
att ta reda på hur de kände, tänkte och agerade i undervisnings situationer samt deras 
förhållningssätt till nyanlända elever och deras sätt att arbeta språkutvecklande. Patel och 
Davidson (2003) hävdar att observationer är användbara när man ska samla information inom 
områden som berör beteende och skeende.  

 

3.2.    Urval 
Utgångspunkten i vårt examensarbete är att lära mer om hur lärare arbetar i 
förberedelseklasser och i reguljära klasser där nyanlända elever går. Vi vill lära oss mer om 
hur lärare arbetar för att stödja språk- och kunskapsutvecklingen hos nyanlända elever. Därför 
letade vi efter skolor och lärare som är i kontakt och har nyanlända elever på skolan. Vi valde 
skolor där nyanlända elever går i förberedelseklasser och i reguljärklasser. Valet av lärarna 
var helt slumpmässigt och berodde endast på att de arbetade med nyanlända elever. Vi kände 
till lärarna sedan tidigare vilket underlättade samarbetet med dem. 

Studien genomfördes i tre skolor som är belägna i Sverige. Havskolan är en grundskola f-6. 
Hoppskolan är en grundskola f-9. I båda skolorna går både svenska och nyanlända elever. 
Nyanlända elever på lågstadiet går i reguljära klasser med andra jämnåriga. Nyanlända elever 
på mellanstadiet går i en förberedelseklass och läser de praktiska ämnen tillsammans med 
andra jämnåriga i reguljära klasser, såsom idrott, slöjd och musik. Bergskolan är en 
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högstadieskola 7-9. Där finns det förberedelseklasser för nyanlända elever och därefter 
fortsätter de i reguljära klasser.  

De sex lärarna som vi intervjuade är behöriga lärare i sina ämnen och jobbar i kommunala 
grundskolor som är belägna i norra delen av Sverige. Vi valde att döpa om dem för att 
garantera anonymitet. Deras erfarenhet varierade mellan fyra och trettio års erfarenhet.  
Enligt Kvale & Brinkmann (2009) brukar antalet intervjuer ligga kring tio till femton 
intervjuer. Svårigheten med ett för litet antal kan medföra generaliseringssvårigheter, men de 
anger också att antalet kan variera ibland på grund av tillgängliga resurser och tid. 
Nedan redovisar vi en kort presentation av de sex pedagoger som vi har intervjuat och 
observerat. 
 

3.2.1.    Presentation av informanterna 

Samir är behörig lärare senare år 4-6 i ämnena svenska/engelska. Han är också behörig lärare 
i svenska som andraspråk 1-9. Han har arbetat i skolan och med nyanlända elever i fyra år. 
Hon undervisar i reguljär klass samt i förberedelseklass på mellanstadiet. 
 
Alice undervisar i samma förberedelseklass som Samir undervisar i. Hon är behörig lärare i 
matematik och NO årskurs 1-7. Hon har arbetat i mer än tre år på skolan och med nyanlända 
elever. Hon har inte läst svenska som andraspråk men fick behörigheten att undervisa i 
svenska som andraspråk för elever i årskurs 1-3. 
 
Bilal har två lärarexamen. En från sitt hemland och en från Sverige. Han är behörig lärare i 
svenska, matematik och NO. Han är flerspråkig och har arbetat med nyanlända elever i mer än 
13 år. Han har arbetat med studiehandledning och modersmålsundervisning. Nu jobbar han i 
en förberedelseklass 4-6. Han är behörig i svenska som andraspråk för årskurs 1-3. 
 
Mostafa är matematik- och fysiklärare. Han undervisar på högstadiet och är behörig i att 
undervisa på gymnasiet och på komvux. Han har arbetat i femton år på skolan och under 
några av dessa år har han undervisat nyanlända. Han har inte läst svenska som andraspråk. 
 
Sanna är en behörig högstadielärare i spanska, religion, samhällskunskap och historia. Hon 
har nio års erfarenhet och har arbetat i fyra år på Bergskolan. Hon har inte undervisat i en 
förberedelseklass men har undervisat nyanlända elever som går i reguljär klass. Det är första 
året för henne att jobba med nyanlända elever. 
 
Rebecka är behörig högstadielärare i svenska, SO och engelska. Hon är inte behörig i svenska 
som andraspråk men ska söka nästa termin för att läsa kursen svenska som andraspråk. Hon 
har 30 års erfarenhet och undervisade ett år, förra året, i en förberedelseklass. I år jobbar hon 
med nyanlända som är inkluderade i reguljär klass. 
 
 

3.3.    Genomförande 
Datainsamling skedde i anslutning till sex lektionspass och sex observationstillfällen. 
Materialet samlades in under februari och mars 2016. Vi valde att börja med observationen 
först för att sedan genomföra intervjun. Anledningen var att kunna samtala med läraren efter 



13	
	

observationen för att få mer information om deras sätt att arbeta och tänka kring att 
nyanländas språk och kunskapsutveckling. Vi valde att författarna var och en genomförde tre 
intervjuer och observerade läraren som ska intervjuas. Mirna intervjuade Alice och Samir på 
Havskolan och Bilal på Hoppskolan (mellanstadiet). Fadia Intervjuade Sanna, Rebecka och 
Mustafa på Bergskolan (högstadiet). På det viset delade vi ansvaret för insamling av 
datamaterialet. Vi intervjuade lärarna enskilt vid den tid och plats som passade för var och en. 
Vi mejlade den berörda läraren för att få bekräftelse. Vi bifogade informationsbrevet (se 
bilaga 1), där vi talade om syftet med vårt arbete och frågade om de var intresserade att delta. 
Efter att vi hade fått bekräftelse bokade vi en tid för observationer samt intervjuer. När vi 
valde ut observationstillfällen utgick vi från lärarens schema och planering. 
 
Enligt Kvale & Brinkman (2009) blir intervjupersoner sårbara eftersom deras deltagande i 
studien kan leda till vissa framtida konsekvenser och därför måste deras konfidentialitet 
säkras. Vilket ställer krav på intervjuaren att ta sitt ansvar gentemot informanterna. Vi 
respekterade det förtroendet genom att göra informanterna medvetna om sina rättigheter att de 
när som helst kunde avbryta sitt deltagande och att de garanterades anonymitet i vår studie. 
De blev också informerade om att intervjuerna skulle spelas in och vi fick deras samtycke. 
 
Vi började med att observera läraren för att sedan fortsätta med intervjun. Några intervjuer 
kunde vi genomföra i samband med observationer och några genomfördes några dagar efter 
observationer pga. svårigheter att hitta lediga tider hos lärarna. Efter observationer och 
intervjuer transkriberade och analyserade vi datamaterialet tillsammans. 

3.3.1.    Materialinsamling från observationer 

Observationerna utfördes först för att kunna ställa ytterligare frågor under intervjuerna och för 
att få mer förklaringar och svar på frågor som dök upp under observationerna. 
Observationerna gjordes i klassrummet där lektionerna skedde. Vi gjorde tre observationer 
var hos tre lärare på tre olika skolor. De tre observationerna som Mirna gjorde skedde i en 
förberedelseklass 4-6 där nyanlända elever gick, medan de observationerna som Fadia gjorde 
skedde i två reguljära klasser, en åk 8 och en åk 9, där nyanlända elever var inkluderade. Vi 
började observationerna med att presentera oss i klassen och berätta om syftet med 
observationen. När vi gjorde observationerna valde vi att vara icke deltagande observatörer, 
vilket betyder att man befinner sig utanför det som sker i klassrummet, man är bara observatör 
(Patel& Davidsson, 2003). Mirna använde datorn för att fylla i observationschemat samt för 
att skriva ner anteckningarna under observationerna. Fadia använde papper och penna för att 
fylla i observationschemat och skriva ner anteckningarna. Datamaterialet från observationerna 
delades sedan så att båda skulle kunna ta del av informationen för att sedan kunna bearbeta 
och analysera tillsammans. Observationstiden varierade mellan 70 minuter och 130 minuter. 
Syftet med observationerna var att iaktta personens beteende och samtal (Bryman, 2011).  

I vår studie valde vi att använda oss av observationsschema för att skriva ner våra 
observationer. I början av schemat skrevs observatörens namn, datum, tid och lärarensnamn. 
Vi hade också gjort en tabell där vi skrev ner några punkter som vi ville undersöka. Vi skrev 
upp ett antal frågor som skulle täcka upp vår undersöknings område och konstruerade ett 
observationschema (se bilaga 3). I schemat fanns det en ruta där man kunde kryssa i om man 
tyckte att den stämde och att läraren berörde punkterna i observationsschemat i sin 
undervisning. Bredvid varje fråga fanns det ett kommentarsfält för att kunna anteckna och 
kommentera om det behövdes. I kommentarfältet skrev vi med egna ord vad som skedde 
under tiden. Vi antecknade direkt när vi såg något som kunde vara intressant för vår studie. 
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Observationsschemat som vi använde oss av var en inspiration av Hajers observationsschema 
för en språkutvecklande undervisning (Hajer och Meestringa, 2014). Vi valde punkter som 
passade till studiens syfte. Utifrån punkterna ville vi se hur läraren arbetar för att utveckla 
nyanlända elevers språk. De punkter som vi tittade närmare på var:  

• Tydlighet under lektionen, till exempel på vilket sätt ger läraren instruktionerna så att 
alla elever förstår vad en uppgift handlar om.  

• Elevernas förförståelse och med det ville vi se om läraren utgår från elevernas 
förförståelse och om hon eller han försöker knyta an undervisnings innehåll till 
elevernas tidigare erfarenheter.  

• Elevernas flerspråkighet används som resurs i klassrummet så att de till exempel får 
uttrycka sig på sitt modersmål ibland.  

• Lärarens stöttning och vilka olika stöttnings modeller använder läraren i sin 
undervisning, exempelvis cirkelmodellen.  

• Visuellt stöd i klassrummet, vilka typer av visuellt stöd använder lärarna och i vilken 
omfattning används det bilder till exempel för att förklara ord.  

• Ord och begrepps förklaring och användning av ämnesspecifika ord och begrepp 
under lektionen och om läraren försöker utgå från det vardagliga språket för att sedan 
gå till dem ämnesspecifika ord och begrepp.  

• Eleverna är delaktiga, och med det ville vi se om eleverna använder språket för att 
kommunicera och förmedla sina tankar.  

Alla dessa punkter är en del av en språkutvecklande undervisning enligt Hajer (Hajer och 
Meestringa, 2014). 

 

3.3.2.    Materialinsamling från intervjuer 

Syftet med intervjuerna var att få fram lärarens synsätt och uppfattningar. Frågorna i 
intervjuguiden (bilaga 2) var öppna och gav stort utrymme för den intervjuade att kunna 
utveckla sina svar. Frågorna var strukturerade efter olika teman. Intervjun inleddes med 
inledningsfrågor som handlade om informanternas bakgrund, för att sedan fortsätta med 
frågor som knyter an till frågeställningarna och syftet. Frågorna handlade om arbetssätt som 
läraren använder för att utveckla elevernas språk och kunskaper, stöttning, möjligheter och 
svårigheter som gynnar samt hindrar nyanlända elevers lärande. För att få svar på den första 
frågeställningen ställde vi frågorna: på vilket sätt arbetade lärarna språkutvecklande i sin 
undervisning, vad känner de till om språkutvecklande arbetssätt och hur definierar de ett 
språkutvecklande arbetssätt. För att få svar på den andra frågeställningen så bad vi lärarna att 
beskriva vilka faktorer i klassrummet de anser kan gynna nyanlända elevers inlärning, och 
vilka faktorer upplever de kan vara hinder. Vi använde oss av öppna frågor som ger möjlighet 
till följdfrågor för att få ett innehållsrikt svar. 
 
Innan vi började med de riktiga intervjuerna gjorde Fadia en pilotintervju. Hon gjorde en 
intervju med en lärare som inte är med i undersökningen för att se hur lång tid det tog att 
genomföra den, kontrollera om frågorna gick att uppfatta samt att kontrollera begripligheten 
av frågorna och hur relevanta de var för själva studien. Denna intervju kommer inte att räknas 
med i undersökningsresultatet. Vi valde att spela in intervjuerna för att kunna koncentrera oss 
på samtalet under intervjun istället för att skriva ner svaren under samtalet och för att kunna 
gå tillbaka och lyssna. Enligt Bryman (2011) är det en fördel att spela in intervjuerna då 
informanternas egna ord kan fångas vilket är viktigt för den senare analysen.  
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Vi såg till att intervjufrågorna utformades på ett sätt så att informanterna inte skulle känna sig 
utpekade i sin yrkesroll. 
Intervjuerna genomfördes enskilt i ett klassrum eller samtalsrum med avsikt att läraren skulle 
kunna uttrycka sig fritt. Rummet hade informanterna själv valt ut. Intervjuerna spelades in 
med hjälp av en mobiltelefon för att sedan transkriberas. Intervjuernas längd varierade mellan 
15 och 45 minuter.      
När intervjuerna var klara transkriberade vi våra intervjuer och sammanställde dem för att 
möjliggöra att vi båda hade tillgång till dem och kunde läsa och ta del av varandras intervjuer 
för att sedan kunna analysera och diskutera dem. 
 

3.4.    Studiens trovärdighet  
Det empiriska materialet som vi använder i denna studie är observationer och intervjuer. När 
intervjuer och observationer sätts ihop i ett och samma projekt kan undersökningen visa om 
det informanten säger stämmer med vad de gör. På detta sätt ökar man datas tillförlitlighet 
(Trost, 2010). För att försöka säkerställa studiens tillförlitlighet valdes ljudinspelade 
intervjuer för att under studiens gång kunna gå tillbaka så många gånger vi behöver för att 
försäkra oss om att vi uppfattat allt korrekt (Patel & Davidson, 2003). 
     
 

3.5.    Etiska aspekter 
Fyra övergripande etikregler har formulerats av vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). I 
vår studie har vi tagit hänsyn till alla fyra krav. Första kravet är informationskravet. Det 
innebär att vi ska informera alla deltagare i studien om syftet med vår studie. Detta gjorde vi 
genom att först ta kontakt med berörda personligen, via telefon och via mail för att fråga om 
de ville delta. Sedan mailade vi informationsbrevet (bilaga 1). I brevet beskrev vi studiens 
syfte, vad arbetet handlade om och hur observationer och intervjuer skulle gå till. 

 
Andra kravet är samtyckeskravet. Det innebär att deltagaren har rätt att själv bestämma över 
sin medverkan. I informationsbrevet ställde vi frågan om de ville delta och det stod tydligt att 
de kan avsluta sitt deltagande om de så önskar. 

 
Tredje kravet är konfidentialitetskravet. Med det menas att deltagaren ska vara anonym i 
studien och att vi har ansvaret att bevara alla uppgifter som vi får på ett sätt att obehöriga inte 
kan ta del av den. För att uppfylla det kravet informerade vi deltagarna att de kommer att vara 
anonyma i studien. Vi har valt att kalla skolorna Havskolan, Hoppskolan och Bergskolan. 
Lärarna i Havskolan har fått namnen Alice och Samir. Läraren i Hoppskolan har fått namnet 
Bilal. Lärarna i Bergskolan har fått namnen Sanna, Mustafa och Rebecka. 

 
Fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material 
och information får endast användas i denna studie och inte i andra syften. Vi kommer att 
använda informationen från intervjuer och observationer enbart i denna uppsats. 
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3.6.    Metoddiskussion 
I studien utgick vi från lärarnas perspektiv. De forskningsmetoder som användes i studien var 
intervjuer och observationer. Vi tyckte att det var de mest relevanta metoderna för att 
undersöka och uppfylla studiens syfte. Enligt Johansson och Svedner är intervjuer 
tillsammans med observationer då den primära metoden för att få fram informationen vi söker 
(Johansson & Svedner, 2010). 
 
 Genom intervjuerna ville vi lyssna på lärarna och veta hur lärarna tänker och resonerar kring 
deras roll. Intervju som metod hjälper till att uppfatta hur individer tänker, man utgår från 
informanternas erfarenheter för att kunna förstå varför de har vissa uppfattningar Enligt Trost 
(2010) kan en forskare genom att använda sig av den kvalitativa metoden samla på sig mycket 
innehållsrikt material, därigenom kan forskaren få förståelse för hur lärare arbetar. 
Trost påpekar också att det finns nackdelar med denna metod, att intervjun ibland kan 
uppfattas som samtal. Därför försökte vi se till att formulera intervjufrågorna på ett sätt så att 
de passar till undersökningssyftet. Med observationerna kunde vi se hur verkligheten såg ut 
hos lärarna. 
 
Studiens kvalitet beror på dess tydlighet och trovärdighet. Vi såg till att frågorna var 
relevanta, tydliga, enkla att besvara samt ensidigt tolkningsbara (Kylén, 2004). Det kunde vi 
försäkra oss genom en pilotintervju som vi nämnde tidigare som Fadia gjorde med en 
utomstående lärare. Frågorna var meningsfulla för vår undersökning och ibland lade vi till 
följdfrågor för att försöka att hålla oss till ämnet. 
Studiens tillförlighet påverkas också av antalet informanter som deltar i studien därför såg vi 
till att antalet ligger inom ramen för metoden, studien och dess syfte. Genom det fick vi 
tillräckligt med underlag för vår studie och vi var medvetna om att underlaget inte räcker för 
att kunna generalisera resultatet. 
 
Vi kände informanterna sedan tidigare, fördelen med att bygga en relation med sina 
informanter är att bygga tillit och en säker atmosfär, för att vidare få informanten att känna att 
denne kan öppna sig och vara ärlig. Men det finns också en risk enligt Kvale & Brinkmann 
(2009) som menar att forskningsobjektivitet kan påverkas när intervjuaren känner till 
informanterna sedan tidigare. För att undvika att bli påverkade av det kollegiala bandet till 
informanterna försökte vi vara tydliga med forskarrollen och med studiesyftet, vilket ledde till 
att vi hade avspända samtal med informanterna. Det kunde vi uppleva när vi genomförde 
intervjuerna genom att lärarna tog sig tid och svarade med genomtänkta svar och ibland 
förklarade de sina svar ytterligare. 
 
Vi fick informationen som behövdes för att besvara frågeställningarna i studien, vilket stödjer 
användandet av metoderna och att de var relevanta i vår studie. 

 

3.7.    Analysmetod 
Studiens empiri samlats in med hjälp av observationer och intervjuer. Det samlade materialet 
analyserades utifrån en tematisk innehållanalys. 
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När det gäller observationerna analyserade vi resultatet utifrån de frågor som vi har använt i 
observationsschemat och det vi har sett under observationerna. Vi sammanställde 
observationerna för att hitta meningsbärande och betydelsefulla enheter som är relevanta för 
syfte och frågeställningar och kan ge oss information om hur lärarna arbetade språk- och 
kunskapsutvecklande. Under bearbetning och analys av observationer använde vi oss av några 
exempel från lektionerna som kunde vara stöd till det vi beskrev. Sedan sorterade vi dem i 
olika teman enligt nedan: 

• Flerspråkighet en resurs i undervisningen. 
• Olika former av Stöttning i undervisningen. Under det temat är det tre underrubriker i 

fokus:  
• förklara ord och begrepp på olika sätt. 
• tydlighet och struktur. 
• visuellt stöd.  

• Interaktion i klassrummet.   

När det gäller intervjuerna läste vi genom de transkriberade texterna flera gånger. Efter det 
valde vi att samla under varje fråga vad de olika informanterna har svarat för att hitta 
gemensamma uttalanden för att sedan kunna koda och kategorisera svaren enligt Hjerm och 
Lindgren (2010). Efter kategorisering försökte vi hitta gemensamma teman som är kopplade 
till syfte och frågeställningar. Några teman fick i sin tur olika underrubriker. 

Under bearbetning och analys av intervjuerna blev det följande teman: 

• Lärarens definition av ett språkutvecklande arbetssätt. 
• Hur lärarna arbetar språkutvecklande i undervisningen.  

• Modersmålet en tillgång i undervisningen. 
• Stöttning. 

• Lärarnas behov av att utveckla deras undervisning för att kunna jobba mer 
språkutvecklande. 

• Faktorerna som gynnar samt hindrar nyanländas inlärning. 
– Faktorer som gynnar nyanländas inlärning. 
– Faktorer som hindrar nyanländas inlärning. 

I bearbetning och analys av intervjuerna använde vi oss av citat från våra informanter. 
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4.   Resultat och Analys 
I detta avsnitt redovisas studiens resultat och analys. Resultatet baseras på intervju och 
observationsmaterial från de utvalda lärarna. Hur läraren undervisar nyanlända elever är det 
övergripande temat. För att förstå mer om hur utvalda lärare arbetar med nyanlända elever för 
att utveckla deras språk och kunskaper kommer analysen att fokusera på tre teman i 
observationers bearbetning och fyra teman i intervjuernas bearbetning. Tema och rubriker har 
vi beskrivit i analysmetoden i paragrafen ovan. 
 

4.1.    Bearbetning och analys av observationer 
Syftet i studien var att lära mer om hur några utvalda lärare arbetar för att utveckla nyanlända 
elevers språk och kunskap. Vi gick genom observationsanteckningarna för att se vad de 
visade utifrån studiens syfte och frågeställningar. Här presenteras resultatet av 
observationerna utifrån en sammanfattning av de frågeställningar som låg till grund för 
observationerna. 

4.1.1.    Flerspråkighet en resurs i undervisningen. 

I vetenskapsrådet (2012) står det att flerspråkighet är på flera sätt en resurs för både individen 
och samhälle. Detta stämmer överens med lärarens sätt att se på elevernas modersmål i 
undervisningen. Med läraren menar vi här de lärare vi observerade och intervjuade. 

I båda förberedelseklasserna var det ett tillåtande klimat. Detta kunde man se genom lärarnas 
arbetssätt och hur det var tillåtet för eleverna att använda sitt modersmål för att förklara och 
berätta. Eleverna som hade samma modersmål fick hjälpa varandra för att uttrycka sig. 
Läraren i dessa klasser såg på elevernas språk och flerspråkighet som resurser. Eleverna 
använde sina olika språk som resurs i lärandet. Eleverna fick använda sitt modersmål för att 
uttrycka sig när det svenska språket inte räckte till. 

 I Bilals klassrum uttryckte sig en elev på sitt modersmål för att kunna berätta om varför det 
blir dag och natt. Eleven hade svårigheter i att uttrycka sig på svenska, men fick möjligheten 
att uttrycka sig på sitt modersmål. Därefter översatte läraren, som förstod elevens språk, för de 
andra eleverna i klassen. De elever som hade samma språk fick hjälpa varandra under 
lektionen. Eleverna som kunde mer svenska översatte och berättade för läraren vad deras 
kamrater berättade på modersmålet. Dessutom hade Bilal bett studiehandledarna om 
översättningshjälp av ett dokument där det står de olika ord och begrepp som han kommer att 
använda under lektionensgång. Dokumentet visades på tavlan, där orden var översatta till 
elevernas språk. Bilal tog fram dokumentet under lektionensgång så att eleverna kunde förstå 
de svåra orden och begreppen.  

Ett annat exempel som visade användning av elevernas modersmål som resurs i klassrummet 
var användning av det digitala verktyget som hjälpmedel för att kunna lösa uppgifterna. 
Eleverna använde sig av översättningsprogram för att kunna förstå instruktioner och svara på 
frågor. 

Samir delade in eleverna i grupper när de skulle genomföra ett förhör på engelska. Grupperna 
var skapade utifrån nivå och språk. De som hade samma språk satte sig tillsammans för att 
kunna hjälpa varandra och använda sitt modersmål för att lära sig nya kunskaper tillsammans. 
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De elever som ännu inte har lärt sig det svenska språket fick hjälp av eleverna som hade lärt 
sig lite mer.  

Eleverna fick tillåtelse att använda sitt modersmål på olika sätt. Dels genom att översätta för 
att kunna förstå innehållet av undervisningen. Dels genom att använda sitt modersmål för att 
formulera sina kunskaper när svenska språket inte var tillräckligt för det (Gibbons, 2013). 

I åk 8 och åk 9 hade eleverna möjlighet att prata med sin studiehandledare om den fanns för 
att få översättning och förklaring på saker och ting. Eleverna hade också tillgång till sina 
datorer för att kunna använda översättningsprogram. I de klasserna som Fadia observerade 
fanns det några enstaka nyanlända elever med ett annat modersmål men eftersom de inte 
talade samma språk så hade de ingen möjlighet att kommunicera på sitt modersmål. 

4.1.2.    Olika former av Stöttning i undervisningen 

I förberedelseklasserna var lektionen anpassad till elevernas nivå så att de flesta elever kunde 
klara uppgifterna och aktiviteterna med det rätta stödet. Några elever behövde mer stöd än 
andra som har varit länge i klassen och lärt sig mer. Det kunde man se genom att alla elever 
var aktiva och löste uppgifterna som läraren gav. Nedan beskrivs hur läraren stöttade eleverna 
så att de kunde klara av sina uppgifter. 

4.1.2.1.    Förklara ord och begrepp på olika sätt 

Bilal utgick från elevernas förförståelse i sin undervisning. Lektionen började med en 
repetition av det gamla området som eleverna hade arbetat med sedan tidigare för att kunna gå 
vidare och bygga på. Bilal återkopplade hela tiden till det som eleverna har lärt sig sen 
tidigare om ämnet. Detta anser Gibbons (2013) som viktigt eftersom det inte är lätt att förstå 
ett sammanhang utan förkunskaper. Bilal använde sig av vardagsspråket för att så småningom 
gå över till ämnesspecifika ord och begrepp under lektionen. Som exempel används ett samtal 
mellan läraren och eleverna från en lektion som observerades. 

• Vem kan åka till rymden och titta och forska? Vad heter dem som åker till rymden och 
forskar? kan vem som helst åka till rymden? frågade läraren 

• Astronaut, säger en elev.  
• Ja astronauten åker till rymden. Namnet på den som åker till rymden är astronaut säger 

läraren. 
Läraren säger inte direkt astronaut utan förklarar ordet för att sedan komma fram till ordet 
astronaut genom att samtala med eleverna. Han förklarade vad ordet betydde och eleverna 
gissade svaret. Läraren använde sig av ett enkelt språk för att sedan förklara svåra begrepp 
såsom dragningskraft, solsystemet och rotation. Läraren stöttade eleverna genom att förklara 
vad orden betydde på deras modersmål i ett samarbete med studiehandledarna. Han 
förberedde en lista med flera ord kring temat rymden (rymden, Big bang, galax, solsystem…) 
i förväg och bad studiehandledarna att förklara och skriva vad orden betydde på några språk 
som är representerade i klassen. Här kan vi se att läraren har bestämt sig för vilka ord och 
begrepp som är nödvändiga att använda och förstå för att kunna tala och skriva om ämnet. 
Stehagen (2014) anser att upprätta ordbanker med nyckelbegrepp är en bra metod men hon 
lägger till att det är också viktigt att eleverna är med om att skapa ordbankerna. 
Alice förklarade ordet hypotes med flera exempel, under experimentet, när bilderna inte 
kunde hjälpa till med att förklara det abstrakta ordet. Hon förklarade med ord och visade med 
kroppen vad det kan betyda. Hon hade en boll i handen och sa: om jag släpper bollen ramlar 
den på golvet. Det är min hypotes, sa hon. Jag tror att bollen ramlar om jag släpper den, 
fortsatte hon. På det sättet förklarade hon vad ordet hypotes betydde. Framför sig hade hon 
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alla föremål och material som de skulle använda för att kunna blanda olika material. Eleverna 
lärde sig vad olika föremål hette. Det var ord som diskmedel, schampo, blanda, olja, vatten 
och löser sig. Läraren ställde alltid frågor för att bekräfta att eleverna hade förstått. Flera 
elever blandade ihop ordet blanda och blunda. Läraren stannade vid orden och förklarade och 
visade vad dem betydde och skillnaden mellan orden. Efter blandningsexperimentet såg 
eleverna på en film som tog upp samma ämne men den var lite mer abstrakt. Filmen handlade 
om fläckar och hur man ska ta bort fläckar. Läraren fortsatte med att stötta eleverna här också. 
Hon pausade filmen flera gånger för att förklara ord och begrepp även om eleverna tyckte att 
det inte var så roligt att pausa. 
 
På högstadiet var det lite svårare, enligt läraren, att hålla en nivå som gynnar nyanlända elever 
eftersom de är inkluderade i en reguljärklass. De flesta elever i klassen hade svenska som sitt 
modersmål vilket gjorde det svårt att använda en lätt eller förenklad språknivå. Den stöttning 
läraren erbjöd eleverna var i form av den visuella presentationen och i upprepning och 
förklaring av de nya ord och begrepp och ibland i form av kontrollfrågor för att kolla om 
eleverna hängde med och hade förstått. Exempelvis brukade Rebecka dela ett dokument på 
Google Drive med eleverna och där fanns det frågor, inom området som eleverna arbetade 
med för att svara på, vilket ansågs vara en sorts stöttning. 
Under lektionen som observerades stöttade Mostafa eleverna direkt genom att gå runt och 
svara på deras frågor och funderingar och han hade fördel av att eleverna arbetade i halv klass 
eftersom det var en laboration.  

4.1.2.2.    Tydlighet och struktur 

Lärarna i båda förberedelseklasserna 4-6 använde sig av tydliga strukturer. De berättade och 
förklarade lektionens syfte och mål. De förklarade tydligt vad lektionen skulle handla om och 
vad eleverna skulle lära sig under lektionen. Läraren i dessa förberedelseklasser visade tydligt 
på tavlan hur eleverna skulle göra när de skulle lösa en uppgift eller genomföra en aktivitet. 
De hade en modell som eleverna kunde titta på för att sedan kunna själv producera. Samir 
visade dem uppgiften, förklarade flera gånger innehållet och hur de skulle klippa och klistra 
under rätt rubrik. Han läste, förklarade och visade konkret ett exempel som eleverna kunde 
följa senare för att själva lösa resten av uppgiften. På NO-lektionen visade Alice på tavlan hur 
de skulle skapa tre kolumner i sina häften. Där skulle det stå: jag blandar, hypotes och 
stämmer hypotes eller inte. I början stöttade läraren eleverna genom att visa dem hur de skulle 
skriva det första experimentet och efter det kunde fler göra det själv utan stöd. 
 
I åk 8 och åk 9 kunde man känna en tydlig struktur som genomsyrade lektionerna och där 
började läraren med att förklara syftet med lektionen och skrev upp några viktiga punkter på 
tavlan som lektionen kommer att handla om, exempelvis hade Rebecka skrivit några viktiga 
datum från den Amerikanska revolutionen för att sedan fortsätta jobba vidare med dem. 

4.1.2.3.    Visuellt stöd 

Under våra observationer såg vi olika sorters av visuellt stöd som lärarna använde i 
undervisningen för att stötta eleverna och utveckla deras språk. Det visuella stödet fanns i 
båda klasserna på mellanstadiet. 
 
I Bilals klass fanns det planscher där det tydligt står om förmågorna som eleverna skulle 
utveckla. På väggarna kunde man se olika teckningar och texter som eleverna hade skapat 
kring temat som de just höll på med. Det fanns ord kopplade till bilder. Alfabetasplanscher 
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var också synliga och det var ett hjälpmedel för de elever som inte behärskade det skriftliga 
språket än. Eleverna kunde vända sig och läsa vad som står på affischerna för att kunna svara 
ibland. Läraren använde sig av jordgloben när han pratade om årstiderna. Han använde sig 
också av ett tittskåp som han skapade för att visa och prata om månens faser. På det sättet 
kunde eleverna lära sig nya begrepp samtidigt som de såg det visuellt. I Alice och Samirs 
klassrum fanns det genreplanscher där textens struktur stod tydligt. Det var ett bra stöd för 
eleverna när de lärde sig hur man skriver olika typer av texter.  
 
Bildstödet var också ett gemensamt visuellt stöd som användes i båda klasserna. Läraren 
använde sig av bilder för att kunna förklara ord. Bilal använde sig av whiteboarden för att 
kunna visa upp en Powerpoint presentation. Presentationen hade olika bilder som 
presenterade planeterna och månens faser under den lektionen som observerades. Genom att 
se planeterna och månens faser kunde eleverna koppla de abstrakta orden som de hörde, 
såsom helmåne, halvmåne, Jupiter och Mars, till bilderna för att förstå vad läraren säger. 
Samir använde sig av Inprint i lektionen för att förklara ord och meningar. Inprint är ett 
bildstödsprogram som man använder för att förklara ord. Till exempel meningen åka 
skridskor följdes med en bild som visar en människa som åker skridskor. Här kunde eleverna 
läsa orden och förstå vad de betyder genom att koppla ord till bild. Alice ritade på tavlan de 
olika klädesplaggen så att eleverna förstod. Hon ritade också sambandet mellan olja, tvål och 
diskmedel och hur de hörde ihop. Lärarens användning av bildstödet i undervisningen finner 
stöd i Stenhagens påstående om bilder som stöd i undervisningen (Stehagen, 2014). Stehagen 
(2014) anser att bilder kan förstärka textens begrepp. Bilder och illustrationer kan hjälpa 
eleverna att skapa inre bilder för abstrakta begrepp. 
 
I högstadiet hade båda SO-lärarna använt sig av powerpoint-presentation som ett visuellt 
läromedel, där använde man text bild när det gick att ha bilder eftersom vissa ord är helt 
abstrakta och det kunde vara väldigt svårt att ha bildstöd till dem. Mostafa skrev frågorna på 
tavlan som eleverna skulle svara på trots att frågorna fanns färdigskrivna i arbetsboken, men 
det var ett sätt att förklara och tydliggöra vissa begrepp. 
 

4.1.3.    Interaktion i klasserna 

Interaktion mellan elever och lärare, elever och elever, var något som Mirna såg när hon 
observerade i båda förberedelseklasserna. I båda klasserna ställde läraren frågor för att 
aktivera eleverna, låta dem tänka och kommunicera. Samir använde sig av en gruppuppgift 
där eleverna hade möjlighet att kommunicera och reflektera med varandra kring uppgiften. 
Eleverna lärde sig med varandra och av varandra. Med gruppuppgifter och interaktion mellan 
eleverna finner läraren stöd i Vygotskijs tankar. Han anser att interaktion är viktigt och det är 
ett sätt att skapa möjligheter till tänkandet och lärandet. Alla tre lärare ställde öppna frågor för 
att tillåta eleverna att komma till tals och berätta. I Samir och Alices klass fick eleverna 
ganska lång tid efter rasten för att berätta och utvärdera rasten. Detta ger eleverna möjlighet 
att utveckla språket och förmågan att berätta. Eleverna kunde vara lärarresurser för varandra 
och hjälpte varandra när någon av eleverna inte kunde uttrycka sig på svenska.  
 
Under Bilals genomgång var eleverna också aktiva för att han ställde ofta många öppna 
frågor. Då fick eleverna möjlighet att tänka och svara. Han ställde en fråga om årstiderna och 
kopplade den till elevernas hemländer. Eleverna fick då möjligheten att berätta om årstiderna i 
sina hemländer. Alla blev glada över denna koppling. De blev också nyfikna på att lyssna och 
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att veta mer om kompisarnas länder. Läraren uppmuntrade ofta eleverna att prata och berätta 
för varandra och inför klassen när de skulle redovisa en uppgift.  
 
I högstadieklasserna var eleverna överhuvudtaget mest aktiva på Mostafas lektion eftersom 
det var en laboration. Eleverna arbetade i grupper och skulle undersöka ljusets olika spektrum 
genom att använda ett speciellt instrument. De skulle också undersöka om det fanns skillnad 
mellan solens spektrum och lysrörets spektrum. Detta praktiska arbete gav eleverna möjlighet 
för interaktion mellan varandra. Eleverna diskuterade det som de såg genom instrumentet och 
de olika färger som de kunde se och sedan antecknade de sina observationer. Denna stämning 
gav de nyanlända eleverna utrymme för att våga fråga när läraren var tillgänglig och kunde 
stötta dem. De var delaktiga på lektionen och läraren gick runt och kontrollerade och 
kommunicerade direkt med eleverna. Med laborativa gruppuppgifter finner läraren stöd hos 
Gibbons (2013) som anser att interaktion genom gruppuppgifter är viktig för elevernas språk 
och kunskapsutveckling. Hon anser att grupparbeten som förbereds noga har positiva effekter 
på elevernas utveckling. Eleverna får höra språket av andra än läraren, de interagerar med 
andra och de använder språket på ett meningsfullt sätt.  
 
I båda SO-lektionerna var stämningen lite lugnare, eleverna var mindre aktiva och de 
nyanlända eleverna var extra försiktiga. En förklaring kan vara att eleverna går i en reguljär 
klass och är mindre säkra när det gäller språket vilket gjorde att de inte alltid vågade uttrycka 
sig. 
 

4.2.    Bearbetning och analys av Intervjuer  

Här redovisas resultatet som framkommit i analysen av intervju-materialet. Vi har valt att 
presentera resultat och analys tillsammans. Vidare har vi valt tre rubriker för att strukturera 
resultat och analys. Den strukturen beskrev vi i avsnittet analysmetod. 
 

4.2.1.    Lärarnas definition av språkutvecklande arbetssätt 

I våra intervjuer framkom det att lärarna har olika definitioner till ett språkutvecklande 
arbetssätt. Bilal och Samir ansåg att språkutvecklande arbetssätt är att ha fokus och att jobba 
med språket i alla ämnen oavsett om det handlade om språkundervisning eller annan 
ämnesundervisning. Även Alice, Sanna, Rebecka och Mostafa menade att det gäller att arbeta 
med ämnesspråk, d.v.s. nya ord och begrepp och att försöka förklara orden på flera sätt. 
Rebecka förklarade: “För mig handlar det om att göra begreppen till kött och blod, att göra 
dem konkreta, förklara begreppen så att vi kan sätta dem i det historiska sammanhanget.”  
 
Sannas definition av språkutvecklande arbetssätt var att ge eleverna strategier för olika 
arbetssätt för att kunna själva arbeta med texterna. 

“Jag tänker mig att det är att hjälpa eleverna med strategier, att tipsa dem om olika 
arbetssätt, hur man kan ta sig an en text, att försöka att inte lämna dem ensamma med texten 
utan att antingen ger jag dem strategier för att de ska jobba med texten själva eller att jag själv 
har gått genom innehållet”. 
 
Repetition ansågs också som språkutvecklande och en av lärarna som uttryckte sig så här: 
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“Att repetera och att komma tillbaka till samma ord. Att de konkret få se vad en jacka är, vad 
ett par skor är. Man får höra, man får se ordet, man får se vad ordet betyder”. 
 
I resultatet ovan har vi belyst att lärarna har olika definitioner till ett språkutvecklande 
arbetssätt. Några definierade det i att arbeta med språk i alla ämnen, att 
arbeta ämnesövergripande och att förklara ämnesspecifika ord och begrepp. Andra menade att 
det handlade om repetition och att ge eleverna strategier när de arbetar med en text. Bilals och 
Samirs uttalande finner stöd hos Gibbons (2006) som anser att i ämnesundervisningen ges 
utmärkta tillfällen för läraren att fokusera på språket.  
 

4.2.2.    Hur lärarna anser att de arbetar språkutvecklande  

När vi frågade lärarna om hur de anser att de arbetar språkutvecklande i sin undervisning och 
hur de stöttar eleverna i sin undervisning fick vi flera svar. 

4.2.2.1.    Förkunskaper och språk i alla ämnen 

En av lärarna tyckte att det handlar om att eleverna borde läsa texten i förväg för att känna till 
vissa ord innan hon gick igenom dem. Läraren menade att hon skapade en förförståelse hos 
eleverna innan hon började med sina genomgångar. Hajer (2014) tycker också att det är 
viktigt att man skapar förförståelse hos eleverna för att de ska kunna förstå ord och begrepp 
och utveckla sina kunskaper. 

Bilal förklarade att han arbetar ämnesövergripande eftersom han är behörig i flera ämnen och 
att han arbetade temavis. Han arbetade med tema rymden och kopplade flera ämnen 
(matematik, NO, bild och svenska som andraspråk) till det temat. Här till exempel förklarar 
han hur han kopplade NO och Matematik i samma tema:  

“Om vi tar ett exempel från NO lektionen, när du var hos mig då jobbade vi med tema 
rymden och det är olika områden där. Då t.ex. i matematik kan jag ta volym, då kan eleverna 
mäta t.ex.”. 

Enligt Gibbons kan man fokusera mer på språket i ämnesundervisning och vid temaarbeten 
(Gibbons 2006). Att arbeta ämnesövergripande anses också viktigt hos Samir som fann 
svårigheter i det på grund av brist på samarbete mellan ämneslärarna. Han anser att språket är 
en väg in i ämnesinnehållet och att det är viktigt att eleverna få tillgång till ämnesinnehållet 
via språket.  

 

4.2.2.2.    Lära ut genom modersmålet 

Bilal och Samir framförde att de använder elevernas språk som resurs i klassrummet. Bilal 
beskrev att språk påminner om varandra och när eleverna använder sina egna språk kan de på 
något sätt förstå varandra om språken är nära t.ex. somaliska och arabiska. Han nämnde också 
studiehandledarna som ett viktigt stöd för eleverna för att kunna ta sig an kunskaperna på sitt 
modersmål när det svenska språket inte räckte till. Läroplanen (2011) betonar att elevens 
modersmål är viktigt för identitet och språkutveckling. Thomas och Collier (1997), Gibbons 
(2013) och Axelsson (2013) anser att flerspråkighet och elevernas modersmål är en 
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framgångsfaktor i elevernas lärande. De betonar att användning av elevernas modersmål kan 
hjälpa eleverna att utveckla sitt nya språk. 

  

4.2.2.3.    Stöttning  

Stöttning är viktigt för elevernas språk och kunskapsutveckling. Den är en del av ett 
språkutvecklande arbetssätt. De intervjuade lärarna ansåg att de stöttade eleverna på olika sätt 
i sin undervisning. 
Mostafa ansåg att stöttningen ligger i samarbetet mellan läraren och eleverna för att kunna 
klara arbetet och utveckla deras kunskaper. Han brukade ge eleverna uppgifter och sedan går 
han runt och hjälper dem i klassrummet. Han påpekade vikten av samarbete mellan läraren 
och eleverna för att kunna stötta eleverna och hjälpa dem. Han menade att det var viktigt att 
de frågade efter hjälp så att han skulle kunna stötta och handleda dem.  

Samir betonade att man skulle kunna stötta eleverna i kommunikationen genom att ställa 
följdfrågor och stötta dem när de uttrycker sig muntligt. Han betonade att man inte skulle ge 
upp och att man borde fortsätta stötta eleverna, uppmana dem och hjälpa dem med frågorna 
för att de skulle lyckas med att förmedla det de ville även om de inte kunde språket än. Han 
ansåg att stöd vid kommunikation är viktigt och han förstärkte det han sade med att uttrycka 
sig så här:  

“Det jag kanske märker som skillnad när de kommer till andra lärare som inte är 
kanske lika vana att kommunicera med nyanlända, att så eleverna gör inte sig förstådda på 
samma sätt för att den andra läraren inte drar lika mycket ur eleven på samma sätt.” 

Bildstödet var en sorts stöttning som flera av pedagogerna nämnde att de använder sig av i 
undervisningen för tydlighetens skull. Samir och Rebecka ansåg att struktur är en form av 
stöttning som var viktig för nyanlända elever. Rebecka tyckte att det är viktigt att man 
använder sig av en tydlig struktur. ”Det är viktigt att läraren skapar en god struktur”, säger 
hon. Hon tyckte att hon stötte eleverna genom att visa dem modeller, att visa dem hur de 
skulle göra för att sedan kunna göra det själva. “genom att se på andras presentationer och 
texter lärde man sig mer om hur man kunde beskriva samma sak men på olika sätt”. 

Bilal ansåg att digitala presentationer var ett bra stöd. Han använde presentationer för att 
förklara ord och begrepp och visa dem konkret. Han lade till att han använde sig av det 
digitala verktyget för att hjälpa eleverna. Eleverna kunde använda översättningsprogram och 
de kunde snabbt googla fram bilder när de behövde förklaringar av några ord. 

 
Många av lärarna tyckte att upprepning är också ett stöd som de erbjöd eleverna i 
undervisningen. Upprepningen av samma begrepp med en tydlig förklaring kan vara ett sätt 
att arbeta språkutvecklande. En lärare hävdade att det är lika viktigt att försöka knyta an till 
begrepp som eleverna hade stött på tidigare. Sanna och Rebecka ansåg repetition och 
återkoppling som ett bra stöd för eleverna. “Det är viktigt att repetera och återkoppla till det 
man har pratat om” säger Rebecka.  
Hon lägger till:  

“Det är rätt sätt, det är det här med att repetera, återkomma hela tiden och 
koppla tillbaka, återkoppling som det heter, återkoppling är jätte-jätte-viktigt just för att 
eleverna kommer att kastas mellan olika lektioner och olika ämnen.”  
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De tidigare nämnda lärarnas sätt att stötta eleverna i undervisningen överensstämmer med vad 
Gibbons (2006) har nämnt om olika modeller av stöttning.  

 

4.2.3.    Behov för att utveckla undervisningen och arbeta mer 
språkutvecklande. 

Flera pedagoger uttryckte att de behövde mer tid för att kunna reflektera och arbeta med 
kollegorna kring språkutvecklande arbetssätt. Mostafa, Sanna och Rebecka ansåg att de 
behövde mer tid för att samarbeta med andra lärare och diskutera kring frågorna om 
arbetssättet. “Det är viktigt att lära sig av varandra”, säger Mostafa.  
 
Några lärare önskade att det hade varit flera pedagoger som samarbetade kring samma grupp 
och att det skulle bli extra svårt när läraren hade en reguljär klass där en nyanländ elev var 
inkluderad. Samir förklarade att svårigheten låg i att det fanns två helt olika nivåer i 
språkkunnandet i samma klass vilket medförde en svårighet i att erbjuda en lämplig nivå för 
alla elever i klassen. För att berätta om det uttryckte han sig så här: 

“Om jag fick önska så skulle jag gärna vilja att det var två pedagoger i en klass och att 
man jobbar tillsammans, man ska ha kanske NO/SO liksom mer tematisk så om man var fler i 
klassrummet så skulle man fånga upp eleverna mycket mer.” 
 
Samir ansåg att mer resurser skulle vara bra då man har mer möjlighet att stötta eleverna och 
dela dem på olika sätt så att det gynnar eleverna. Bilal tyckte också att samarbetet med 
studiehandledare och modersmålslärare är viktigt och behövs mer. Han berättade att det 
behövdes en bra planering och att man skulle definiera svårigheterna som eleverna hade för 
att kunna planera bättre för dem och stötta dem på ett bättre sätt. 
 
Alice berättade att man behövde mer interaktion i klassen och att det inte bara var hon som 
pratade och förmedlade information. De flesta lärare påpekade också att kompetens 
utveckling inom området är viktig för dem.  
 

4.2.4.    Faktorer som gynnar samt hindrar nyanländas inlärning. 

Här redovisar vi lärarnas uttalande om vilka faktorer som gynnar samt hindrar nyanländas 
inlärning. 

 

4.2.4.1.    Faktorer som gynnar nyanländas inlärning 

När vi ställde frågan angående faktorer som gynnar eller hindrar inlärningen för nyanlända 
elever var Samir och Bilal eniga om att förhållningssättet var en av de viktigaste faktorerna. 
Båda två tyckte att lärarens förhållningssätt är viktigt för elevernas inlärning. De menade att 
läraren skulle vara öppen och välkomnande. De betonade att läraren borde se på nyanlända 
elever och deras flerspråkighet som resurs i klassen och att det skulle vara en positiv stämning 
i klassen. Att ha höga förväntningar, stötta och berömma eleverna var också viktiga faktorer, 
tyckte lärarna. 
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Sanna och Rebecka uttryckte att tryggheten i klassen spelade en stor roll i inlärningen. Sanna 
ansåg att när eleverna var trygga i klassen då ökade intresset för inlärningen. Då blev eleverna 
mer intresserade av att lära sig än att prata om konflikter på grund av otrygghet i gruppen. 
 
Att repetera, använda bilder och konkretisera innehållet var faktorer som gynnade inlärningen 
ansåg tre av lärarna. Bilal lade till att det var gynnsamt om man har kartlagt elevernas 
kunskaper för att sedan kunna bygga vidare på deras kunskaper. Att använda kroppspråket var 
också viktigt för de nya nyanlända eleverna i klassen. Det hjälpte dem att förstå mer för att 
sedan kunna gå vidare i inlärningen, menade Bilal. Han ansåg att inlärningsstrategier var 
också viktiga för eleverna för att de skulle kunna ta till sig språket och utveckla 
ämneskunskaperna. 
 
Både Rebecka och Bilal tyckte att digitala verktyg kunde vara en faktor som hjälpte 
nyanlända elever i deras utveckling. Eleverna kunde använda sig av översättningsprogram, 
bilder, inläsningstjänster och andra program som hjälpte dem i inlärningen. 
 
Klassens storlek var en faktor som Mostafa, Rebecka och Sanna tyckte var viktig. De menade 
att om man som lärare hade mindre grupper i klassen, skulle möjligheten för att stötta 
eleverna ha blivit större. Nyanlända elever behöver mycket stöd från början därför är det extra 
viktigt med mindre grupper från början. 
 

4.2.4.2.    Faktorer som hindrar nyanlända elevers inlärning 

När det gällde faktorer som hindrade nyanlända elevers inlärning tyckte alla lärare att 
motsatsen till alla faktorer som de hade nämnt och som gynnade nyanlända elevers inlärning 
kunde hindra inlärningen hos nyanlända elever. Till exempel om man ansåg att flerspråkighet 
var ett problem istället för en möjlighet eller om läraren signalerade att det var jobbigt att ta 
emot en nyanländ elev vilket kunde smitta av sig och gjorde andra elever i klassen negativt 
inställda, det skulle leda till att hela stämningen blir negativt laddad, vilket skulle i sin tur 
göra att det blir ännu svårare för nyanlända eleverna att lära sig det nya språket, vilket Samir 
uttrycker här: 

“Jag tror att läraren också kan vara det största hindret om man så säger. För att om 
läraren signalerar att det här är en elev som är jobbig eller oj vad jobbigt att vi ska ta emot 
någon, jag kan inte och jag vet inte och så där, då tror jag eleverna blir påverkade av det 
negativa förhållningssättet. Det smittar sig på klasskompisarna också. Det blir inte gynnsamt.” 
 
Bilal nämnde att om man inte var noga med kartläggningen skulle det bli svårt att anpassa 
undervisningen efter elevens behov och tidigare kunskaper. Han betonade också vikten av att 
inte ha för låga förväntningar på nyanlända eleverna vilket kan sänka deras resultat rejält. 
Alla lärare i studien var också eniga om att stora grupper kan försvåra språk och 
kunskapsutveckling hos nyanlända elever. De menar att det blir svårt att räcka till och ge 
eleverna det stöd som de behöver när grupperna är stora och i vanliga fall brukar det vara en 
pedagog som ansvarar för hela klassen. 
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4.3.    Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visade resultaten av intervjuer och observationer att lärarna anser sig 
arbeta språkutvecklande i sina ämnen för att främja språk och kunskapsutveckling hos 
nyanlända eleverna. Några arbetade tematisk och ämnesövergripande för att kunna utveckla 
elevernas språk och kunskaper. Andra betonade vikten av modersmålet i inlärningen. De 
använde elevernas modersmål som resurs i klassrummet. Lärarna använder olika metoder för 
att stötta eleverna i sin inlärning bland annat tydliga instruktioner och färdiga modeller att 
följa. Bildstöd, Powerpoint presentationer för att förklara och tydliggöra nya ord och begrepp. 
Repetition och återkoppling anser lärarna vara en metod som de använder sig av ofta. De 
flesta lärare betonar vikten av att kunna ha mindre grupper eller att vara flera pedagoger som 
samarbetar i samma grupp för att kunna ge eleverna det stödet de behöver. De uttrycker också 
att de behöver mer tid för att kunna samarbeta och planera mer gemensamt kring nyanlända 
elever. 
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5.   Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att resonera kring resultatet utifrån vårt syfte och frågeställningar. 
Avsnittet avslutas med slutsatser. 

5.1.    Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att öka kunskap och lära mer om hur några utvalda lärare arbetar för att 
utveckla nyanlända elevers språk och kunskaper. Utifrån våra frågeställningar ville vi veta 
mer om hur läraren arbetar för att utveckla elevernas språk och kunskaper samt vilka 
möjligheter och svårigheter de finner i undervisningen av nyanlända elever. De 
frågeställningarna som vi ville ha svar på: 
 
1. Hur arbetar läraren i klassrummet med nyanlända elever för att främja språk och 
kunskapsutveckling? 

2. Vilka svårigheter respektive möjligheter finner läraren i undervisningen av nyanlända 
elever?  

Om vi tar den första frågan så visar resultaten att lärare som deltog i studien arbetade 
språkutvecklande med nyanlända elever på olika sätt. De flesta ansåg att synen på 
flerspråkighet och elevernas modersmål som resurs är viktig för inlärningen vilket enligt 
Thomas & Collier (1997) är en viktig framgångsfaktor för elevernas skolframgång. Att låta 
eleverna använda sitt modersmål dels genom översättningsverktyg och dels genom 
studiehandledarnas stöd i klassrummet var en självklarhet hos alla lärare. Utifrån vår 
erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever anser vi att en tillåtande atmosfär i klassrummet 
där eleverna får använda sitt språk som resurs är en avgörande faktor för språk och 
kunskapsinlärning. Flera elever visar att de förstår och lär sig mer när de använder sitt 
modersmål i undervisningen, t.ex. när studiehandledaren är med och stöttar dem. 

De flesta lärare var överens om att lärarens förhållningssätt och att ha höga förväntningar på 
eleverna spelar stor roll i elevernas inlärning. Att ha höga förväntningar på eleverna, även om 
deras språkförmåga inte har nått en fullgod nivå, anses vara viktigt enligt Skolverket (2012). 
Stehagen (2014) betonar att eleverna blir aktiva och motiverade när deras erfarenheter blir 
synliga och värdesätts. Detta har en stor betydelse för eleverna och på hur de ser på sig själva 
vilket påverkar deras inlärning och kunskapsutveckling. Däremot bör läraren reflektera över 
innehållet och planeringen av sin undervisning och att anpassa det så att den upplevs 
meningsfull, kognitivt anpassad och utmanande så att eleverna ska känna sig motiverade. 
Detta är en viktig punkt, anser vi. Under vårt arbete med nyanlända elever kunde vi lägga 
märket till att flera lärare försökte sänka nivån i undervisningen på grund av att eleverna 
saknar det svenska språket. Vilket gjorde att eleverna tappade motivationen för inlärningen, 
speciellt de elever som hade skolbakgrund. Därför anser vi att höga förväntningar på eleverna 
kan upplevas som en framgångsfaktor för inlärningen. Några lärare i studien nämnde höga 
förväntningar som en framgångsfaktor för elevernas inlärning men däremot tyckte dem att det 
är svårt att sänka nivån när nyanlända elever går i reguljära klasser. Här kan man fundera 
kring om läraren ser på höga förväntningar som framgångsfaktor eller om den bara nämns för 
att forskningen betonar det. 

Bra struktur i undervisningen och att vara tydlig anser de flesta lärare vara jätteviktigt för 
elevernas lärande. Tydliga instruktioner är viktiga för nyanlända elever ansåg Gibbons (2006). 
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Hon påpekar att det är viktigt att ha tydliga genomgångar inför varje uppgift så att eleverna 
ska kunna utföra uppgifterna. Tydlighet var något som vi har sett bland informanterna som 
hade arbetat med nyanlända elever lite längre än de andra informanterna. Lärarna hade tydliga 
genomgångar plus att de använde sig av modeller eller mallar för att tydliggöra arbetet för 
eleverna. Vi anser också att användandet av modeller eller mallar för att förklara en uppgift är 
ett viktigt och lärorikt sätt för att stötta eleverna. Eleverna blir mer motiverade och villiga att 
arbeta. De flesta elever som kommer från andra länder är inte vana vid det individuella 
arbetet. De behöver struktur och bekräftelse under arbetet. Vi ansåg också att informanterna 
med flera års erfarenheter av arbete med nyanlända elever var mer vana vid struktur och 
tydlighet i undervisningen av nyanlända elever. Man hade känslan av att lärare på 
mellanstadiet är mer vana vid det arbetssättet än de andra lärarna i studien. Att arbeta 
ämnesövergripande, använda ämnesspecifika ord och att stötta eleverna på alla möjliga sätt 
var viktigt bland de lärarna som jobbade mest med nyanlända elever. 

För att kunna ha höga förväntningar på eleverna borde läraren reflektera över vilken form av 
stöttning som krävs för att eleverna ska utvecklas i den närmaste utvecklingszonen anser 
Gibbons (2013). I resultaten framgick det att läraren stöttar eleverna på olika sätt i alla ämnen. 
Några använder sig av bildstöd och digitala presentationer. Några andra hade 
studiehandledarna som stöd för att kunna förklara ord och begrepp på elevernas modersmål. 
Enligt Skolinspektionen (2014) är studiehandledaren ett viktigt stöd för nyanlända elever. 
Några använder det svenska språket för att återberätta, omformulera, repetera och ställa 
frågor. Precis som i Gibbons studie stöttade läraren eleverna i att använda ett mer 
ämnesspecifikt språk genom att ställa frågor och omformulera ord och begrepp. Att använda 
samtalet för att utveckla elevernas språk och kunskaper, som läraren gjorde i studien, går hand 
i hand med det Gibbons (2013) skriver, att interaktion och interaktiv stöttning är gynnsamma 
faktorer för inlärning. Dessutom i den observerade undervisningen kunde vi se stöttningen i 
form av strukturer och modeller som eleverna kunde följa för att lära sig om ett ämne och 
sedan kunna utföra uppgifterna själva. Läraren hjälper dem genom att lära dem olika 
strategier för att kunna lära sig och utvecklas. Allt detta stämmer överens med vad Gibbons 
(2013) hävdar om stöttningen. Hon anser att det är viktigt med utmanande uppgifter och rätt 
stöd. Det visuella stödet var en av framgångsfaktorerna som påverkade nyanlända elevers 
lärande enligt Gibbons (2013). Detta framgick i lärarnas användning av det visuella stödet i 
klassrummet i form av planscher och extra hjälpmedel som fanns runt omkring i klassrummet 
till exempel strategier för att kunna skriva en argumenterande text, namn på månaderna, namn 
på årstiderna, siffrorna och hur man läser klockan. Det stödet kunde eleverna använda då och 
då när de behövde hjälp med att förklara, berätta eller skriva.  

Grupparbetet ansågs vara viktigt och visade att det ger mer möjlighet för interaktion mellan 
eleverna. I grupparbetet fick eleverna möjlighet att uttrycka sig och använda språket i ett 
meningsfullt sammanhang. En av lärarna reflekterade över sin egen undervisning och tyckte 
att interaktion mellan eleverna kan stödja utvecklingen mer än att ha kateder undervisning där 
läraren pratar mer än eleverna. Detta stämmer överens med Gibbons (2006) som anser att 
grupparbeten som förbereds noga kan gynna elevernas språkutveckling. Eleverna får höra 
språket, interagera med andra och använda språket i ett meningsfullt sammanhang påpekar 
Gibbons (2006). Även Hajer och Meestringa (2014) tycker att eleverna får mer utrymme för 
interaktion när de arbetar i par eller i små grupper vilket gör att de känner sig trygga när de 
ska experimentera med ett mer skolrelaterat och ämnesspecifikt språk. Utifrån det vi såg 
under observationerna kan vi också tycka att eleverna använde språket och vågade uttrycka 
sig mer när de hade grupparbete. På högstadiet där eleverna gick i reguljära klasser var 
eleverna mer försiktiga under lektionen men under laborationstillfällena var de mer delaktiga 
och använde språket för att kommunicera med andra kollegor när de arbetade i grupper. 
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När det gäller andra frågan om möjligheter och svårigheter visade resultaten att informanterna 
på högstadiet upplevde det som svårt i de stora grupperna de hade i klasserna. Lärarna tyckte 
att nyanlända elever får mindre utrymme i stora grupper vilket gjorde det svårt att stötta dem 
varje gång de behövde stöd. Detta kan finna stöd hos Hajer och Meestringa (2014) som lyfter 
fram vikten av att arbeta i smågrupper. De anser att den ger utrymme för interaktion och 
naturliga samtal mellan eleverna vilket skapar ett tryggt sammanhang där de kan använda 
språket och utveckla sina kunskaper. Utifrån våra erfarenheter och det vi har läst om studiens 
område kan vi lägga till att denna svårighet kan förvandlas till en möjlighet genom att ge 
lärarna tid för att kunna planera undervisningen för att kunna erbjuda det rätta stödet som 
eleverna behöver.  

Nivåskillnader bland eleverna var också en svårighet för några lärare för att kunna lägga upp 
planering och undervisning som gynnar alla elever och ger dem det rätta stödet. Vi själva 
upplevde att lärarna inte alltid hann stötta nyanlända elever i stora grupper och att det skulle 
bli en fördel om man minskar antalet elever i reguljära klasser där nyanlända elever går. Eller 
som vi nämnde tidigare att ha mer tid för planeringen av undervisningen, speciellt när det 
handlar om en klass med stor nivåvariation. 

Läraren i studien betonade också vikten av ett samarbete mellan studiehandledare och 
ämneslärare som i dagsläget inte alltid är möjligt och är ibland svårt att nå. Några lärare i 
studien försökte använda elevernas modersmål på olika sätt när samarbetet med 
studiehandledarna inte var möjligt. Vetenskapsrådet (2012) och Axelsson (2013) anser att ett 
samarbete mellan studiehandledare och klasslärare är gynnsamt för elevernas språk- och 
kunskapsutveckling. Vi håller också med att det är alltid bra när samarbetet mellan lärare och 
studiehandledare funkar bra, då blir arbetet kring eleven mycket effektivare. Men i dagsläget 
funkar inte det samarbetet som det ska på grund av många faktorer, bland annat tidsbrist. Vi 
anser också att det är viktigt med samarbetet mellan ämneslärarna vilket kan öka möjligheten 
att arbeta mer ämnesövergripande för att gynna elevernas inlärning och kunskapsutveckling. 

 

5.2.    Slutsatser 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur lärarna arbetade för att utveckla språket och 
kunskaperna hos de nyanlända eleverna. Vi ville också lära oss mer om vilka faktorer som 
lärarna upplevde kunna gynna respektive hindra nyanländas lärande. Efter att vi hade 
analyserat observationerna och intervjuerna, sammanställt och diskuterat dess innehåll kunde 
vi besvara våra frågeställningar. Det framkom tydligt att lärarna är medvetna om sin roll som 
lärare för nyanlända elever och de försökte stötta eleverna på alla möjliga sätt. De flesta av 
lärarna försökte arbeta språkutvecklande utifrån de förutsättningar som de hade. I en av 
förberedelseklasserna arbetade lärarna tematisk och ämnesövergripande vilket är en framgång 
för inlärning enligt forskningen. Några andra lärare nämnde tydlighet, bra struktur som deras 
sätt att stötta eleverna och arbeta språkutvecklande. Några av lärarna betonade att de använde 
mycket repetition och bildstöd när de stöttade eleverna. Flerspråkighet och elevernas 
modersmål ansågs också vara en viktig faktor för inlärningen. De flesta lärarna såg elevernas 
modersmål som resurs i undervisningen. Det var tillåtet att eleverna använder sitt modersmål 
för att kunna utveckla och lära sig det svenska språket. Några av de intervjuade lärare som 
inte hade gått någon utbildning kring arbete med nyanlända elever uttryckte att de hade behov 
av fortbildning inom det området. Däremot var det ingen lärare som nämnde 
genrepedagogiken och bara en som nämnde cirkelmodellen som är ett språkutvecklande 
arbetssätt som är viktiga för nyanländas språk- och kunskapsutveckling enligt tidigare 
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forskning. Lärarna vid Bergskolan har i intervjusvaren nämnt att de har gått en fortbildning 
inom språkutvecklande arbetssätt som var baserad på Gibbons bok. Gibbons (2006, 2013) 
berättade i sina böcker om dem två sistnämnda arbetssätten.  

Alla lärare var överens om behovet av mer tid för att kunna planera sin undervisning och för 
att kunna samarbeta med andra lärare och jobba mer språkutvecklande vilket egentligen 
kräver en högre medvetenhet på organisatorisk nivå. Att samarbeta med andra lärare är viktigt 
för att kunna arbeta ämnesövergripande vilket gynnar nyanlända elevers inlärning enligt 
forskning. Vi kunde själva känna att det fanns ett stort behov när det gäller fördelning av tiden 
så att lärarna som arbetade med nyanlända elever skulle få extra tid för planering och 
samarbete med andra ämneslärare och studiehandledare. 

Alla informanter var överens om att gruppstorleken var avgörande för nyanlända elevers 
inlärning. Några menade att det skulle bli mycket lättare att se och stötta elever som behöver 
stöd om de hade mindre grupper, vilket kan ge eleverna större chans att utvecklas både språk 
och kunskapsmässigt för att sedan lyckas bättre i skolan. Det kunde vi själva uppleva under 
våra observationer och vi insåg då hur stor inverkan gruppstorleken har. Vi upplevde att 
lärarens möjligheter att stötta eleverna var mycket begränsade när de hade stora grupper i 
reguljära klasser. Flera pedagogers närvaro i samma elevgrupp har varit en önskan av en 
lärare i studien och det skulle faktiskt kunna vara ett sätt för att öka möjligheten för 
elevstöttning. 

Både tidigare forskning och lärarnas åsikter tyder på att nyanlända elever gynnas av mindre 
grupper, olika typer av stöttning, mycket interaktion, meningsfulla uppgifter och att arbeta 
tematisk och ämnesövergripande. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Informationsbrev 
 
Vi är två studenter från Umeå universitet. Vi skriver vårt examensarbete som handlar om 
språkutvecklande undervisning för nyanlända elever.  
Har du möjlighet och intresse att delta i vår undersökning? 
 
Vi har tänkt samla in material till vårt arbete genom intervjuer och observationer av 
pedagoger som arbetar med nyanlända elever. Vi kommer att besöka er i klassen och 
observera under en eller två lektioner. Efter observationer kommer vi att intervjua er. 
Intervjuerna tar ca 30-45 minuter. Samtalet kommer att spelas in för att det blir lättare att 
hantera materialet. Intervjuer och observationers innehåll kommer att behandlas 
konfidentiellt, och varken du eller skolan kommer att namnges i redovisning av uppgiften. 
Namn på skolan och pedagoger kommer att vara fingerade i arbetet. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 
Vi hoppas att vi får ett besked via mail om du anser att detta är möjligt och av intresse. 
 
Vi ser fram emot ett samarbete med er 
Vid frågor hör gärna av er 
 
Mirna Nasser                                                              Fadia Yousef 
mirna.nasser@umea.se                                              fadia.yousef@umea.se         
070-5105205                                                              070-3004955 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till pedagoger 
 

1. Vilken utbildning har du? Vilka ämnen är du behörig i? 
2. Hur många års erfarenhet har du av ditt yrke? 
3. Har du läst svenska som andraspråk? 
4. Vilka språkkunskaper har du? 
5. Hur länge har du arbetat på denna skola? Med nyanlända elever? 

 
6. Hur definierar du ett språkutvecklande arbetssätt?  

(Vad är det viktigt för att utveckla elevernas språk och kunskap?) följdfråga 
7. Vad känner du till om språkutvecklande arbetssätt? 

- (Har du gått en utbildning om språkutvecklande undervisning?) följdfråga  
8. På vilket sätt arbetar du språkutvecklande i din undervisning? 

(Hur mycket prioriteras språkutveckling i din undervisning? Kan du ge exempel från 
lektionen som du hade vid observation?) 
- (Hur gör du för att förklara ämnesspecifika ord och begrepp? Hur ser samarbetet 
mellan dig och andra ämneslärare?) följdfråga 

9. Vad behövs det för att utveckla undervisningen och arbeta mer språkutvecklande?  
10. Stöttning är en del av arbetsätten som används när man arbetar språkutvecklande. 

På vilket sätt anser du att du stöttar eleverna i din undervisning? Beskriv hur du 
gjorde på lektionen för att stötta eleverna?  
 

11. Hur ser du på att undervisa elever med olika språklig förmåga? 
12. Beskriv vilka faktorer i klassrummet anser du som kan gynna nyanlända elevers 

inlärning, och vilka faktorer upplever du som kan vara hinder? 
 

13. Har du några reflektioner utifrån samtalet. 
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Bilaga 3  
Observationsschema 
Observatörens namn: 
Lokal: 
Datum och tid: 
Närvarande personer:  
Det jag ska observera 

 

Kommentar 

Målet tydligt och explicit för både elever och lärare. De centrala begreppen i 
undervisning är angivna. 

  

Läraren utgår från elevernas förförståelse. 
(ställer t.ex frågor om eleverna har läst om ämnet tidigare?) 

  

Är det ett tillåtet klimat i klassrummet och elevernas språk ses som resurs i 
klassrummet.(läraren tillåter att elever med samma språk hjälper varandra, elever 
med olika språk hjälper varandra) 

  

Eleverna är aktiva och delaktiga. 
  

Läraren hjälper eleverna att använda ämnesspecifika och mer avancerade språk 
som hen undervisar om.(läraren förklarar ord och begrepp, övningar) 

  

Visuellt stöd, synligt i klassrummet. 
  

Läraren uppmuntrar eleverna att reflektera över sitt lärande. 
(utvärderar vad de har lärt sig under lektionen). 
 

  

Läraren ställer öppna frågor, inte bara ja eller nej frågor. 
  

Läraren stöttar eleverna. 
(tydliggör svårigheter, använder skrivmallar) 

  

Läraren utgår från vardagsspråk till ämnesspecifika språk. 
  

 
 
	


