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Sammandrag 
 

Denna undersökning söker svar på hur sju lärare i årskurserna 1–3 använder 

lärandeteorier i språkutvecklande arbete med nyanlända elever. Nyutexaminerade lärare 

behöver verktyg att använda i språkutvecklande arbete med nyanlända, eftersom ämnet 

svenska som andraspråk ofta saknas i lärarutbildningarna. Frågan är om de kan använda 

de teoretiska kunskaper de förvärvat under utbildningen och omsätta till fungerande 

undervisningspraktik. Vidare studeras om lärare väljer en teoretisk utgångspunkt och 

sedan följer den, eller om de väljer delar av olika lärandeteorier och kombinerar dessa. 

En viktig del av undersökningen är att följa hur lärarna arbetar praktiskt utifrån teorier 

om lärande och vilka metoder de använder som är utvecklade ur dessa. 

Undersökningen är kvalitativ och baseras på semistrukturerade intervjuer och 

ostrukturerade observationer av sju lärare vid två skolor. Analysen av det insamlade 

materialet har utförts genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultaten visar att den lärandeteori som är vanligast förkommande i 

språkutvecklande arbete med nyanlända elever i de intervjuade lärarnas undervisning är 

det sociokulturella perspektivet med Vygotskij som huvudperson. Denna lärandeteori har 

varit en viktig del vid utvecklandet av genrepedagogiken som också används i hög grad, 

framför allt genom cirkelmodellen. 

Ett annat delresultat som framkom tydligt var vikten av att undersöka och ta tillvara 

de nyanlända elevernas erfarenheter samt nödvändigheten av modersmålsundervisning 

och studiehandledning. Det kollegiala och kompetensutvecklande lärandet tas upp av alla 

de intervjuade lärarna och det visar sig vara en viktig del i det språkutvecklande arbetet 

med nyanlända elever.  

 

Nyckelord: lärandeteorier, språkutvecklande arbete, nyanlända, årskurs 1–3, andraspråk, 

modersmål, studiehandledning, förberedelseklass, direktintegrering, kollegialt lärande 
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1. Inledning 

 

Lärare använder många olika metoder när de undervisar, men de teoretiska kunskaper som 

ligger bakom dessa metoder är dock inte alltid synliga. Detta kan medföra att lärare ofta 

uppfattas som praktiker, men utbildade lärare besitter också rika teoretiska kunskaper. Under 

en lärarutbildning kommer lärarstudenterna i kontakt med flera lärandeteorier, men att läsa om 

teorier är en sak, att tillämpa dem i verkligheten är en annan. Hur omsätter då lärare teorier om 

lärande i praktiken? Teorier kan utveckla praktik och praktik kan skapa teorier. En lärandeteori 

skapar medvetenhet hos läraren och erbjuder stöd genom andras tankar om lärande. Teorierna 

kan förstås i ljuset av den egna praktiken (Körling 2006, 23–24).  

Lärares sätt att handla i olika undervisningssituationer sker inte slumpmässigt. Bakom en 

lärares handlingar finns uppfattningar om undervisning, kunskap och lärande samt lärarens 

egen människo- och samhällssyn. Dessa delar utgör alla tillsammans lärarens praktiska teori 

och är mer eller mindre reflekterande och medvetna. De påverkar hur läraren handlar i olika 

undervisningssituationer. En intressant fråga är hur läraren har tillägnat sig denna praktiska 

teori med alla dess beståndsdelar. Det handlar om erfarenheter av såväl teoretiska studier som 

praktiska erfarenheter. En lärare som säger att hen inte använder teorier i sin undervisning, utan 

att det praktiska handlandet utgår från egna utvecklade metoder som visat sig fungera och därför 

används, använder ändå en form av praktisk teori. Handlande utifrån vanor eller sådant som är 

taget för givet är också att använda teori i praktiken. Grunden för lärarens undervisning, den 

praktiska teorin, är en del av lärarens yrkeskompetens, det vill säga den beprövade erfarenheten 

som är en slags tyst kunskap (Runesson 1995b, 10).  

Denna undersökning söker svar på om lärandeteorier används i praktiken, och i så fall på 

vilket sätt de tillämpas. För att avgränsa undersökningen studeras tillämpning av lärandeteorier 

i en specifik verksamhet: i språkutvecklande arbete med nyanlända elever. 

I dagens svenska skola finns många nyanlända elever från flera olika delar av världen. 

Klassrummen uppvisar mångfald, elevgrupperna är ofta språkligt och kulturellt heterogena. 

Eleverna har många olika erfarenheter och vitt skilda förutsättningar, de möts och ska alla lära 

tillsammans. Lärarna måste skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna nå de uppställda 

målen för deras språk- och kunskapsutveckling. De språkrika grupperna förutsätter att lärarna 

kan se flerspråkighet snarare som norm än som undantag (Basaran 2016, 9).  

I utbildningen för grundskollärare med inriktning mot förskoleklass och årskurserna 1–3 

saknas undervisning om språkutvecklande arbete med elever med annat modersmål än svenska. 

Många nyutexaminerade lärare kommer att börja arbeta på skolor där det finns nyanlända 

elever. Det som är i fokus för undersökningen är att finna fungerande metoder för 

språkutvecklande arbete och att söka svar på om dessa metoder utvecklats ur lärandeteorier som 

är bekanta från lärarutbildningen. 

  



 

2 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar språkutvecklande i det svenska 

språket med nyanlända elever i årskurserna 1–3. Studien söker svar på om de lärandeteorier 

studenter möter under lärarutbildningen används i praktiken i språkutvecklande arbete med 

nyanlända elever och i så fall på vilket sätt de tillämpas. För att uppfylla det ovan formulerade 

syftet används följande frågeställningar: 

 

 Vilka undervisningsmetoder använder lärarna i det språkutvecklande arbetet med 

nyanlända elever och är de utvecklade från lärandeteorier? 

 På vilket sätt kan de lärandeteorier och metoder som lärarna nämnt i intervjuerna    

urskiljas under observationer av deras undervisning? 

 Väljer lärarna en teoretisk utgångspunkt som de sedan följer och praktiserar, eller 

kombineras delar från olika teorier i undervisningen? 

 Vilken påverkan på undervisningen har de nyanlända elevernas bakgrund och 

erfarenheter?  

 Finns det något kollegialt lärande i arbetet med nyanlända elever på de undersökta 

skolorna? 

 

1.2 Definitioner 

 

Andraspråkselever: Elever som tillägnar sig kunskaper genom sitt andraspråk, det vill säga 

genom ett språk som eleverna lär sig efter att de har tillägnat sig sitt modersmål (Hyltenstam, 

Axelsson & Lindberg 2012, 154).  

 

Förberedelseklass: En klass där nyanlända elever får gå i särskilda undervisningsgrupper för 

introduktion och grundläggande undervisning i svenska språket (Bunar 2015, 14).  

 

Nyanländ elev: En nyanländ elev anses vara den som varit bosatt utomlands, men har flyttat till 

Sverige och påbörjat sin skolgång i landet senare än vid starten på höstterminen det kalenderår 

eleven fyller sju år. Efter fyra års skolgång i Sverige ska inte eleven längre ses som nyanländ 

(SFS 2010:800, 3 kap. 12a§). 
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2. Bakgrund 

2.1 Skolans styrdokument, riktlinjer och annan lagstiftning 

 

I läroplanen framgår det tydligt att lärare ska anpassa sin undervisning så att den tillgodoser 

alla elevers förutsättningar och behov. Elevernas bakgrund är viktig och därför ska 

utgångspunkten i arbetet vara de språk, kunskaper och erfarenheter som eleverna bär med sig 

in i skolan (Skolverket 2017, 8).  

I Sverige är det skolplikt för barn som är bosatta i landet från och med höstterminen det 

kalenderår barnet fyller sex år. Skolplikten upphör vid vårterminens slut det tionde året i 

grundskolan. Denna del av lagen har nyligen ändrats och höstterminen 2018 blir den första 

termin som detta gäller (SFS 2010:800, 7 kap. 10§, 12§). Att vara bosatt i Sverige innebär enligt 

skollagen att en person är folkbokförd här. Barn som är folkbokförda i Sverige har rätt till 

utbildning (SFS 2010:800, 7 kap. 2§, 3§, 29 kap 2§). Det finns dock undantag: en del barn ska 

trots att det inte är folkbokförda i Sverige ändå ses som bosatta här. De har då inte skolplikt, 

men samma rättigheter som skolpliktiga barn till utbildning i de skolformer som är 

obligatoriska. Denna undantagsregel gäller för asylsökande, barn med vissa uppehållstillstånd 

som är tidsbegränsade, de som enligt EU-rätten har rätt till utbildning, familjemedlemmar till 

någon ambassadör eller liknande och barn som bor i Sverige utan beslut från myndigheter eller 

författning (SFS 2010:800, 29 kap. 2§).  

Det är hemkommunen, i samarbete med myndigheter, som ska ordna så att nyanlända barn 

och ungdomar omgående får information om skolväsendet och att kontaktmöjligheter skapas 

(Skolverket 2016, 14–15). Det finns två olika sätt en kommun kan ta emot nyanlända elever på. 

Det ena är förberedelseklass och det andra är central mottagningsenhet (Skolverket, 2016, 21).  

Skolverket rekommenderar att skolorna gör successiva kartläggningar av elevernas 

kunskaper och detta försöker många kommuner verkställa. Kartläggningen blir till grund för 

den planering som är individuell och har till syfte att möta de behov varje enskild elev har. 

Kartläggningen börjar med ett inledande samtal, vilket sedan följs av undervisningen som 

byggs på successivt och kombineras med löpande kartläggning (Andersson Brynja & Melchert 

2010, 16). 

Enligt skollagen är det rektor som beslutar om en nyanländ elev ska undervisas delvis i 

förberedelseklass. Beslutet ska grundas på elevens kunskaper i svenska och huruvida dessa kan 

anses vara tillräckliga för att eleven ska kunna tillgodogöra sig skolans ordinarie undervisning 

i ett eller flera ämnen. När eleven bedöms ha tillägnat sig tillräckliga kunskaper i det svenska 

språket för att kunna följa undervisningen i det aktuella ämnet, ska eleven börja i den 

undervisningsgrupp som hen hör till i den ordinarie skolan. Den maximala tid som en elev får 

undervisas i förberedelseklass är två år (SFS 2010:800, 3 kap. 12f §). 

I Sverige får elever som gått i förberedelseklass fortsatt stöd i svenska som andraspråk när 

de börjar i sin ordinarie klass. Det är rektor som beslutar vilken nivå stödet ska ges på och under 

hur lång tid. Under hela grundskolan erbjuds undervisning i svenska som andraspråk (Cummins 

2017, 290–291). 

Eleverna har rätt till modersmålsundervisning (SFS 2010:800, 10 kap. 7 §). Genom att 

erbjuda modersmålsundervisning ska eleverna ges möjligheter till utveckling av sina kunskaper 
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i modersmålet. Det är en stor fördel för andraspråkselevers kunskapsinhämtande om de kan 

använda sitt modersmål för att förstå olika begrepp och ämnesområden. Detta medför att 

modersmålsundervisning och även studiehandledning blir viktiga att tillämpa i skolorna. 

(Skolverket 2017, 81; Skolinspektionen 2014, 36–37). 

 

2.2 Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och kollegialt lärande 

 

Olika lärare undervisar på olika sätt, det är ett självklart påstående. Men vad beror det på att 

undervisning i ett och samma ämne och årskurs ser så olika ut i olika klassrum, mer än att 

lärarna är olika som personer? Lärares undervisning utformas från deras egna erfarenheter och 

intressen. Det kan handla om att läraren utgår från olika lärandeteorier som styr i valet av 

undervisningens utformning, men också om vilka traditioner som påverkat läraren och dennes 

föreställningar om vad ett visst skolämne ska vara och innehålla. Det kan också finnas påverkan 

från de läromedel som används. I det avseendet visas läromedelsförfattarens ämnessyn och 

påverkar lärarens val.  

De val som lärare gör kan påvisas genom att ställa de didaktiska grundfrågorna: Vad är 

viktigt att undervisa om i ett specifikt ämne? Hur ska materialet användas för att väcka 

elevernas lust att lära? Varför ska en lärare undervisa om ett visst tema i ett visst ämne? (Molloy 

2007, 40–41). 

Lärarkompetens handlar inte bara om att ha goda ämneskunskaper och didaktiska 

kunskaper för att lära ut ett ämne på ett bra sätt. En annan del som är av yttersta vikt och som 

räknas in bland den kompetente lärarens egenskaper är konsten att skapa ett klassrumsklimat 

som är gynnsamt för lärandet, där goda relationer till och mellan eleverna möjliggörs (Liberg, 

af Geijerstam & Wiksten Folkeryd 2010, 95). Relationen mellan elever och lärare är som sagt 

mycket viktig för hur och på vilket sätt eleverna kommer engagera sig i skolarbetet. Goda 

relationer där eleverna känner att deras lärare visar dem respekt och bryr sig om dem leder till 

att eleverna engagerar sig i skolarbetet i högre grad än om relationen är bristfällig (Cummins 

2017, 288).  

Det är viktigt att läraren skapar en tydlig struktur i sin undervisning. 

Undervisningsförloppet kan tydliggöras på olika sätt. Om lärarens undervisning har en tydlig 

och uttalad struktur kan eleverna få bättre insikt i organiseringen av undervisningen samt av 

hur kunskapen byggs. För elever som saknar studievana och upplever skolan som en ny och 

obekant kultur att ta sig in i, underlättar oftast en sådan klart uttalad undervisningsstruktur. 

Eleverna kan då lättare förstå vad som förväntas av dem och vad de kan och inte kan göra 

(Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkeryd 2010, 19).  

I Skollagen står det att utbildningen i den svenska skolan ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800 1. kap 5§). Lärare i den svenska skolan ska utforma 

och bedriva sin undervisning utifrån resultat av vetenskaplig forskning, detta gäller för såväl 

vad som hur läraren undervisar. Vad kopplas till ämnesinnehållet: vad visar den nya forskningen 

inom det aktuella ämnesområdet? Hur handlar om sättet att undervisa på inom ett visst 

ämnesinnehåll: hur ska läraren gå tillväga för att eleverna ska uppnå det bästa möjliga lärandet? 

(Adamson 2017, 19–20).  



 

5 
 

I förarbetena till skollagen talas det om vikten av lärarens självständighet. Lärare ska själva 

kunna välja innehåll och metoder i sin undervisning för att nå målen i läroplanen. Där framhålls 

också kravet på att lärare ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt (Minten 2013, 10). 

Vetenskapligt förhållningssätt är inte detsamma som vetenskaplig grund. Den kunskap som är 

forskningsbaserad och som är resultat av forskares studier är den vetenskapliga grunden. Ett 

vetenskapligt förhållningssätt innebär i skolans värld att lärare diskuterar, granskar, använder 

och utvärderar resultat av vetenskaplig forskning utifrån sina egna erfarenheter. Det är mycket 

viktigt att detta synsätt finns med i alla undervisningssammanhang (Adamson 2017, 22–23).  

Den beprövade erfarenheten som också tas upp i skollagen handlar om erfarenhet som är 

systematiskt prövad och dokumenterad. Den ska vara prövad utifrån etiska principer och 

kollegialt granskad utifrån kriterier som är viktiga för den verksamhet som bedrivs. Det 

kollegiala arbetet är av yttersta vikt för att kunna skapa denna beprövade erfarenhet. En 

nyutexaminerad lärare behöver få handledning av mer erfarna kollegor och få ta del av den 

värdefulla tysta kunskap som finns bland lärare. Teoretiska kunskaper är inte tillräckligt för att 

hantera situationer i klassrummet och därför blir den beprövade erfarenheten extra viktig att få 

ta del av för nyblivna lärare. Den byggs av lärare för lärare utifrån erfarenheter och 

metodkunskap för att användas i skolverksamheten (Minten 2013, 11–13). 

Undervisningsmetoder som är framgångsrika enligt forskning eller beprövad erfarenhet 

fungerar naturligtvis inte i alla situationer. Men såväl vetenskap som beprövad erfarenhet är 

goda referenspunkter och kan fungera vägledande i utvecklandet av skolverksamhet. De kan 

användas då lärare reflekterar över sin undervisning tillsammans med de didaktiska frågorna 

om vad, hur och varför de gör på olika sätt (Minten 2013, 14–15). 

En skicklig lärare arbetar mycket med relationer och använder en varierad undervisning. 

Den skicklige läraren är bra på att välja genomtänkta strategier och utvecklas hela tiden, är en 

god ledare, kan skapa ett tryggt klimat i sitt klassrum, har goda ämneskunskaper, gott omdöme 

och god kännedom om sina elevers förkunskaper. För att bli en skicklig lärare krävs ett gott 

samarbete med kollegor. Det kollegiala lärandet med diskussioner kring forskning är av yttersta 

vikt (Minten 2013, 7–8).  

Att reflektera och diskutera om undervisning är inget nytt, men det som är nytt med 

kollegialt lärande är att det är ett strukturerat och genomtänkt, kompetensutvecklande arbetssätt 

samt lärande med syfte att utveckla undervisningen. I det kollegiala lärandet granskar lärare sitt 

eget och kollegors arbete kritiskt och ger varandra återkoppling på ett systematiskt sätt (Minten 

2013, 25–26).  

Vilken kompetensutveckling behöver lärare för att kunna tillmötesgå elevernas 

lärandebehov? Denna fråga har utretts av Timperley i en stor metaundersökning om 

professionell kompetensutveckling för lärare (Qvortrup 2016, 84). Det handlar om ett 

professionellt lärande och inte en professionell utveckling. Professionell utveckling handlar mer 

om att lärarna får ny information som de ska ta till sig och utifrån denna kunna utveckla sina 

undervisningsmetoder. Professionellt lärande är istället professionell kunskap som skapas 

genom att interagera med ny information på ett sådant sätt att befintliga föreställningar utmanas 

och nya innebörder skapas. För att kunna uppnå målet att förändra undervisningen, räcker det 

inte med att endast tillföra nya element. Huvudsyftet med det professionella lärandet är 

elevernas lärande och välbefinnande. Eleverna ska utgöra måttstocken och skälet till 

kompetensutvecklingen. Utgångspunkten är att elevernas resultat ska förbättras, vilket blir det 
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avgörande i valet av de kompetensutvecklande insatser som ska göras (Timperley 2013, 27–

29). 

Timperley har skapat en modell (se Bild 1) för undersökande och kunskapsbildande cykler 

som kan användas av lärarlag för att förbättra elevernas engagemang, lärande och 

välbefinnande. I det första steget utreder lärarna vilka kunskaper och förmågor eleverna 

behöver utveckla för att nå målen i läroplanen. I steg två undersöker lärarna vilka kunskaper 

och färdigheter de behöver ha för att kunna hjälpa eleverna: att vägleda dem, tillgodose deras 

behov och klara de uppställda målen. Därefter börjar det kompetensutvecklande arbetet, det 

professionella lärandet, för att fördjupa kunskaperna och de professionella färdigheterna hos 

lärarna som krävs för att de ska kunna utveckla sin undervisning. Detta arbete ska så småningom 

leda fram till att lärarna förändrar sin undervisning utifrån vad de lärt sig och därigenom får 

eleverna uppleva lärande på ett nytt sätt. Det sista steget i cykeln är analys av hur elevernas 

resultat ändrats i och med lärarens förändrade arbetssätt. Det är viktigt att analysera vad som 

varit effektivt och inte, samt att hela tiden reflektera över undervisningen och utveckla den. De 

cykliska processerna börjar sedan om och omformas efter behov, de fortsätter hela tiden, fram 

tills att målet uppnåtts (Timperley 2013, 32–43). 

Modellen som Timperley utformat ställer tydliga krav på skolorna. Den fungerar bara om 

det finns stöd från rektor och huvudman, och kan inte drivas på egen hand av lärarna. De som 

finns längre upp i organisationen måste involveras i det professionella lärandet och hela 

organisationen måste bli en lärande organisation (Minten 2013, 29).  

Lahdenperä (2012, 95) efterlyser mer kollegialt samarbete mellan klasslärare och 

modersmålslärare. Hon menar att de borde ingå i samma lärarlag och ha samma arbetstider för 

att kunna skapa en kollegial tillhörighet för modersmålslärarna, vilka ofta arbetar utanför det 

ordinarie schemat och därför inte träffar de andra lärarna. 

 
Bild 1: Timperleys undersökande och kunskapsbildande cykel för lärare, 

som syftar till att främja viktiga elevresultat. 
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2.3 Språkutvecklande undervisning för nyanlända elever 

 

Idag är det vanligt att det finns många elever med utländsk bakgrund i svenska skolor. Det finns 

dock fortfarande tendenser till att betrakta dessa elever som undantag. Därför får elever med 

annat modersmål än svenska ett slags tilläggsundervisning i sitt modersmål av specialiserade 

andraspråkslärare eller modersmålslärare. Denna undervisning ligger ofta utanför den 

obligatoriska skolan och kan kompletteras med studiehandledare som tolkar till modersmålet 

så att eleverna ska kunna förstå och följa med i undervisningen. Detta tillvägagångssätt är inte 

tillräckligt för att elever med annat modersmål ska kunna tillägna sig undervisningen på bästa 

sätt. Det behövs en omformulering av kursplanen utifrån vilka möjligheter och utmaningar som 

finns i elevgrupper där eleverna har mycket olika bakgrund och erfarenheter (Cummins 2017, 

289). 

Undervisning i svenska som andraspråk i den svenska skolan har under flera år 

marginaliserats och det har inte funnits tillräckliga resurser för att genomföra undervisningen 

tillfredsställande överallt. Modersmålsundervisningen har även den fått brottas med problem i 

form av isolering från den ordinarie undervisningen, svårigheter i att finna lärare med 

kompetens i ämnet och skeptiska föräldrar (Cummins 2017, 293–294).  

Det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper i alla ämnen för att kunna anpassa 

undervisningen efter elevens kunskapsnivå. Lika viktigt är det att det finns en kollektiv strategi 

på skolan, för att nyanlända elever ska kunna få en bra start (Skolinspektionen 2014, 17).  

Flerspråkiga elever har ett stort behov av språkutvecklande undervisning under hela 

skoldagen och i alla ämnen. I många fall anses det att flerspråkiga elever är modersmålslärarens 

ansvar. Det har även förekommit att flerspråkiga elever hållits utanför ämnesundervisningen 

tills de behärskat språket helt och hållet. Men med tanke på hur lång tid det kan ta för 

andraspråkselever att lära sig behärska språket, mellan två och åtta år, skulle dessa elever i vissa 

fall knappt få någon ämnesundervisning alls, vilket inte är hållbart (Löthagen, Lundenmark & 

Modigh 2012, 20). Varje lärare har ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling inom 

de ramar som finns för de skolämnen de undervisar i och för de språkliga krav som finns i de 

olika ämnena (Skolverket 2012, 80). Det framgår även i läroplanen att varje lärare ska 

genomföra sina lektioner på ett sådant sätt att eleverna får stöd i såväl språk- som 

kommunikationsutveckling (Skolverket 2017, 14). 

Som tidigare nämnts, tar det mellan två och åtta år för andraspråkselever att lära sig språket 

så att de kan följa med i undervisningen i alla ämnen utan större bekymmer. Den tid det tar att 

tillägna sig språket varierar beroende på elevernas ålder, vilka skolbakgrunder de har med mera. 

Vilken undervisning eleven får spelar en central roll i detta sammanhang. Om en skola har 

språkutvecklande undervisning i alla ämnen, kommer elevernas förutsättningar för 

språkinlärning att förbättras (Löthagen, Lundenmark & Modigh 2012, 23). 

Hur lärare väljer att arbeta språkutvecklande är inte enbart en fråga om pedagogik, det beror 

också i stor utsträckning på hur resurser och undervisning samordnas. Därför spelar 

skolledningen en viktig roll i detta avseende, de behöver ha insikt i hur det språkutvecklande 

arbetssättet ser ut för att kunna styra skolan i rätt riktning. Det språkutvecklande arbetssättet 

ska inte enbart gynna andraspråkselever, utan också elever som har svenska som modersmål 

och det är inte resurserna som leder det språkutvecklande arbetet framåt, utan hur de används. 
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Såväl svensk som internationell forskning poängterar vikten av att flerspråkiga elever får 

undervisning både på svenska och på modersmålet (Löthagen, Lundenmark & Modigh 2012, 

23–26). 

När det gäller språkinlärning finns det två skilda stadier som kallas för bas och utbyggnad. 

Basen tillägnar sig barnet vid fem till sex års ålder. Den består av språkets ljudsystem, 

grammatik, ordförråd på 8–10 000 ord och att vara kapabel till muntligt berättande. Utbyggnad 

är den del som eleverna främst lär sig under skoltiden. Här handlar det om förbindelse mellan 

tal och skrift, samt utökat ordförråd. Flerspråkiga elever har två olika baser, svenska språket 

ingår i den ena basen och i den andra ingår modersmålet. Det är därför viktigt för lärarna att 

veta var eleverna befinner sig i sin språkutveckling i båda språken, för att kunna anpassa 

undervisningen efter elevernas behov (Axelsson, Rosander & Sellgren 2005, 107–108). 

Människor, barn som vuxna, har en naturlig förmåga att finna och ta med sig nya språkliga 

element i kommunikation med andra. Därför bör lärare utforma språkundervisningen på ett 

sådant sätt att många olika slags tillfällen skapas där eleverna kan få delta i meningsfull 

kommunikation. När en elev lär sig ett andraspråk och ska kommunicera måste hen bryta ned 

språket i hanterliga delar. Språket blir då fyllt av förenklingar och generaliseringar, vilket ofta 

visas genom att eleven utelämnar ändelser och formord som pronomen och prepositioner. Det 

skapas också en överanvändning av de ord som är vanligast förekommande. När eleven 

förenklar språket på detta sätt utvecklas samtidigt språket i andra avseenden. Det sker en stegvis 

utveckling mot ett mer komplext och varierat språk. Progressionen som är likartad för alla som 

lär sig ett nytt språk kallas inlärningsgång (Viberg, 1996, 116–118). 

En viktig del i språkutvecklingen är att lära sig skilja mellan vardagsspråk och skolspråk 

(även kallat specialiserat språk). De båda skiljer sig åt på flera sätt, det ena är inte viktigare än 

det andra, utan det handlar om olika sätt att använda språket i olika situationer. Det språk som 

används i skolan har särskilda funktioner som ställer krav på eleverna. Barn från olika 

sociokulturella miljöer har kommit i kontakt med denna typ av språk olika mycket innan de 

börjar i skolan. Detta medför att det kan bli en problematisk övergång från vardagsspråk till 

skolspråk för många elever, inte minst för dem som har ett annat modersmål än svenska och 

saknar en trygg förankring i det svenska språket (Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkeryd 

2010, 30). 

Internationell forskning har visat att det är en stor utmaning för yngre elever att växla 

mellan hemmets och skolans språk, om inte skolan kan erbjuda stöd för att eleverna ska kunna 

förstå och ta till sig kunskap på andraspråket. Denna utmaning blir ofta ännu större längre upp 

i åldrarna då ämnesinnehållet blir alltmer komplext ur såväl begreppsligt som språkligt 

avseende. Det finns ett samförstånd om hur skolor kan arbeta och vilka undervisningsstrategier 

de kan välja, för att kunna hjälpa elever med annat modersmål att lära sig andraspråket. Det 

handlar om att stötta förståelse och språkproduktion inom alla skolämnen, stärka det 

kunskapsrelaterade språket inom alla skolämnen och att tillvarata elevernas flerspråkighet, 

gärna med tvåspråkig utbildning, om möjlighet finns (Cummins 2017, 28–29).  

Flerspråkiga elever som har goda förutsättningar med bra stöd i skolan, kan få ett flyt i 

skolspråket relativt snabbt, det kan handla om ungefär två år. Det tar dock längre tid att utveckla 

kunskapsrelaterade språkfärdigheter (Cummins 2017, 51).  

Det känns oftast lättare att uttrycka sig på ett andraspråk inför medmänniskor som är 

välbekanta, än i mer formella sammanhang tillsammans med främlingar. Det är vanligt att 
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andraspråkselever behärskar det vardagsspråk som talas i skolan, men har svårare att hänga med 

i undervisningsspråket som är mer kunskapsrelaterat (Gibbons 2014, 27–28). Vad beror det på 

att det är lättare för eleverna att tillägna sig vardagsspråket än skolspråket? I de flesta 

vardagssituationer går det att klara sig bra med ett ganska begränsat ordförråd som innehåller 

högfrekventa ord, medan skolspråket innefattar många fler lågfrekventa ord och mycket mer 

komplexa konstruktioner grammatiskt sett. En annan svårighet när det gäller skolspråket är att 

de elever som har det språk som talas i skolan som modersmål ökar sina ordförråd och 

färdigheter i läsning och skrivande hela tiden. Detta medför att det blir svårt för nyanlända 

elever att hänga med i samma takt, vilket ytterligare försvårar för dem att komma ifatt sina 

klasskamrater (Cummins 2017, 53). I genomsnitt tar det minst fem år för elever med annat 

modersmål att komma upp i samma nivå kunskapsmässigt som klasskamraterna i skolspråket 

(Cummins 2017, 68). 

Modellen som Cummins utvecklat (se Bild 2) visar hur det i interaktion mellan lärare och 

elev är nödvändigt att elevens kognitiva engagemang är mycket högt om eleven ska kunna göra 

studiemässiga framsteg. Likaså ska interaktionen mellan lärare och elever bejaka elevens 

personliga, språkliga och kulturella identitet. Detta är nödvändigt för att kunna skapa goda 

möjligheter för eleven att satsa helhjärtat på sin inlärningsprocess (Axelsson 2004, 510).  

Det finns en ömsesidig relation mellan kognitivt engagemang och identitetsinvestering. Ju 

mer eleverna lär sig, desto mer byggs deras studiemässiga självbild upp och de blir mer 

involverade i sina studier. Eleverna kommer dock inte vilja utveckla sin identitet i 

inlärningsprocessen om de känner att lärarna inte respekterar dem, tycker om dem och 

uppskattar deras förmågor och kunskaper. I korta drag innebär denna modell att 

inlärningsprocessen måste ses ur två perspektiv: identitetsinvestering och kognitivt 

engagemang. Detta innebär att i praktiken måste elevernas tidigare kunskaper aktiveras i 

undervisningen (Axelsson 2004, 511). 

 
Bild 2: Cummins modell: att utveckla en god studiemässig förmåga. 
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2.4 Lärares förhållande till teori och praktik 

 

En central fråga för såväl lärarutbildning som skolutveckling är hur forskning och teorier kan 

omsättas till praktik i undervisning och hur sådan praktik kan förstås genom att belysa den 

teoretiskt. När lärare omsätter teori till praktik skapar de nya arbetsmetoder och 

undervisningsstrategier som behöver förankras hos både dem själva och eleverna i 

klassrummen. Omsättningar av detta slag går ofta långsamt, de kräver tid, kraft och uthållighet 

(Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller 2011, 9–11).  

Relationen mellan teori och praktik samt förståelsen av de båda begreppen som fenomen 

kan ses som en mer eller mindre tidlös problematik genom den pedagogiska idéhistorien. Den 

viktigaste frågan i detta sammanhang är vilken status pedagogisk teori har ur en vetenskaplig 

synvinkel och hur den förhåller sig till praktiken i skolor och klassrum? (Sjöberg & Hansén 

2006, 134). Alla lärare har inte erfarenhet av att regelbundet betrakta det som sker i klassrummet 

utifrån ett vetenskapligt perspektiv med en kritisk hållning och se på sin egen undervisning 

utifrån teoretiska resonemang. Men det går att lära sig att arbeta på det sättet genom att öva på 

att strukturerat och metodiskt relatera teori till praktik och omvänt (Mossberg Schüllerqvist & 

Olin-Scheller 2011, 16).  

Det är inte meningen att en teori ska kunna förklara den komplexa verklighet som 

undervisningssituationer handlar om på ett enkelt och heltäckande sätt. Teorierna kan dock vara 

en hjälp då lärare söker förklaringar till vad som sker i klassrummet och varför något sker i 

samspelet mellan lärare och elever. Begreppet teori har både en vetenskaplig betydelse och en 

vardaglig, vilket innebär att en lärare också kan ha egna teorier om vad som sker. Den 

vetenskapliga teorin är, till skillnad från den vardagliga, inte lärarens egen utan bygger på 

undersökningar där resultaten är många och samstämmiga, vilket möjliggjort att en teori har 

kunnat utformas (Molloy 2007, 27–28).  

Det är vanligare i en utbildning att få lära sig om teorier än att få lära sig att tänka i linje 

med teorier. Om teorier handlar i detta avseende om definitioner, upphovsmän och historiska 

villkor. Men att lära sig tänka i linje med en teori handlar om att lära sig hur teorins perspektiv 

kan användas för att förklara olika företeelser. Vad kan egentligen teorin användas till i 

praktiken? Vad kan den förklara och vad faller utanför den specifika teorin? (Selander 2006, 

33). 

Teorier som används inom olika slags verksamheter erbjuder modeller för olika typer av 

handlingar och förklaringar till varför de fungerar bra att använda. Det är svårt att utföra 

praktiskt arbete utan några som helst kopplingar till en eller flera teoretiska modeller. 

Lärarstudenter skulle behöva få mer utrymme under utbildningen att tränas i att prova 

erfarenheter, dokumentera dessa och utvärdera dem samt prova olika alternativ utformade 

utifrån utbildade lärares berättelser och teoretiska modeller (Selander 2006, 30–31).  

Teorianvändning kan också få negativa konsekvenser. Lärandeteorier kan få studenter att 

låsa fast sig vid vissa uppfattningar. Efter att ha läst om Piaget och hans teori kan de exempelvis 

uppfatta att barn inte kan tänka abstrakt och därmed kan deras förhållningssätt till framtida 

elever påverkas. Det är viktigt att inte se teorier endast som sanna kunskaper, utan de måste 

granskas kritiskt och problematiseras. Här kommer det vetenskapliga förhållningssättet in som 

handlar om att problematisera, perspektivera och fundera kring tänkande om olika fenomen. 
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Det är viktigt att lärarstudenterna inte uppfattar detta endast som ett teoretiskt inslag i 

utbildningen, utan något som de behöver ha med sig i sitt framtida yrkesliv. Det finns en risk 

att lärarstudenter endast kopplar vetenskaplig metod och forskningsanknytning till sina 

examensarbeten och inte ser den viktiga kopplingen mellan dagligt lärararbete och 

vetenskapliga teorier. Lärarutbildningen ska precis som skolelevernas utbildning vila på en 

vetenskaplig grund och därför behöver forskningsanknytningen synliggöras och lyftas fram 

mer. Det är viktigt att detta sker även under praktikperioderna då studenterna möter 

verkligheten i skolan och inte endast när de författar sina examensarbeten. Om de vetenskapliga 

metoderna förknippas enbart med forskning och vetenskap, kan det resultera i att 

lärarstudenterna kommer betrakta teori och praktik som åtskilda ting (Bronäs 2006, 121–123). 

Teorier om lärares praktiska handlingssätt har inte utarbetats fristående från pedagogisk 

teoribildning. Hur lärare handlar vilar på en kunskapsbas av empiri med grunden i en 

mångfasetterad och mycket omfattande pedagogisk forskning. De pedagogiska teorierna härrör 

ofta från andra teorier som är förankrade i tidigare teorier och praktik. En vanlig uppfattning 

idag är att såväl pedagogiska som didaktiska teorier är deskriptiva och inte primärt normativa. 

I teorierna beskrivs pedagogiska företeelser och förlopp, såsom praktisk undervisning, men utan 

att säga något om hur lärarna bör förhålla sig till dessa. När lärare undervisar prövas teorierna 

genom att insikterna från dem tillämpas i praktiken. Praktiken blir det konkreta handlandet i 

klassrummet och är nära sammanbunden med de mål och innehåll som finns i styrdokumenten 

(Sjöberg & Hansén 2006, 136).  

Det finns ingen undervisningspraktik som är vare sig traditionsfri eller teorifri. Även om 

en del lärare anser att de inte använder sig av teorier i sin praktik och att de klarar sig utmärkt 

utan tillämpning av lärandeteorier finns det ändå inslag av sådana i deras undervisning. Det kan 

vara så att de inte känner till själva teorierna, men att de är välbekanta med deras praktiska 

tillämpning (Molloy 2007, 26–27). 

När en lärarstudent eller lärare finner nya undervisningsidéer och tar till sig dessa, är det 

viktigt att inte bara ta till sig det yttre, utan att söka tanken bakom idéerna. Vad bygger de på? 

Det är också viktigt att relatera dessa bakomliggande tankar till sin egen kunskaps- och 

lärandesyn. Passar metoden in i lärarens praktiska teori? Om så inte är fallet, riskerar den att 

bara bli ett inslag som används någon enstaka gång, skild från lärarens övriga undervisning 

(Runesson 1995b, 11–12). 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

3.1 Lärandeteorier 

 

I detta kapitel presenteras delar av de lärandeteorier som används av de intervjuade och 

observerade lärarna i denna studie. De delar av teorierna som tas upp är de som används i det 

språkutvecklande arbetet med nyanlända elever. Lärandeteorierna som förekommer är det 

sociokulturella perspektivet, konstruktivism och pragmatism. De undervisningsmetoder 

lärarna använder och som utvecklats ur dessa teorier tas upp i kapitel 4. Metoder för 

språkutvecklande undervisning. 

 

3.1.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande handlar om att inlärning sker genom samspel 

och kommunikation. När barn får möjlighet att dela sina erfarenheter och samspela med andra 

barn och med vuxna, utvecklas deras språkkunskaper. Språkanvändning och kommunikation är 

centrala och bygger broar mellan omgivningen och barnet (Gibbons 2014, 36–37). "Språkets 

primära funktion är den kommunikativa funktionen. Språket är framför allt ett medel för social 

samvaro, ett medel för utsagor och förståelse" (Vygotskij 1999a, 38). 

Nyckelbegreppet i Vygotskijs teori är den proximala utvecklingszonen. Lärande sker 

genom samarbete och samspel med andra. Genom att samarbeta med någon som kan lite mer 

än inom ett visst område, kan elever prestera på högre nivå än de klarar på egen hand. Om 

eleverna kan få hjälp genom samarbete här och nu, kommer de att kunna klara av samma uppgift 

på egen hand senare (Vygotskij 1999a, 333). Genom samarbete finns potential för vidare 

lärande och utveckling. Utveckling sker genom lärande och många gånger är det lärandet som 

är den styrande kraften i utvecklingen, menade Vygotskij (Bråten & Thurmann-Moe 2010, 

105). 

Den proximala utvecklingszonen är belägen just ovanför nivån för förståelse hos eleven. 

Det är denna zon eleven är på väg till i sin kunskapsutveckling och redan nu kan eleven arbeta 

effektivt inom den, men endast med stöttning från läraren eller en annan elev som kommit 

längre i sin utveckling av den, för denna zon, nödvändiga kunskapen. Alla elever har 

individuella utvecklingszoner. När lärare planerar undervisning för sina elever behöver de 

känna till var eleverna befinner sig i sin förståelse och planera utifrån denna vetskap och på ett 

lämpligt sätt (Pritchard 2009, 25). Det handlar alltså om att vägleda eleverna i lärandet för att 

sedan ta bort 'stödhjulen' då eleverna kan utföra arbetet på egen hand, utan hjälp av en annan 

person (Gibbons 2014, 39).  

Läraren ska inte ha rollen av en uppfostrare, eleven ska uppfostra sig själv. Eleven ska vara 

i centrum, inte läraren. Det är eleven som ska vara den som är intresserad och aktiv i 

klassrummet och inte läraren i första hand. Att lära ut en viss mängd kunskap är inte det 

viktigaste, utan att undervisa eleverna i hur de själva kan skaffa sig förmågor som de kan 

använda vid tillägnande av kunskap och hur denna kunskap sedan kan användas. En lärare som 
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endast pumpar i eleverna färdiga kunskaper kan ersättas av ett lexikon, en karta eller en lärobok. 

En riktig lärare bygger sin undervisning på vetenskap och inte på inspiration, menar Vygotskij 

(Vygotskij 1999b, 235–240). 

Gibbons poängterar vikten av att arbeta utifrån Vygotskijs tankar om den proximala 

utvecklingszonen med nyanlända elever som möter en stor utmaning i skolan och kan få extra 

hjälp att komma igång med språket när stöttning erbjuds på detta sätt. Eleverna ska få stöd i sin 

kommunikations- och språkutveckling och stegvis kunna klara av ett mer självständigt arbete. 

De ska känna att deras kunskap är betydelsefull och att deras egen kunskapsutveckling går 

framåt. Detta arbetssätt är framgångsrikt för alla elever, men för andraspråkselever är det extra 

givande, då de tillägnar sig nya ord, begrepp och nya sätt att använda språket på (Gibbons 2014, 

39–41). I läroplanens mål och riktlinjer står det att lärare ska organisera och genomföra arbetet 

på ett sådant sätt att eleverna kan utvecklas efter de förutsättningar de har och också uppmuntra 

dem att använda och utveckla hela sin förmåga (Skolverket 2017, 14).  

Vygotskij var en av de första forskarna som undersökte tvåspråkighet och tvåspråkig 

utveckling. Han menade att det finns en ömsesidig påverkan mellan första- och 

andraspråksutvecklingen. Modersmål och andraspråk bidrar båda till varandras utveckling. 

Människans språkutveckling har ett gemensamt fundament oberoende av hur många språk hen 

använder. Det finns många gemensamma drag i utvecklingen av både första- och andraspråk. 

Vygotskij liknade förstaspråket vid spontana begrepp och andraspråket mer som akademiska 

begrepp. Även här finns en ömsesidig påverkan. Vid inlärning av främmande språk använder 

inläraren meningar som hen behärskar på sitt modersmål. Dessa meningar är tidigare kunskaper 

som blir fundamentet i tillägnandet av det nya språket. Barnets tidigare kunskaper på sitt 

modersmål om objekt, färdigheter, begrepp och ordförråd blir vid inlärningen av det nya språket 

helt avgörande. Förstaspråkskunskaperna hjälper till i tillägnandet av andraspråket och 

andraspråksinlärningen bidrar till att utveckla färdigheterna i förstaspråket (Øzerk 2010, 139, 

154–155).  

Cummins förde fram samma tankar under 1970- och 80-talen då resultaten av hans 

forskning visade sig vara identiska med Vygotskijs hävdande av det ömsesidiga förhållandet 

mellan första- och andraspråksutveckling. Han framhöll också, precis som Vygotskij, att 

oavsett hur många språk någon lär sig har de alla samma fundament, vilket består av kunskaper, 

erfarenheter, känslor och upplevelser (Øzerk 2010, 155–158).  

 

3.1.2 Konstruktivismen 

 

Kunskapsteoretikern Piaget studerade tankelivets utveckling hos barn. Han utarbetade en teori 

om kunskapens uppkomst och dess utveckling hos människan. Genom att studera barns 

kunskapsutveckling är det lättare att förstå mänsklighetens kunskapsutveckling eftersom dessa 

överensstämmer på många plan, menade han. Att Piagets teori är konstruktivistisk innebär att 

människan konstruerar kunskap och att det görs utifrån hens egna erfarenheter. Konstruerandet 

av kunskap görs i samspel mellan förnuft och sinnesintryck och kunskapen är ett instrument 

som människan använder för att förstå verkligheten (Stensmo 2007, 36–37). 

Enligt det konstruktivistiska synsättet är människan en aktiv skapare av meningsfulla 

helheter. Ett barn som utforskar sin omvärld både fysiskt och begreppsligt, konstruerar på 
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samma gång en subjektiv meningsfull bild av världen (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-

Godée 2014, 29). Utvecklingen kommer inifrån med åldern och mognaden, det vill säga att om 

barn inte kan förstå vissa saker, beror det på att de inte är tillräckligt mogna och att de inte har 

uppnått ett visst utvecklingsstadium ännu (Piaget 1978, 9–10). 

Enligt detta synsätt är språkförmågan medfödd och utvecklas utifrån ett visst mönster för 

alla människor, men ändå individuellt och under olika lång tid. Därför är det viktigt att 

kommunikationen i klassrummet sker mellan läraren och eleverna individuellt, en och en. Alla 

arbetar på sin nivå och i sin egen takt (Skolverket 2012, 25–27).  

För Piaget stod människans intellekt i fokus och han menade också att människor bildar 

sin kunskap utifrån sina utvecklingsstadier, samt i samspel med omgivningen. Lärarens roll är 

alltså att stimulera eleverna med uppgifter som är individanpassade och gärna handlar om 

problemlösning. Genom detta kan läraren bidra till elevens språk- och kunskapsutveckling, men 

det är eleven själv som konstruerar sin kunskap och detta sker individuellt. Det handlande 

subjektet är individen, medan objektet är kunskapen. De resultat som uppnås är beroende av 

vilka förkunskaper individen besitter (Skolverket 2012, 25–27).  

Piaget menade att läraren inte fick tala om saker för eleverna som de kunde upptäcka själva 

för då kunde eleverna fråntas möjligheten att förstå fenomenet eller situationen fullt ut. Eleverna 

skulle stå i centrum och styra sin egen utveckling. Ett konkret utforskande på egen hand var 

nödvändigt för att eleverna skulle kunna förstå sin omvärld. Det var viktigt att eleverna, utan 

ingripande av läraren, först fick chans att göra sina egna erfarenheter (Elfström, Nilsson, Sterner 

& Wehner-Godée 2014, 30). 

I denna lärandeteori är förförståelse ett viktigt begrepp. Det innebär vilken kunskap 

eleverna har om ett särskilt ämne eller tema innan deras lärare introducerar det. Om eleverna 

har en förförståelse blir det lättare att arbeta med såväl ord och begrepp som hela texter där det 

finns goda chanser att de redan känner igen en hel del av innehållet (Skolverket 2012, 25–27). 

Piaget fokuserade mer på att förstå barnens tänkande än att ge lärare redskap att använda i 

undervisningen. Han hade dock några allmänna idéer om pedagogisk filosofi och menade att 

lärarnas huvudmål borde vara att lära eleverna att lära sig hur vi människor lär oss och att 

pedagogik borde lägga fokus på att forma, inte fylla på. Piaget menade att lärarna kan förstå 

hur barn tänker och löser problem om de bara är aktiva lyssnare som lyssnar ordentligt på sina 

elever och på vad de säger (Woolfolk & Karlberg, 2015, 59). 

 

3.1.3 Pragmatismen 

 

Den filosofiska traditionen pragmatismen förknippas ofta med John Dewey, även om han inte 

var ensam om att utveckla dessa tankar. En av pragmatismens grundidéer är att kunskap är en 

god hjälp för människor då de ska hantera olika situationer och lösa problem i sin vardag. 

Relationer mellan kunskaper och människors vardag betonas i denna kunskapssyn. Ett tydligt 

samband mellan individ, kultur och samhälle påvisas. Det som fungerar för människor i 

vardagen är intressant och värdefull kunskap och denna kunskap kan kopplas till människors 

konkreta erfarenheter (Säljö 2014, 288–289). 
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I Deweys sätt att se på pedagogik och undervisning betonas vikten av demokrati. Skolan ska 

vara en demokratisk organisation och ha som huvuduppgift att förbereda eleverna för 

demokratins krav och möjligheter. I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att medborgarna 

får en systematisk och planerad utbildning. Denna behövs för att medborgarna ska kunna 

använda sin rösträtt, delta aktivt i samhället och ta ansvar. Ett frivilligt engagemang och intresse 

för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle kan endast skapas genom utbildning (Dewey 

2002, 126–128).  

Utbildning måste vara erfarenhetsbaserad för att kunna uppnå sina mål, för såväl elever 

som för samhället. Med erfarenhet menar Dewey den faktiska livserfarenhet som enskilda 

individer kommer till skolan med (Dewey 2004, 218). Skolan måste anknyta till och bygga på 

elevens erfarenheter som i sin tur hjälper dem att utveckla kunskaper som är betydelsefulla och 

relevanta för att leva och fungera i samhället. En lyckad undervisning ska kunna erbjuda elever 

de verktyg de är i behov av för att kunna leva ett dynamiskt liv i samhället (Dewey 2002, 38–

39). Eleverna genomgår en ständig utveckling i samspel med omgivningen, vilket medför att 

utbildningen måste organiseras så att detta samspel kan fungera (Dewey 2002, 230). Dewey 

ville "binda skolan så nära samman med livet, att man kan visa på möjligheten och 

nödvändigheten i att all utbildning organiseras på detta sätt" (Dewey 2004, 105). 

Dewey framhöll vikten av att eleverna är aktiva i sitt lärande. Undervisningen skulle utgå 

från elevernas behov, ha tydliga mål och organiseras som Learning by doing. Eleverna lär 

genom att handla praktiskt, undersöka och experimentera för att lättare ta till sig kunskaper 

(Dewey 2002, 143–144, 231). Dewey betraktade utbildning och lärande som sociala, 

kommunikativa processer. Lärande sker i samspel med andra. Skolan måste låta eleverna arbeta 

med meningsfulla aktiviteter där samarbete krävs för att nå framgång. Lärarens fokus ska ligga 

på att skapa villkor som stimulerar elevernas tänkande. Normal kommunikation med andra är 

den bästa vägen till lärande (Phillips & Soltis 2014, 89–90).  

Enligt den pragmatiska kunskapssynen är teori och praktik oskiljbara, de är varandras 

förutsättningar. Praktiska handlingar fungerar inte utan tänkande och reflektion. I teorierna 

finns kopplingar till det praktiska (Säljö 2014, 289). 
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4. Metoder för språkutvecklande undervisning  

4.1 Genrepedagogik med cirkelmodellen 

 

Genrepedagogiken har utvecklats från tre olika teorier. Den första teorin är Vygotskijs teori om 

lärande, vilken utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Detta har beskrivits ovan och handlar 

kortfattat om att människan lär i samspel med andra, utifrån den proximala utvecklingszonen 

där stöttning (scaffolding) är av stor vikt. Den andra teorin är Hallidays teori om språk, 

systemisk-funktionell grammatik, vilken fokuserar på språk och kontext, språket som verktyg 

för kommunikation och grammatik som betydelseskapare. Den tredje är Martins och Rotherys 

skolgenrer och cykeln för undervisning och lärande. I denna pedagogiska modell ligger fokus 

på specifika skolgenrer, ämne och språk, gemensamt metaspråk och att undervisningen ska vara 

explicit och stegvis behandla olika språkliga mönster (Johansson & Sandell Ring 2017, 28–31).  

Genrepedagogiken utvecklades för att användas som stöd för elever med annat modersmål 

i deras utveckling av sitt andraspråk. Den visade sig dock fungera mycket bra för alla elever 

(Johansson & Sandell Ring 2017, 25–26). Huvudprincipen för den genrebaserade 

undervisningen är att eleverna, inför sitt eget skrivande, får möta en stor mängd exempel på 

olika textformer vilka förekommer i olika situationer både i och utanför skolan (Kuyumcu 2004, 

583). Den genrepedagogiska modellen syftar till att successivt, med hjälp av undervisningen, 

hjälpa eleverna att lära sig omformulera talspråk till skriftspråk. Eleverna behöver bli medvetna 

om skillnaden mellan talspråk och skriftspråk, vilket utgör kärnan i genrearbetet (Axelsson, 

Rosander & Sellgren 2005, 240). 

I denna typ av pedagogik tydliggörs olika typer av textstrukturer för att ge eleverna 

kunskaper i hur de fungerar, för att de ska kunna läsa och förstå och så småningom själva kunna 

skapa olika slags texter. Om eleverna får lära sig på vilka sätt språket fungerar i olika 

sammanhang, blir det lättare för dem att lära sig språket (Johansson & Sandell Ring 2017, 25–

26). 

Ett praktiskt genrearbete som kan användas i undervisning är cirkelmodellen för 

genrebaserad undervisning. Modellen består av fyra faser som eleverna kan arbeta med, vilka 

tydliggör en textgenre för eleverna och erbjuder dem obligatoriska kunskaper för att sedan 

kunna klara av att skapa texter inom genren. Cirkelmodellen bidrar till ett språkutvecklande 

arbetssätt och hjälper många elever att förstå syftet och grunden i det temat kommer handla om.  

Cirkelmodellen består av fyra faser: 

 

 Fas 1: bygga upp kunskap om ett ämnesområde 

 Fas 2: studera texter inom genren för att få förebilder 

 Fas 3: skriva en gemensam text 

 Fas 4: skriva egna texter (Axelsson, Rosander & Sellgren 2005, 239–240). 
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Ett annat arbetssätt som främjar andraspråksutveckling är grupparbete. Pauline Gibbons, som 

är en av de forskare som förespråkar genrepedagogik och cirkelmodellen, menar att grupparbete 

har tre positiva aspekter för andraspråksutveckling: 

 

 Genom att arbeta i grupp med klasskamrater får eleverna höra andra än läraren tala 

språket, vilket gör att variationen och inflödet blir större. 

 Utflödet blir också större när eleverna interagerar mer med de andra eleverna. Utan 

lärarens ledning måste de ta ett större eget ansvar för att göra sig förstådda och blir 

därmed själva aktiva i språkutvecklingen.  

 Det finns ett bestämt syfte med arbetet och för att uppfylla detta måste språket användas 

på ett meningsfullt sätt (Gibbons 2014, 51).  

 

För att grupparbeten ska lyckas finns flera aspekter att ta hänsyn till, en av dessa är att ge tydliga 

instruktioner. Gibbons menar att andraspråkselever har svårt att komma ihåg, och att följa 

instruktioner i flera led. Därför är det extra viktigt att tänka på hur undervisningen läggs upp 

och vilka instruktioner som ges. Några exempel kan vara att efter läraren har gett instruktioner, 

låta en annan elev återberätta för klassen vad som har sagts, skriva upp hela instruktionen på 

tavlan och visa tydligt vad som ska göras med hjälp av en elev (Gibbons 2014, 55–56). 

Det är viktigt att läraren har goda kunskaper om språkets roll vid läsning och skrivning av 

texter och därigenom förstår vikten av att hela tiden finnas där och stötta sina elever. Läraren 

ska alltid finnas till hands i arbetet med cirkelmodellen och kunna ge råd till eleverna (Axelsson 

2016, 180). 

 

4.2 Kiwimetoden  

 

Kiwimetoden har sitt ursprung på Nya Zeeland. Metoden är en helhetsundervisning utan 

språkliga gränser med gemensam läsning och vägledd undervisning som grundstenar. Genom 

att använda kiwimetoden kan den språkliga förmågan hos eleverna utvecklas. Tanken är att 

eleverna ska få möjlighet att tillägna sig språkets möjligheter och att lära sig behärska dessa. 

Den synliggör språket, vilket därigenom blir möjligt för eleverna att erövra. Genom att använda 

denna metod kan eleverna tränas i att så småningom bli noggranna och kritiska läsare. 

Kiwimetoden utvecklar såväl det muntliga berättandet som läsning av texter och det egna 

skrivandet (Körling 2006, 10, 15–16).  

En av de viktigaste delarna av kiwimetoden är gemensam läsning. Den gemensamma 

läsningen är lärarledd och genomförs i helklass. Viktiga begrepp som hör till denna del är 

storbok och bildpromenad. En storbok är en bok i stort format med stora bilder och stor text. 

Bildpromenad innebär att läraren visar bilderna i storboken och bjuder in eleverna i ett samtal 

om dessa. Detta görs för att eleverna genom bilderna lättare ska få en förförståelse om vad 

texten, som läraren högläser efter bildpromenaden, handlar om. Eleverna förs genom bilderna 

in i bokens handling och skapar språk och tänkande. Läraren vill också skapa förväntningar hos 
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sina elever för att lärandet därigenom ska bli meningsfullt, därför måste storboken passa in i 

undervisningen och bidra till lärande för eleverna (Körling 2006, 139–140). 

En annan viktig del i kiwimetoden är vägledd undervisning. Utmärkande för denna del är 

att det handlar om undervisning i ett mindre sammanhang med ett fåtal elever, vanligen två till 

sex stycken. Läraren väljer en grupp som hen vill arbeta med och samtidigt arbetar resten av 

klassen självständigt i samma klassrum. Läraren anpassar undervisningen för den mindre 

gruppen utifrån deras förutsättningar och förkunskaper. Arbetsgången är sedan ungefär 

densamma som i helklass med storbok, bildpromenad och högläsning med efterföljande 

textsamtal med fokus på sammanfattning av boken och vad eleverna lärt sig genom den 

(Körling 2006, 175–178). 

Undervisningen i mindre grupp skapar en närhet till läraren. Kommunikationen i en mindre 

grupp blir mer autentisk än i helklass. Det går att nå alla elever och det är den allra viktigaste 

aspekten av kiwimetoden. Det går att anpassa undervisningen för att passa varje elevs enskilda 

behov och få dem att utmana sig själva i de texter de läser eller skriver tillsammans i den mindre 

gruppen (Körling 2006, 18). 

Kiwimetoden utgår från Vygotskijs och Deweys lärandeteorier. Undervisningen ska 

innehålla utmaningar där det är möjligt för eleven att utvecklas. Arbetet inom den proximala 

utvecklingszonen skapar motivation hos eleven samt intresse, vilja och tilltro till den egna 

förmågan. Det sociala samspelet är en viktig del i kiwimetoden, kommunikation mellan elever 

och lärare kring bilder och texter får mycket utrymme. I hela lärandeprocessen finns den 

engagerade läraren med och stöttar (Körling 2006, 23, 31–32).  

Deweys bidrag till teoretisk utgångspunkt för kiwimetoden består av hans tankar om att 

läraren måste skaffa sig insikt i elevernas intressen och erfarenheter för att kunna skapa en 

meningsfull undervisning. I den gemensamma läsningen fokuseras elevernas gemensamma 

förståelse och deras frågeställningar. Därigenom skapas ett sammanhang som eleverna kan 

känna sig berörda av och bli intresserade och engagerade i. Läraren måste skapa ett klassrum 

med tillåtande atmosfär där eleverna kan våga ställa frågor som annars, enligt Dewey, hamnar 

utanför skolans väggar. En lärare som uppmuntrar till samtal och diskussioner och skapar en 

tillåtande atmosfär påverkar eleverna positivt då de blir aktiva i undervisningen och interagerar 

med de andra eleverna, ställer frågor och diskuterar (Körling 2006, 143–145). 

 

4.3 Synligt lärande, formativ bedömning och återkoppling 

 

Synligt lärande förknippas ofta med forskaren Hattie. Hans forskning handlar om att synliggöra 

lärandet för lärare och elever. Syftet med att lyfta fram lärande i ljuset är att möjliggöra 

förbättringar av elevernas studieresultat. Såväl undervisning som lärande synliggörs då själva 

inlärningen är det uttalade målet. Målet ska vara lagom utmanande och elever och lärare ska 

arbeta för att undersöka om och i vilken utsträckning, det uppställda målet har nåtts (Hattie 

2014, 45).  

Hattie menar att det är viktigt med målinriktat lärande. Det gäller att läraren är tydlig med 

vad eleverna ska lära sig under lektionerna och har en metod för att undersöka om lärandemålet 
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uppnåtts. Lärare som arbetar effektivt kan finna mål som är lämpligt utmanande och till dessa 

skapa en struktur som möjliggör för eleverna att nå målen (Hattie 2012, 72–73). 

Det är av yttersta vikt för läraren att förstå hur eleverna tänker. Läraren måste försöka förstå 

vilka strategier en elev använder för att tänka så att eleven därigenom kan få hjälp av läraren 

med att utveckla sitt tänkande (Hattie 2012, 60–61). Bland det viktigaste när det gäller lärarens 

kunskap om sina elever är att känna till vilket utvecklingsstadium, med avseende på 

tankenivåer, de befinner sig på menar Hattie och kopplar då till Piagets utvecklingspsykologi 

och teori om utvecklingsstadier i fråga om lärande. Syftet med att ha vetskap om detta är att 

kunna ge eleverna en bra start, men ännu mer att vara medveten om vilken nästa nivå i 

tankeprocessen är, för att kunna hjälpa eleven i rätt riktning mot den (Hattie 2012, 60–62).  

Det mest kraftfulla sätt som lärare kan planera sin undervisning på är att göra det 

tillsammans med kollegor. Det är viktigt att diskutera, reflektera och utvärdera i lärarlag. 

Lärarna kan därigenom besluta vad som är värt att undervisa i, resonera kring utmaning och 

framsteg och tillsammans utvärdera hur denna gemensamma planering påverkar elevernas 

resultat (Hattie 2012, 59). 

Klassrumsklimatet är av avgörande betydelse för hur framgångsrikt lärandet blir. Läraren 

måste försöka skapa ett omsorgsfullt och respektfullt klimat där eleverna kan känna trygghet i 

sitt lärande och har förtroende för att samspelet i klassrummet mellan elever och lärare är 

rättvist. För att skapa ett sådant klassrumsklimat krävs det att läraren kan ge eleverna rätt 

utmaningar för att de ska kunna känna engagemang, vilja anstränga sig och ha tilltro till sitt 

eget kunnande. Det är viktigt att skapa känslor av förtroende, målinriktning och positiva 

relationer (Hattie 2012, 99–101). 

Wiliam framhåller också vikten av att tydliggöra lärandemålen för eleverna. Han menar att 

det är först på senare år som det ansetts som en källa till elevframgång (Wiliam 2013, 85). 

Tydliga lärandemål är också kärnan i formativ bedömning. Det gäller att vara tydlig med vad 

eleverna förväntas lära sig och hur resultatet ser ut för att sedan kunna göra goda bedömningar 

av inlärningen. Genom att använda formativ bedömning, kan lärare få bästa möjliga bevis på 

vad eleverna lärt sig. Därefter kan denna information användas av läraren för en fortsatt 

planering för elevernas nästa steg i utvecklingen (Wiliam 2013, 61–65).  

Wiliam menar att det finns tre nyckelprocesser i all undervisning: att undersöka var 

eleverna befinner sig i sin lärandeutveckling, att undersöka vart de är på väg och att undersöka 

vad de ska göra för att komma dit. Nyckelstrategierna för formativ bedömning är att: 

 

 klargöra lärandemålen för eleverna 

 genom effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter finna belägg för 

lärande 

 arbeta med feedback i syfte att få eleverna att vidareutvecklas 

 sträva efter att eleverna ska bli läranderesurser för varandra  

 visa eleverna hur de kan äga sitt eget lärande. 

 

Genom att arbeta på detta sätt kan läraren anpassa undervisningen för att bättre kunna möta 

elevernas behov (Wiliam 2013, 60–61). 

Återkoppling är en viktig del av den formativa bedömningen. Hattie och Timperley skriver 

att återkoppling är effektiv när den ger information om utveckling och hur elever ska kunna 



 

20 
 

utvecklas i sitt lärande. För att återkopplingen ska vara effektiv måste den svara på tre viktiga 

frågor: 

 Vart är eleven på väg, vilket är målet? 

 Var befinner sig eleven nu i förhållande till målet? 

 Hur ska eleven gå vidare, hur kan hen göra för att närma sig målet? 

(Hattie & Timperley 2007, 86–89). 

 

Under senare år har många lärare börjat arbeta med kamratbedömning. Eleverna får träna på att 

bedöma varandras arbeten formativt. Tanken är inte att de ska döma arbetet, utan istället hjälpa 

till att förbättra det. Att använda elever som läranderesurser för varandra ökar elevers lärande 

påtagligt visar forskningen (Wiliam 2013, 151, 157). Wiliam ger olika förslag till hur lärare kan 

arbeta med kamratbedömning med sina elever. En enkel teknik som kan vara bra att börja med 

är att eleverna ger varandra återkoppling i form av två stjärnor och en önskan. Stjärnorna 

betecknar saker som är bra och önskan ett förslag till förbättring (Wiliam & Leahy 2016, 183–

184). 
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5. Tidigare forskning 

5.1 Forskning om andraspråksinlärning 

 

Forskning om svenska som andraspråk har pågått sedan 1970-talet. Det forskarna inriktade sig 

på i början handlade om att tillägna sig kunskaper om svenskans struktur i förhållande till andra 

språk. Tanken var att det skulle kunna vara till hjälp för lärare som undervisade i svenska som 

andraspråk (Norrby & Håkansson 2007, 16). 

För andraspråkselever är det nödvändigt att en kvalificerad och ämnesintegrerad 

undervisning erbjuds. Det räcker inte för andraspråkselever att endast få undervisning i svenska 

som andraspråk. De måste även utveckla sina olika skol- och ämnesrelaterade språkfärdigheter 

i anknytning till undervisningen i de resterande ämnena, som upptar stora delar av skoldagen 

(Holmegaard & Wikström 2004, 540–541). 

Forskning som utförts i olika klassrum världen över har visat hur viktigt det är att använda 

ett språkutvecklande arbetssätt i alla skolämnen med elever som inte behärskar 

undervisningsspråket så väl som krävs (Wedin 2014,140). 

Torpsten (2008, 159–161) menar att undervisningen i svenska som andraspråk ska utgå 

från elevernas behov och förutsättningar för att de ska kunna utveckla sitt andraspråk fullt ut. 

Det är en viktig förutsättning för att kunna bli en fullvärdig deltagare i såväl skolan som det 

omgivande samhället. Modersmålsundervisning underlättar inlärningen av andraspråket och 

främjar elevernas språkutveckling. Det avgörande för hur eleven kommer att lyckas i sin 

språkutveckling är interaktionen mellan elev och lärare. Det gäller för läraren att skapa en 

lärmiljö där eleverna känner sig accepterade och där alla får komma till tals. Detta kan skapa 

känslor av tillhörighet för eleverna, såväl i klassen som i det svenska samhället.  

 En av huvudaspekterna i andraspråksforskning handlar om sambandet mellan 

språkanvändning och språkkunskap. Sociolingvister har poängterat att språkets användning i 

konkreta situationer har en grundläggande betydelse för hur språket behärskas, skiftas och 

utvecklas (Hammarberg 2004, 36). Det är viktigt för lärarna att tänka på att arbeta 

ämnesintegrerat. Om andraspråksinlärningen sker under långa tidsintervall och endast på ett 

andraspråk som eleverna inte behärskar helt, riskerar dessa elever att aldrig hinna ifatt de 

enspråkiga eleverna. Elevernas lärandeutveckling går långsammare om de endast får 

undervisning på sitt andraspråk. Ju mer eleverna utvecklar tankar och kunskaper genom 

modersmålet, desto bättre blir de på att klara sin ämnesutveckling vid slutet av skolgången 

(Axelsson 2004, 518). 

Förstaspråksundervisning kan användas i olika slags aktiviteter, exempelvis i 

skrivuppgifter i par eller grupp, som att översätta berättelser till sitt modersmål. Läraren kan 

para ihop elever med samma modersmål, men som befinner sig på olika nivåer i inlärningen av 

andraspråket. Då kan de som ligger på en högre nivå hjälpa dem som inte kommit lika långt. 

Eleverna kan även inspireras till att skriva rapporter, sammanfattningar och berättelser på sitt 

modersmål. Det är viktigt att ta hänsyn till elevernas modersmål och inkludera det i skolarbetet, 

så att elevernas kulturchock blir mindre och deras självkänsla och identitet stärks (Axelsson 

2004, 511). Detta innebär att modersmålslärare och studiehandledare måste anställas, i 

möjligaste mån, samt att modersmålsundervisningen måste tas in i det ordinarie schemat. Alla 
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lärare som är inblandade i elevernas undervisning måste samarbeta och ha en ständig och tydlig 

dialog med varandra. Eleverna behöver få möjlighet att växelvis utföra uppgifter på svenska 

och på modersmålet, där bedömningen ska vara jämlik och värderas lika högt.  

En annan viktig aspekt för att en skola ska kunna erbjuda de bästa förutsättningarna för 

andraspråkselever är att skolbiblioteket innehåller böcker både på svenska och på elevernas 

modersmål. Olika typer av arbetsmaterial ska också finnas tillgängliga för eleverna på deras 

modersmål. På detta sätt får tvåspråkiga elever hjälpmedel för sitt lärande genom att förbättra 

sina kunskaper i såväl svenska som i modersmålet (Axelsson 2004, 531–532).  

Inlärning av ett förstaspråk skiljer sig från inlärningen av ett andraspråk på flera sätt, men 

det finns också likheter. Vid båda typerna av språkinlärning finns en systematik i själva 

inlärningen och i språket som lärs in. Det språk som eleven har med sig från att ha börjat lära 

sig språket fram tills hen nått sitt målspråk kallas interimspråk eller inlärarspråk. För att följa 

hur utvecklingen skrider framåt för eleven går det att studera grammatiska avvikelser i 

interimspråket i förhållande till målspråket. När inläraren börjat nå högre nivåer av kunskaper 

i andraspråket blir det svårare att följa utvecklingen. Det går inte att säga när inlärningen av 

vare sig andraspråk eller förstaspråk slutar. För att kunna avgöra om det är ett första- eller 

andraspråk, gäller det att utgå från vilken ordning eleven har lärt sig språken. Modersmålet är 

alltså det som kallas förstaspråk (Sahlée 2017, 21–23). 

Goda kunskaper i förstaspråket är en viktig grund för att eleverna ska kunna tillägna sig 

andraspråket på ett tillfredsställande sätt. Det är också av vikt för deras identitetsskapande och 

kognitiva utveckling. De flerspråkiga eleverna behöver få möjlighet att använda båda sina (eller 

flera) språk i skolan. Att erbjuda undervisning på modersmålet i flera skolämnen är viktigt både 

för att ge stöd åt elevernas lärande i flera ämnen, men också för att eleverna ska kunna utvecklas 

vidare i modersmålet (Torpsten 2008, 162).  

Det är viktigt att läraren, om det inte finns möjlighet att ordna tvåspråkig undervisning i 

alla språk, ändå kan visa respekt för elevernas olika språk och kulturer i skolans vardagliga 

arbete. Varje elev kan bidra med viktiga och centrala ord och fraser som sedan kan leda till en 

generellt större språkmedvetenhet och varierande uttryckssätt för varje individ (Holmegaard & 

Wikström 2004, 540).  

Lahdenperä (1997, 121–122) skriver om hur lärares uppfattningar om elevers svårigheter i 

skolan och behov av åtgärdsprogram kan relateras till deras uppfattningar om dessa elevers 

invandrarbakgrund och etnicitet. I hennes undersökning visar resultaten att endast få lärare ser 

elevers modersmål som en tillgång för skolan och för samhället. Många lärare ser elevernas 

modersmål som ett hinder istället för en resurs. De kan till exempel anse att det är underligt att 

eleverna och deras föräldrar pratar sitt modersmål i hemmet och att de ser tv-program på sitt 

språk. Ibland uppfattas elevernas modersmål som ett språk som används till att lösa problem 

med.  

Det är vanligt att lärare fokuserar på brister istället för förmågor när det handlar om elever 

med kort eller ingen skolbakgrund. I den svenska skolan, som vilar på demokratins grund, måste 

elevernas möjlighet till utveckling fokuseras. Lärarna måste därför utgå från elevernas 

kunskaper och erfarenheter i sin undervisningsplanering och inte från vad de ännu inte tillägnat 

sig. Om lärarna arbetar på detta sätt, får eleverna goda möjligheter att utveckla sina kunskaper, 

vilket kan leda till skolframgång (Wedin, 2014, 123–124).  



 

23 
 

I såväl forskning som internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter poängteras 

det att elever lär sig lättare att skriva på modersmålet. Lahdenperä menar att det därför är 

förvånansvärt att flerspråkiga elever genomgående negligeras i åtgärdsprogrammen. Det kan 

bero på att lärarna har svårigheter med att lära eleverna svenska om de har ett annat modersmål. 

Om så är fallet är det troligt att det snarare är lärarna som har svårt att finna arbetssätt där de 

med fördel kan utnyttja elevernas olika språk i inlärningen av det svenska språket, än att det 

egentligen är svårare för elever med annat modersmål än svenska att lära sig (Lahdenperä 1997, 

121–122). 

 

5.2 Forskning om hur erfarenheter påverkar läs- och skrivutvecklingen 

 

Något av det allra viktigaste en lärare som tar emot nyanlända elever bör tänka på, mer än att 

så fort och effektivt som möjligt få dem att lära sig svenska, är att eleverna kan ha upplevt 

fruktansvärda trauman som är svåra för oss här i Sverige att förstå. Det är viktigt att fundera 

kring vilket socialt och emotionellt stöd lärare och andra vuxna i skolan kan ge till dessa elever 

och om lärarna i dagens svenska skola klarar av detta, eller om det istället borde skötas av 

specialutbildade psykologer. Eleverna behöver denna typ av stöd för att kunna engagera sig i 

skolarbetet och för att underlätta integreringen i det svenska samhället. Det finns förstås inte 

resurser som möjliggör att alla får hjälp av psykologer. Det åligger i de flesta fall lärarna att 

stötta eleverna och deras familjer i anpassningen och integrationen i det nya samhälle de möter. 

Detta har idag blivit en viktig del av en effektiv undervisning. Samspelet mellan lärare och 

elever, liksom samspelet elever emellan, de mänskliga relationerna, är av större vikt för 

elevernas utveckling än olika metoder för undervisning i svenska och andra ämnen i skolan. 

Om relationerna är bra och samspelet fungerar, kan eleverna känna sig trygga då deras 

erfarenheter värderas och deras identiteter bekräftas, vilket ökar motivationen inför skolarbetet 

(Cummins 2017, 16–17). 

Socialisationsmönster i hemmet och skolbakgrund spelar stor roll för undervisningen i 

skolan och vilka eventuella undervisningssvårigheter som uppstår. En lärare som har en 

bakgrund som liknar elevens såväl socialt och språkligt som etniskt har lättare att förstå och att 

kunna leva sig in i de förutsättningar eleven kommer till skolan med. Avsaknad av information 

om elevernas bakgrund kan leda till antaganden som är både negativa och fördomsfulla 

(Lahdenperä 2015, 121–122). 

Fast (2007, 181–185) har bland annat undersökt på vilket sätt och i hur stor utsträckning 

barn i förskola och skola fått möjlighet att använda sina tidigare erfarenheter av läsande och 

skrivande. Hon studerade bara sju barn, vilket medför att det inte går att dra för stora slutsatser. 

Men Fast upptäckte i sin studie att elevernas erfarenheter inte tas tillvara i någon större 

utsträckning, vilket strider mot läroplanen. Den läroplan som Fast nämnde var Lpo 94, men 

även i Lgr 11 finns formuleringen "Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper" (Skolverket 

2017, 8). Där framgår klart och tydligt att eleverna ska få använda tidigare erfarenheter i 
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skolarbetet, vilket dock inte görs i någon större utsträckning enligt såväl Fasts (2007) som 

Cummins (2017) studier.  

Lindberg och Hyltenstam (2013, 28–29) skriver att den svenska skolan har varit dålig på 

att ta tillvara och värdera erfarenheter och kunskaper som flerspråkiga elever bidrar med. 

Flerspråkighet förknippas ofta med problem och brister istället för att ses som en tillgång. I 

förskolan fokuseras inte de flerspråkiga barnens språk- och kunskapsutveckling. Detta är ett 

problem eftersom det tar flera år att utveckla skolrelaterade språkfärdigheter och därför borde 

det språkutvecklande arbetet påbörjas så fort som möjligt. 

Duek (2017, 37–40) menar att hemmet har en viktig roll för elevernas läs- och 

skrivutveckling. Om eleverna kommer från en intellektuellt rik miljö där de mött olika slags 

litteratur och en rik kultur, har eleverna goda förutsättningar att lyckas i skolan. Om eleverna 

kommer från motsatta förhållanden, där det inte har funnits tillgång till olika typer av litteratur, 

mediekonsumtion, och ett varierat språk, finns det en risk att skolgången blir problematisk för 

dem. Tidigare studier har visat att elever som kommer från familjer med lågutbildade föräldrar 

ofta inte har någon stöttning hemifrån. Föräldrarna ansågs vara oförmögna att stötta sina barn i 

skolarbetet. Det har dock visat sig att det inte alltid behöver vara så, utan att det är ofta skolan 

som redan från början kan vara av den uppfattningen att elever från lågutbildade familjer har 

sämre förutsättningar. Men om föräldrarna själva kan se sig som resurser och om även skolan 

kan uppfatta dem på detta sätt, kan de bli en stor tillgång för elevernas läs- och skrivutveckling. 

Lindberg och Hyltenstam (2013, 47) skriver att internationella undersökningar har visat att 

elever med utländsk bakgrund överlag har positivare attityder gentemot skolan. De är mer 

motiverade och planerar i högre grad för en framtid med högskolestudier, jämfört med elever 

med majoritetsbakgrund. Den vanligt förekommande uppfattningen att flerspråkiga elever är 

lågpresterande, måste aktivt motverkas. Eleverna ska istället bemötas med höga förväntningar. 

Såväl skola som samhälle behöver bli bättre på att ta tillvara på de resurser som finns hos de 

flerspråkiga eleverna med deras utbredda språkkunnande och rika erfarenheter av andra 

samhällen och kulturer. Det behövs mer reflekterande kring hur enspråkighet blivit norm och 

den homogena svenskheten som än idag är utmärkande för samhället och skolan. 

 

5.3 Forskning om kartläggning och placering av nyanlända elever 

 

Sverige är ett av de länder som har tagit emot flest flyktingar i Europa de senaste åren, vilket 

har påverkat den svenska skolan enormt mycket. Vissa kommuner i Sverige som aldrig tidigare 

tagit emot nyanlända elever har nu fått ta emot många (Bunar 2015, 9). 

Med utgångspunkt i den regelstyrning som infördes 2016, fastställdes regler om att 

nyanlända elevers kunskaper ska granskas senast två månader efter att eleven har tagits emot i 

det svenska skolväsendet. Resultatet av kartläggningen ska ingå i underlaget för i vilken årskurs 

eleven placeras (Bunar 2015, 10).  

Axelsson och Juvonen (2016, 7) beskriver hur viktigt det är för lärarna att undersöka 

elevernas bakgrund, tidigare kunskaper och erfarenhet då detta skapar viktiga möjligheter för 

deras fortsatta skolgång. För att kunna skräddarsy ett individuellt program måste skolan söka 
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efter bakgrundsfakta samt göra en kartläggning av elevens kunskaper. Därefter planeras ett 

individuellt program som motsvarar elevens tidigare kunskap. 

Flyman Mattsson (2017, 132–133) skriver att frågan om nyanlända elever ska gå i 

förberedelseklass eller direktintegreras i ordinarie klass är ständigt aktuell. Kommunerna har 

rätt att bestämma detta på egen hand, men den längsta tid som en elev får gå i förberedelseklass 

är två år. I diskussionen kring detta finns ofta frågan om inkludering och exkludering i centrum. 

Det är inte lätt att besvara frågan om förberedelseklass eller direktintegrering, menar Flyman 

Mattsson, men hon anser att utifrån ett språkligt perspektiv har ändå förberedelseklass flest 

fördelar. Men då måste det finnas utbildade lärare och en genomtänkt plan för övergången till 

ordinarie klass.  

Bradley, Lindström och Hashemi (2017, 2–3) anser att skolorna borde utesluta 

förberedelseklass och istället använda direktintegrering för nyanlända elever. De menar att det 

finns starka samband mellan inkludering och språkinlärning, och genom att låta eleverna vara 

med sin ordinarie klass och vistas i en miljö där det svenska språket används, skapas hela tiden 

en ömsesidigt bidragande relation mellan språkinlärning och inkludering. Eleverna blir 

inkluderade i ett socialt sammanhang och genom detta underlättas möjligheter för 

språkinlärning. Genom att lära sig språket förbättras även förutsättningar för inkludering. 

Kulturella perspektiv är en viktig del i inkluderingen eftersom nyanlända elever är bärare av en 

annan kultur. Mötet mellan den gamla och den nya kulturen medför uppoffringar och 

diskussioner, men också tillgångar.  

Bradley, Lindström och Hashemi (2017, 2–3) ser tydliga kopplingar till Vygotskijs 

teoretiska ram om ett sociokulturellt förhållningssätt till lärande där sociala och mänskliga 

relationer är kulturella och spelar en central roll för tänkande och lärande. Axelsson (2015, 83) 

är inne på samma spår och menar att språkinlärning sker fortare i en kontext där språket används 

i en naturlig miljö, där möjligheter att integrera nyanlända elever med ursprungligt 

svensktalande jämnåriga erbjuds.  

Nackdelen med direktintegrering kan vara att eleverna känner sig utanför på grund av 

bristande språkkunskaper. Skowronski (2013, 121) har intervjuat ett flertal elever som har 

börjat med direktintegrering och många av dessa elever trivdes bra de första dagarna och 

veckorna, men efter en tid kom bakslagen. Eleverna kände utanförskap, stress och frustration 

över att inte kunna förstå, samt att inte ha möjlighet att uttrycka allt de kände och tyckte, och 

tappade därför motivationen för skolan. Skowronski (2013, 34) menar dock att detta oftast 

hände elever i äldre åldrar efter årskurs 6, då äldre elever har ett stängt språkfönster, vilket 

innebär att eleverna har svårare att lära sig ett nytt språk och därför försenas språkutvecklingen 

vid snabb integrering. 

Juvonen (2015, 152) och Skowronski (2013, 42) har intervjuat lärare i svenska som 

andraspråk och nyanlända elever. Alla deras informanter är eniga om att förberedelseklass är 

en nyttig miljö med många fördelar. Men trots dessa fördelar känner både elever och lärare 

utanförskap när de vistas i förberedelseklassen. 

En lärare i svenska som andraspråk berättar hur han anser att utanförskapet skapas. Han 

förklarar att deras förberedelseklass är en liten skola som ligger nära den ordinarie skolan och 

eleverna har en egen gård, egna tider för raster samt egen lunchtid. Automatiskt skapas då ett 

avstånd till nyanlända elever när de inte får några möjligheter att leka med jämnåriga 

svensktalande barn som är födda i landet (Skowronski 2013, 131). Nilsson Folke (2015, 57) 
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refererar också till flera intervjuer där eleverna är eniga om att de känner sig utanför. Detta 

skapar också svårigheter när de senare ska slussas över till sin ordinarie klass, då eleverna 

hamnar i en för dem helt främmande klass och skola. Flera elever i denna studie berättar hur 

skrämmande de tycker det är att gå över till den ordinarie skolan då deras trygghet finns kvar i 

förberedelseklassen.  

Skowronski (2013, 95) besökte en skola där förberedelseklassen låg i samma byggnad som 

den ordinarie skolan. Nyanlända elever fick börja i den ordinarie klassen efter bara några veckor 

och hade då estetiska ämnen, matematik och engelska med hjälp av studiehandledning. När den 

ordinarie klassen hade sina vanliga svensklektioner, gick de nyanlända eleverna över till 

förberedelseklassen och hade svenskalektionerna där. Detta skapade mer gemenskap mellan 

eleverna, övergången kändes naturlig för alla och de fick inte känslan av att vara utanför. 

Skowronski (2013, 16–17) skriver att det finns ett problem med kartläggningen av 

nyanlända elevers befintliga kunskaper då den inte görs konsekvent. Detta beror på att många 

skolor inte har några riktlinjer för hur dessa kunskaper ska kartläggas på ett bra sätt. Det är 

viktigt att den täcker alla skolämnen och att den bygger på ett samarbete mellan ämneslärarna 

och modersmålslärarna. Men nu finns det ett material från Skolverket som kan användas som 

stöd vid arbetet med kartläggningar av denna typ. Detta material ska se till att även elevernas 

modersmål används i kartläggningsprocessen och inte endast svenska som tidigare varit det 

enda språk som många skolor riktat in sig på vid kartläggningar.  

Lindberg och Hyltenstam (2013, 43–46) föreslår att förberedelseklass med successiv 

överflyttning till ordinarie klass borde utgöra norm för nyanlända när de kommer till Sverige. 

Tiden i förberedelseklass ska begränsas till max ett år och eleverna ska där få intensiv 

undervisning i svenska som andraspråk. De framhåller också vikten av studiehandledning och 

modersmålsundervisning under den första tiden, eftersom modersmålet måste utvecklas för att 

kunskapsinhämtandet ska kunna fungera effektivt. När sedan kunskaperna i svenska utvecklats 

tillräckligt mycket för att eleverna ska kunna tillägna sig kunskap på andraspråket, kan dessa 

insatser minskas i omfång, men de ska finnas kvar som en viktig del. Författarna vill också att 

eleverna ska få fortsatt undervisning i svenska som andraspråk även när de lämnat 

förberedelseklassen. Denna undervisning ska ske på olika nivåer utifrån hur långt eleverna 

kommit i sin språkutveckling. När den högsta nivån uppnåtts i svenska som andraspråk ska 

eleverna gå över till att undervisas i ämnet svenska. Skolämnet svenska behöver dock revideras 

och anpassas till elever med flerspråkig bakgrund som hela tiden ökar i antal i de svenska 

skolorna. 

 

5.4 Forskning om lärares användande av lärandeteorier 

 

Numan har i sin avhandling bland annat undersökt hur lärarstudenter uppfattar kopplingen 

mellan teori och praktik samt vad de tänker när de hör begreppet pedagogiska teorier. 

Resultaten visade att studenterna uppfattade betydelsen av kopplingen mellan teori och praktik, 

men att väldigt få av studenterna i undersökningen kunde koppla sina teoretiska kunskaper till 

sin egen undervisningspraktik. Någon enstaka student uppgav att hen kunnat använda teoretiska 

kunskaper om Piagets utvecklingsstadier i sin undervisning, medan många av studenterna 
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associerade pedagogiska teorier till "de gamla gubbarna" och att dessa teorier inte hade särskilt 

stor relevans i verklighetens klassrum (Numan 1999, 110–111). 

Pramling (1983, 61–63) intervjuade i sin avhandling några lärare som beskrev sin syn på 

lärande och vilka delar som var viktiga i deras undervisning. Många lärare som undervisade i 

yngre åldrar menade att den sociala utvecklingen för eleverna var mest nödvändig. En annan 

del som Pramling fokuserade på var hur lärare lär ut till eleverna. Hur introducerar de ett tema 

och hur strukturerar de sin undervisning? I en av de observationer som genomfördes, 

introducerade en lärare ett tema om färger. Eleverna fick bland annat blanda färger tillsammans 

i en liten grupp, diskutera vilka färger det blev och sedan reflektera kring vad de lärt sig. Läraren 

berättade i intervjun om sina intentioner för temat. Förhoppningen var att eleverna skulle lära 

sig lösa uppgifterna själva, samarbeta och att läraren skulle vara passiv och ge eleverna konkret 

material som de skulle arbeta med och hela tiden finnas i närheten som stöd. Läraren ville att 

eleverna skulle använda olika ord och begrepp för att uttrycka sig, för att förklara vad som 

hände. Hon menade att eleverna måste få möjlighet att misslyckas, för att sedan utvärdera och 

kunna få göra om för att lyckas. Lärarna i studien var eniga om att eleverna måste få 

experimentera och göra uppgifterna praktiskt, för då lär de sig på bästa sätt. 

Lärarna i studien arbetar utifrån det konstruktivistiska synsättet, då de erbjuder eleverna 

förutsättningar för att lära, men det är eleverna själva som styr sin egen utveckling. Lärarna i 

studien menade också att deras tanke med detta är att eleverna ska lära sig visa varandra omsorg 

och ansvarstagande, samt medverka till att skapa en fungerande grupp och stötta varandras 

olikheter. Flera lärare som nämns i studien poängterar vikten av att arbeta med social utveckling 

för mindre barn (Pramling, 1983, 64). Lärarna berättade också att de vill att barnen ska få 

möjlighet att träna på att utveckla sin kompetens i att kunna använda böcker, eftersom 

kunskapen finns där. Det fanns även andra kompetenser som de olika lärarna ansåg var viktiga 

att eleverna själva skulle upptäcka, men att lärarna måste finnas där och erbjuda rätt 

förutsättningar (Pramling, 1983, 64).  

Färdigheter och kunskap var viktiga begrepp som användes frekvent i Pramlings 

undersökning och de intervjuade lärarna menade att eleverna utvecklar sina färdigheter och 

kunskaper genom att arbeta med konkret material. I en lektion som Pramling observerade, 

demonstrerade läraren med en skylt (temat var trafik) och sedan skickade läraren runt skylten 

till eleverna, så att alla kunde se och känna på den innan de fick börja tillverka egna skyltar. 

Enligt lärarna som intervjuades och observerades, lär sig eleverna bäst genom att experimentera 

med konkret material, att röra, se och undersöka. Det är dock lika viktigt att eleverna diskuterar 

det de gör, använder ämnesspecifika begrepp och samarbetar med varandra (Pramling 1983, 

73–75).  

Enligt Claesson (1999, 38) är forskare som ägnar sig åt att utreda relationen mellan lärares 

undervisning och pedagogisk forskning ganska eniga om att detta forskningsfält är komplext. 

Det som spelar den avgörande rollen för hur lärare utformar sin undervisning är kontexten och 

lärarens egna erfarenheter. När det gäller användning av teorier i undervisningen finns olika 

uppfattningar, beroende på skillnader i de olika forskarnas grundantaganden och på vilka sätt 

de angriper forskningsområdet. 

Claesson skriver också att en av förklaringarna till att det är så få lärare som använder 

forskning i sin undervisning är att lärare har bristande organisatoriska förutsättningar för att 
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kunna tillägna sig lärdom. Tid är en sådan avgörande förutsättning, som gör att lärarna inte 

hinner med att tillägna sig nya kunskaper (Claesson 1999, 31). 

Även om det är många lärare som inte tror att de använder några specifika teorier i sin 

undervisning, visar det sig i Claessons studie att medvetet eller omedvetet, förekommer teorier 

i lärares undervisning. Claesson intervjuade och observerade några lärare och bland dessa fanns 

en lärare, som undervisade i NO, som använde en tydlig teori i sin undervisning. Hans 

undervisning byggde på att undervisa en elev i taget. Läraren hade en fri undervisning där 

eleverna kom in på lektionen lite när det passade dem och sedan fick de själva välja vilket 

material de ville arbeta med. Lärarens roll på lektionen var att fokusera på en elev i taget och 

när han väl gjorde det, fanns hans fokus på just den eleven till hundra procent. Läraren ordnade 

material till eleverna och de arbetade självständigt. Men han fanns där som stöd med fokus på 

en elev i taget. Läraren berättade i intervjun att han tycker att eleverna ska kunna ta eget ansvar 

när han har lagt fram material och eleverna vet vad deras mål med just den årskursen är.  

Läraren anser att när han fokuserar på en elev i taget, känner han sig tillräcklig och på så 

sätt får minst några stycken elever per lektion full uppmärksamhet och hjälp av honom 

(Claesson 1999, 107–118). Claesson menar att lärarens undervisning bygger på 

konstruktivistisk teori. Det har också visats att Piagets konstruktivistiska forskning framför allt 

har fokuserat på de naturvetenskapliga ämnena i skolan (Claesson 2007, 45, 120).  

En annan lärare som Claesson intervjuade och observerade bygger sin undervisning till stor 

del utifrån det sociokulturella perspektivet. Under observationerna, som ägde rum under en 

tvåveckorsperiod, använde läraren samma rutiner varje dag. Hennes undervisning byggde på 

samma tanke, dock med variation utifrån olika ämnen. Hon arbetade med texter och det började 

med att hon hjälpte till och visade hur en text ska vara uppbyggd. Därefter fick eleverna arbeta 

tillsammans i grupper där de diskuterade texter och olika mönster. Syftet med lektionen, 

menade läraren, var att ge eleverna redskap för att de skulle kunna skapa egna texter så 

småningom. Hon menade också att för att eleverna skulle kunna åstadkomma förutsättningar 

att lära sig, måste de vistats i en lärandemiljö där arbetsglädjen var en grundläggande 

förutsättning (Claesson 2007, 188–190). 
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6. Metod 

6.1 Metodval 

 

Detta är en kvalitativ undersökning och i den har en kombination av olika metoder använts. 

Inom samhällsvetenskaplig forskning används ofta begreppet triangulering. Det innebär att det 

är bra att belysa ett forskningsämne från olika perspektiv för att på så sätt få en mer fullständig 

bild av det som studeras och ett mer givande resultat (Denscombe 2016, 221–223). Att använda 

sig av en sådan metodkombination har också nackdelar såtillvida att dataanalysen blir mer 

komplex, olika typer av analyser måste användas och jämförelser mellan olika typer av insamlat 

material måste göras. Detta kan bli en större utmaning än om endast en metod används 

(Denscombe 2016, 215).  

Valet föll på en metodologisk triangulering för att få en bättre helhetsförståelse och för att 

se om det gick att upptäcka det som informanterna beskrivit under intervjuerna också i 

verkligheten, genom observationer. Det fanns en önskan att skapa en mer fullständig överblick 

av det som studerades och förhoppningen var att de material som insamlades genom olika 

metoder skulle kunna komplettera varandra (Denscombe 2016, 213, 222).  

 

6.1.1 Semistrukturerad intervju 
 

Den första metoden som använts är kvalitativa intervjuer och närmare bestämt 

semistrukturerade intervjuer med lärare. Slutna frågor med ett begränsat antal svarsalternativ, 

som i strukturerade intervjuer har valts bort för att istället kunna få ut så mycket som möjligt 

av informanternas synpunkter och resonemang. Tanken var att inte låsa in svarsalternativen, 

utan att informanterna istället fick möjlighet att utveckla sina svar fritt utifrån de ställda 

frågorna.  

En annan väg att gå är ostrukturerade intervjuer, men de riskerar att bli för fria, de är mer 

som samtal, där det är lätt att hamna på sidospår och risken att tappa bort sig blir också större. 

I semistrukturerade intervjuer finns de redan förutbestämda frågorna att falla tillbaka på, men 

intervjuaren kan ändå ställa nya frågor under intervjuns gång (Bryman 2013, 412–416). 

 

6.1.2 Ostrukturerad observation 
 

I det inledande arbetet med denna undersökning föll valet på strukturerade observationer och 

att använda ett observationsschema. Men ganska snart blev det uppenbart att det skulle bli svårt, 

eftersom det som var tänkt att studeras via observationer inte riktigt gick att passa in i ett sådant 

schema. Det behövdes en friare form där det gick att anteckna vad som observerades i 

klassrummen, utan att behöva försöka passa in lärarnas olika användning av lärandeteorier och 

metoder i förutbestämda kategorier. Ostrukturerade observationer syftar till att notera, så 
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detaljerat som möjligt, hur de som observeras beter sig, för att sedan kunna återge olika 

händelseförlopp som observerats (Bryman 2013, 266). 

Observationerna är av icke deltagande art. Det är viktigt att, före observationen, tydligt 

förmedla till lärare och elever i klassen vilken roll forskaren har. Det kan vara svårt att dra 

gränsen mellan observation och deltagande och det är lätt hänt att den som är på besök för att 

observera, uppfattas av eleverna som en extralärare och kanske därigenom börjar hjälpa till och 

svara på elevfrågor istället för att observera (Johansson & Svedner 2010, 49).  

 

6.2 Material och urval 

 

Det material som insamlats, bearbetats och analyserats i denna uppsats består av 

klassrumsobservationer och semistrukturerade intervjuer med utvalda lärare som undervisar 

nyanlända elever. Undersökningen utfördes på två skolor. En viktig aspekt av urvalet var att 

skolorna arbetar i stor utsträckning med nyanlända elever. Några sådana skolor hade tidigare 

besökts under våra lärarpraktikperioder. De lärare som intervjuats arbetar på dessa skolor. De 

är alla utbildade lärare, flera av dem har utbildning i svenska som andraspråk och de har alla 

erfarenhet av att undervisa nyanlända elever.  

Informanterna valdes ut genom subjektivt urval, vilket innebär att de handplockades för 

denna studie utifrån kunskaper om och erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever. Denna 

urvalsmetod fungerar bra när forskare känner till de företeelser och människor som är föremål 

för undersökningen och utifrån detta gör ett medvetet urval av vilka informanter de anser kunna 

ge mest värdefull information. Det handlar alltså om informanternas relevans för den teori eller 

det ämne som ska undersökas samt deras kunskap om och erfarenhet av ämnet. Informanterna 

var välbekanta och vad de arbetade med samt vilka erfarenheter de hade som kunde ge viktig 

information till denna undersökning (Denscombe 2016, 74–75). Det finns både för- och 

nackdelar med att göra denna typ av urval. En fördel är att det finns större chans att få ett bra 

och användbart material när informanternas erfarenhet är känd sedan tidigare. En nackdel kan 

vara att studien endast utförs på två skolor och att därmed kan andra skolors och lärares 

synvinklar och arbetssätt missas. 

Urvalets storlek har bestämts utifrån ett kumulativt tillvägagångssätt, vilket innebär att 

forskaren ökar urvalet tills tillräcklig information samlats in för att kunna uppfylla syftet med 

studien (Denscombe 2016, 80). Studien fokuserade på två skolor, som benämns skola 1 och 2, 

som arbetar mycket med nyanlända elever, sju lärare i årskurserna 1–3 intervjuades, varav fem 

på skola 1 och 2 på skola 2. På båda skolorna har observationer utförts i de intervjuade lärarnas 

klasser, med undantag för en lärare, Lärare B, som är specialpedagog och inte undervisar i 

helklass, utan med enskilda elever. Vi beslutade oss för att börja med sju informanter och om 

materialet blev för tunt skulle vi söka fler.  

På skola 1 som är en F–6 skola går det 260 elever och varje klass består av cirka tjugo 

elever. De klasser de intervjuade lärarna arbetar i består av mellan sjutton och tjugotvå elever. 

På skolan finns 80 % andraspråkselever och där räknas också nyanlända elever in. Skola 2 är 

en F–6 skola och där går det 420 elever. På skolan finns två förberedelseklasser där nyanlända 

elever får börja när de anländer till Sverige. Denna skola tar emot väldigt olika antal elever från 
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år till år. När eleverna har kommit igång med svenska språket, får de börja i ordinarie klass där 

de deltar i undervisningen i alla ämnen förutom svenska. Svenska som andraspråk undervisas i 

en basgrupp, som den kallas, där det finns utbildade lärare inom detta ämne. De nyanlända 

eleverna får undervisning i basgruppen tills de behärskar det svenska språket på en godtagbar 

nivå för svenska som andraspråk. 

De intervjuade lärarna benämns som Lärare A, Lärare B och så vidare. Tanken var att 

lärarna skulle benämnas i alfabetisk ordning utifrån i vilken ordning de intervjuades, för att det 

då blev lättare för oss att hålla ordning på vem som var vem. Men tyvärr fick en av lärarna på 

skola 1 förhinder den dag vi hade bokat in intervju, varpå vi flyttade hens intervju så den 

hamnade sist. Detta ledde till att lärarna på skola 1 benämns Lärare A, B, C, D och G, och 

lärarna på skola 2 benämns Lärare E och F. En utförligare presentation av lärarna finns i avsnitt 

6.1 Presentation av de intervjuade lärarna. 

 

6.3 Genomförande 

 

Informanterna kontaktades via telefon och e-post. De fick utförlig information om intervjuernas 

och observationernas syfte och vilka tillvägagångssätt som skulle användas. När informanterna 

svarat, bokades intervjuer och observationer. Önskemålet var att genomföra intervjuerna först 

och observera vid ett senare tillfälle. Valet att intervjua först och observera senare, berodde på 

att en önskan om att lärarna först skulle berätta om vilka teorier och metoder de använder. 

Därefter kunde litteratur sökas och läsas om dessa och först efter det observera och då undersöka 

vilka av de nämnda teorierna och metoderna gick att se i olika undervisningssituationer. 

Informanterna fick ta del av ett samtyckesdokument (se Bilaga 2) och skriva under det 

innan intervjuerna genomfördes. Intervjuerna spelades in med smartphone via Röstmemon. 

Lärarna intervjuades i sina klassrum eller i angränsande grupprum på eftermiddagen då de 

avslutat undervisningen. De intervjuades en och en och varje intervju tog mellan 25 och 40 

minuter.  

Lärarna i skola 1 intervjuades under tre dagar och dessa intervjuer transkriberades under 

ett par dagar efter att alla fem intervjuer var färdiga. Lärarna i skola 2 intervjuades under en och 

samma dag och dessa intervjuer transkriberades under nästkommande dag. Efter 

transkriberingen av intervjuerna lästes de igenom noggrant och sökningar efter information om 

de olika lärandeteorier och metoder som framkommit under intervjuerna utfördes. Detta gjordes 

för att det då skulle finnas större chans att känna igen de olika tillvägagångssätten, vilka då 

lättare kunde tolkas vid de kommande observationerna. Innan intervjuerna hade 

bakgrundsforskning företagits samt repetition av lärandeteorierna, men under intervjuerna 

framkom också en del annat, vilket medförde att mer bakgrundslitteratur och tidigare forskning 

behövde sökas fram. 

Lärarna följdes i deras arbete och vi fokuserade i observationerna på hur de arbetade 

språkutvecklande med de nyanlända eleverna. Observationerna utfördes under en skoldag per 

lärare, de spelades inte in. Observationerna var som tidigare nämnts av icke-deltagande art. 

Därför satte vi oss i bakre delen av klassrummet. Vid uppstarten av lektionen hälsade vi på 

eleverna och berättade för dem varför vi var där och att det var deras lärare som studerades och 
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inte dem. Syftet var att observera och inte att hjälpa till, så eleverna inte skulle se oss som 

hjälplärare och ställa frågor till oss. Anteckningar fördes av oss båda under observationerna och 

därefter diskuterade vi tillsammans vad vi hade upplevt efteråt. 

 

6.4 Analysmetod 

 

Innehållsanalys har använts i arbetet med det insamlade materialet. Inom innehållsanalys finns 

två huvudinriktningar, en kvantitativ och en kvalitativ. Eftersom denna undersökning är av 

kvalitativ art valdes den kvalitativa innehållsanalysmetoden. Metoden används för att 

vetenskapligt kunna analysera såväl skrivet som talat material. Objektet är själva innehållet i 

kommunikationen som samlats in. I analysen relateras innehållet i kommunikationen till 

historisk utveckling, mänskligt beteende och social organisation (Olsson & Sörensen 2011, 

209–210). 

Innehållsanalys görs i olika steg. Först väljs en del av texten ut (i detta fall, de 

transkriberade intervjuerna). Därefter skall texten brytas ner i mindre enheter och därför delades 

materialet in utifrån de olika intervjufrågorna. Efter detta ska relevanta kategorier utarbetas för 

analysen av materialet. Där är det viktigt att välja kategorier som är relevanta för 

undersökningen, sådana som hör väl samman med syfte och frågeställningar. Nästa steg är 

kodning, då ska de enheter som texten delats in i passas in under de valda kategorierna 

(Denscombe 2016, 392–393).  

Vi valde att leta efter avsnitt där lärarna verkligen beskrev sitt arbetssätt i det 

språkutvecklande arbetet med nyanlända elever samt vilka teoretiska utgångspunkter de 

nämnde och vad de hade att berätta om kollegialt arbete. Dessa olika kategorier nedtecknades 

var för sig och vi fyllde på i kategorierna med vad varje lärare sagt i sin intervju. Dessutom 

gicks observationsanteckningarna igenom och relaterades till informanternas intervjusvar. De 

olika förekomsterna av teori- och metodanvändning som uppfattats under 

lektionsobservationerna kodades och passades in under rätt kategori. När denna indelning var 

gjord gick det lättare att se vilka olika teorier och metoder som tagits upp och vilka av dessa 

som nämnts av flera informanter. Det blev ett överskådligare sätt att se på likheter och 

skillnader, vilket var en god hjälp vid redovisningen av undersökningens resultat. 

I Bilaga 3 finns en tabell som visar exempel på hur materialet kodats och delats in i de olika 

kategorierna: Det sociokulturella perspektivet, Konstruktivism, Pragmatism, Synligt lärande 

och formativ bedömning, Övriga resultat relaterade till språkutvecklande arbete och Kollegialt 

lärande och kompetensutveckling. Det fanns många fler kategorier till en början, men i arbetet 

med att redovisa resultaten i löpande text upptäcktes det att flera kategorier kunde sammanföras 

och därigenom visa tydligare vilka lärandeteorier och metoder som hör ihop i denna studie. 
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6.5 Metodutvärdering 

 

Urvalet av informanter baserades på befintlig kunskap om skolor som arbetar med nyanlända 

elever. Vi kände väl till skolorna från våra praktikperioder under lärarutbildningen. Antalet 

informanter avgränsades till sju, vilket visade sig ge tillräckligt med material till studien. Vid 

planeringen av själva intervjusituationen, togs hänsyn till olika ramfaktorer som innebar var 

intervjun skulle äga rum, att det skulle vara en känd miljö, men även en lugn och ostörd plats 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2011, 302). Det är också viktigt att tänka på hur 

frågorna är utformade, att varje fråga kan kopplas till undersökningens syfte. Vi har även 

försökt forma korta och lättförståeliga intervjufrågor. "Ett enkelt kännetecken på en bra 

samtalsintervju är korta intervjufrågor och långa intervjusvar" (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud 2011, 289). 

Intervjuerna fungerade mycket bra. Informanterna var engagerade och hade mycket 

intressant och användbart att bidra med. Vi framhöll hur viktigt det är för oss som snart färdiga 

lärare att kunna få ta del av erfarna lärares sätt att arbeta, att vi som oerfarna, nyutbildade lärare, 

behöver råd för att kunna arbeta språkutvecklande med nyanlända elever på ett bra sätt. Detta 

är grunden till valet av detta ämne och därför fanns en önskan att träffa just dem. Denna 

inledning på samtalet medförde att det blev ett bra samtal där lärarna verkligen gjorde vad de 

kunde för att förmedla hur de arbetar och varför. 

Det ursprungliga valet att utföra strukturerade observationer visade sig inte fungera varpå 

ett byte gjordes till ostrukturerade observationer. Ett observationsschema hade utformats, men 

efter att ha gjort en provobservation i en kollegas klass insåg vi att det inte fungerade. Det var 

svårt att hinna med att titta på schemat och det gav mer att anteckna fritt och fokusera på vad 

som hände där och då. Detta gjorde att vi avstod från att använda ett observationsschema och 

istället använde ostrukturerade observationer. Observationerna hade formen av icke deltagande, 

men fastän vi var noga med att förklara för eleverna att vi inte var där som hjälplärare, utan 

bara skulle observera hur deras lärare arbetade, hände det vid ett flertal tillfällen att de kom 

fram och frågade oss, ropade på oss eller bara kom fram och var nyfikna.  

Vi hade inte möjlighet att filma observationerna, men inser att det kunde ha gått att få ut 

ännu mer användbar information från dem om vi kunnat göra det. Anteckningar fungerade bra, 

men att kunna spela tillbaka och titta igen när materialet skulle analyseras kunde ha varit 

värdefullt. Risken finns att missa viktiga skeenden eller att notera dem väldigt kortfattat och att 

det inte finns minnen av hela sekvensen och därför går det inte att redogöra för exakt vad som 

hände.  

Eftersom flera av informanterna nämnde vikten av det kollegiala arbetet kunde det ha varit 

intressant att observera även sådant arbete. Detta fanns dock inte med i planeringen av 

uppsatsens upplägg och val av metoder, utan var något som blev tydligt under den pågående 

undersökningen. Det fanns då tyvärr ingen möjlighet att utföra sådana observationer i denna 

studie.  

Vi anser att resultaten är trovärdiga och att detta förstärks genom den kombination av 

metoder som använts. Att först få höra om hur någon arbetar och sedan uppleva det i 

verkligheten har varit mycket bra och värdefullt. Vi har läst mycket bakgrundslitteratur och 
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forskning i form av doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar, vilket gjort oss väl inlästa 

på ämnet och det har medfört att resultaten kunnat relateras till tidigare forskning. 

 

6.6 Etiska aspekter 

 

Hänsyn har tagits till de etiska aspekterna utifrån Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002, 1). De fyra krav som beskrivs i de 

forskningsetiska principerna har anammats:  

 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet  

(Vetenskapsrådet 2002, 6). 

 

De deltagande lärarna har informerats om syftet med undersökningen via mail, samt om deras 

uppgift i projektet. De har fått läsa och underteckna ett samtyckesbrev (se Bilaga 2) till 

respektive lärare som har fått läsa igenom och ge ett skriftligt samtycke (Vetenskapsrådet 2002, 

9). Enligt konfidentialitetskravet har undersökningsdeltagarna upplysts om att deltagandet är 

frivilligt samt att de har rätt att avbryta det när de vill. Med tanke på nyttjandekravet 

informerades även informanterna att om de skulle vilja avbryta sin medverkan i undersökningen 

skulle de inte att utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan (Vetenskapsrådet 2002, 10). 
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7. Resultat 

7.1 Presentation av de intervjuade lärarna 

Nedan presenteras informanterna under den skola de arbetar vid. Presentationen fokuserar på 

deras utbildning, yrkesbakgrund och nuvarande tjänst. 

 

7.1.1 Skola 1 

 

Lärare A är klasslärare i årskurs 3 där det går sexton elever, varav fjorton har annat modersmål 

än svenska. Hen har en lärarutbildning från Kurdistan och en svensk lärarutbildning med 

kompetens i svenska som andraspråk. Hen har undervisat nyanlända i tio år och började, som 

nyutexaminerad lärare, arbeta i en förberedelseklass. 

Lärare B är utbildad specialpedagog och arbetar som sådan idag, men har också lång 

erfarenhet som klasslärare. I sitt arbete som lärare och specialpedagog har Lärare B arbetat med 

nyanlända elever de senaste sju åren, varav en period i förberedelseklass. På hens nuvarande 

arbetsplats finns många elever med annat modersmål än svenska. Omkring trettio procent av 

dessa är nyanlända. Det är fler nyanlända elever idag, än för två och ett halvt år sedan, när hen 

började arbeta på skolan. 

Lärare C är klasslärare i årskurs 1. Hen har arbetat som lärare sedan höstterminen 2017. 

Lärare C har lärarutbildning för förskola till årskurs 6 och har undervisat nyanlända elever sedan 

hen började arbeta i skolan. I klassen går tjugo elever och av dem har 15 annat modersmål än 

svenska. Det är dock bara tre elever som räknas som nyanlända. 

Lärare D började arbeta som nyutexaminerad lärare i årskurs 1 höstterminen 2016. Idag 

arbetar hen i samma klass, som nu går i årskurs 2. I klassen finns det nitton elever och fyra av 

dem är nyanlända. Åttio procent av eleverna är andraspråkselever. Lärare D har grundskollärar- 

utbildning, men ingen kompetens i svenska som andraspråk. Hen har bara läst den del som 

ingick i lärarutbildningen, men kommer påbörja en distansutbildning i svenska som andraspråk 

i höst eftersom hen anser att det är något hen behöver.  

Lärare G har utbildning för förskola upp till årskurs 3. Hen tog examen 2011 och har arbetat 

som lärare sen dess. Lärare G har haft nyanlända elever sedan första året som lärare och de har 

skiftat i antal under åren. I dag arbetar Lärare G som klasslärare i årskurs 1 och har 22 elever 

varav fem är nyanlända. Av de resterande eleverna, har fjorton annat modersmål än svenska. 

 

7.1.2 Skola 2 

 

Lärare E är en erfaren lärare som har arbetat i skola i snart femton år. Hen är klasslärare i årskurs 

3 och har 22 elever i klassen. Utbildningen som Lärare E gick för femton år sedan motsvarar 

grundskollärare årskurs 1–7. Hen saknar dock behörighet i engelska, då det inte ingick i 
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utbildningen. Men Lärare E har planer på att läsa in engelska inom en snar framtid. När Lärare 

E gick sin utbildning läste de läs- och skrivinlärning för elever med svenska som andraspråk 

och därför är hen behörig att undervisa i svenska som andraspråk för årskurs 1–3. Hen har 

undervisat nyanlända elever i tre år och det finns två nyanlända elever i hens klass. 

Lärare F arbetar i en förberedelseklass. Hen har arbetat som lärare i tjugo år och har 

utbildning för årskurs 1–7. I dag studerar hen svenska som andraspråk vid högskolan i Dalarna 

på distans. Lärare F har arbetat med nyanlända elever i snart tre år och har bara kompetens i 

svenska som andraspråk för årskurs 1–3, men efter den nu pågående utbildningen kommer hen 

att vara behörig även för årskurs 4–6. Lärare F berättar att hens klassammansättning är väldigt 

bred, då elevernas ålder motsvarar årskurs 1–3. Till förberedelseklassen kommer eleverna när 

de först anländer till Sverige och det är bland annat Lärare F:s ansvar att kartlägga elevernas 

kunskaper. I kartläggningen ligger fokus på litteracitet och numeracitet samt att ta reda på 

elevernas skolbakgrund. I hens nuvarande klass finns elever som har gått där från en vecka till 

ett år. 

 

7.2 Språkutvecklande arbete med nyanlända elever 

 

Resultaten redovisas utifrån de kategorier vi funnit genom att använda innehållsanalys i arbetet 

med vårt insamlade material. Exempel på hur materialet från intervjuer och observationer delats 

in i kategorier finns i Bilaga 3. 

 

7.2.1 Det sociokulturella perspektivet på lärande  

 

De intervjuade lärarna arbetar alla utifrån flera olika lärandeteorier och med olika metoder i den 

språkutvecklande undervisningen med nyanlända elever. Flera av dem nämnde Vygotskij och 

den proximala utvecklingszonen. Lärarna fokuserar mycket på lärande genom socialt samspel, 

vilket medför att de ofta väljer att använda grupparbete i undervisningen. Lärare A sa att hen 

kopplar till Vygotskijs proximala utvecklingszon i sin undervisning, genom att eleverna får 

arbeta tillsammans i grupper och kommunicera. Men det är även viktigt att tänka på att det 

måste finnas någon i den elevgruppen som har kommit längre än de andra, som kan hjälpa sina 

kamrater.  

Lärare A var i intervjun tydlig med att hen inte lär eleverna, utan hjälper dem att sortera 

och finna rätt kunskaper som de behöver. Hen arbetar mycket med att skapa en varierad 

undervisning. Detta beror på att klassen lätt tröttnar på att göra samma saker, de behöver 

variation för att bli motiverade. Det är dock viktigt att eleverna känner igen sig i grunden i de 

olika arbetssätten, men att metoderna ändå varieras. Hen använder ofta cirkelmodellen och en 

viktig del av denna är att eleverna får arbeta med lucktexter som en avslutande del. Eleverna är 

vana vid att arbeta utifrån den metoden och Lärare A menar att den är ett bra verktyg. De får 

varierad undervisning samtidigt som de är vana vid strukturen som cirkelmodellen erbjuder. 

Det underlättar för dem när de kan känna igen strukturen, menar Lärare A.  
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Under en observerad lektion i NO arbetade Lärare A utifrån cirkelmodellen. Hen hade valt att 

använda grupparbete som arbetsmetod. Eleverna arbetade med en lucktext och Lärare A gick 

runt till eleverna, ställde frågor och hjälpte dem, men ganska snart fick hen sätta sig hos en 

grupp med nyanlända elever som behövde mycket stöttning. Lärare A hjälpte eleverna att läsa 

meningarna och att gå igenom de olika ordalternativen. Hen utmanade också eleverna genom 

att ställa frågor utanför lucktexten, till exempel "Är bakterier och virus samma sak?" En grupp 

hade svårt att samarbeta. Lärare A frågade dem: "Varför har ni svårt att samarbeta?" Lär man 

sig bättre i grupp eller ensam?" 

Lärare B sa att hen inte tänker direkt på Vygotskij, men att det är mycket av hans 

lärandeteori som hen ändå använder. Hen talade också om vikten av dialog, med avseende på 

att det inte går att utveckla språket på egen hand, utan att det måste göras i samspel med andra. 

Hen använder mycket arbete i par och grupper. BFL, bedömning för lärande som de arbetar 

med kollegialt på skolan är grundat på Vygotskijs teori. Hen planerar sina lektioner utifrån 

tanken att eleverna behöver få samspela, även om de kanske får börja ensamma. Till exempel 

använder hen EPA-metoden (Ensam, Par, Alla tillsammans), "I grund och botten behöver vi 

lära av varandra", säger lärare B och finner en naturlig koppling till Vygotskij. 

Lärare C nämnde inget om Vygotskij i sin intervju. Vi kunde dock se kopplingar till det 

sociokulturella perspektivet under en observerad lektion då hen använde EPA-metoden. I NO 

arbetade eleverna med NTA-lådor där Lärare C använde EPA metoden (enskild, par och alla 

tillsammans). Eleverna fick först prova olika föremål själva, sedan diskutera med sin 

bänkkamrat och till sist diskutera hela klassen tillsammans. Lärare C talade mycket om att 

samspel mellan elever och lärare är av yttersta vikt och att se till att alla elever får komma till 

tals. Lärare C talade också om att hen sätter ribban högt i sin undervisning och utmanar eleverna 

på högre nivåer än där de befinner sig i stunden och menar att det är viktigt att erbjuda stöttning 

i utmaningen. Stöttningen ska erbjudas på olika sätt beroende på vilken slags hjälp eleverna 

behöver. Detta resonemang kan kopplas till Vygotskij och det sociokulturella perspektivet.  

Lärare D tog upp Vygotskijs tankar i intervjun och att en stor del av hens undervisning 

bygger på hans teori, eftersom delar av den ständigt dyker upp under Läslyftet som lärarna på 

skolan går varje vecka. I och med att lärarna genom Läslyftet diskuterar och provar olika 

strategier, kommer mycket av Vygotskijs tankar in i undervisningen. Hen arbetar också mycket 

med stöttning och framhåller att det är viktigt att läraren finner rätt strategi för att kunna stötta 

eleverna rätt och därigenom hjälpa dem att utvecklas. Lärare D använder gärna genrepedagogik 

i arbete med nyanlända, ofta genom cirkelmodellen. Under observationen arbetade eleverna 

med att skriva egna texter om superhjältar i smågrupper och Lärare D fanns med som stöd för 

eleverna hela tiden när de skulle producera egna texter. Lärare D utmanade eleverna att försöka 

skriva så mycket de kunde komma på och samtidigt fanns hen där som stöd ifall eleverna 

behövde hjälp med ord och begrepp. Hen sa flera gånger "utmana er själva", "använd er fantasi" 

och "skriv hela meningar".  

Lärare E säger att hen inte utgår från någon specifik lärandeteori i sin språkutvecklande 

undervisning med nyanlända elever. Men det fanns ändå spår av exempelvis Vygotskij och 

genrepedagogik som gick att se vid observationerna. Klassen arbetade i grupper med faktatexter 

om djur. Varje grupp hade tilldelats ett djur som de skulle bli expert på. Lärare E berättade efter 

lektionen att detta var deras andra lektion på temat och att eleverna fick börja med att söka fakta 

om djuret tillsammans i en grupp för att sedan byta grupper i vilka en elev från varje av de 
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ursprungliga grupperna ska ingå och där ska de berätta om de djur som de blivit expert på. 

Denna idé har Lärare E blivit inspirerad av från en av de texter som de har läst i Läslyftet. 

Eleverna fick diskutera mycket, de samarbetade med att leta fakta i faktaböcker som varje grupp 

hade och de nyanlända eleverna var lika delaktiga som alla de andra. Lärare E gick runt och 

hjälpte till, förklarade och utmanade eleverna genom att ställa frågor om djuren, många av dessa 

frågor var svåra och blev verkligen utmaningar för flera elever.  

Lärare E menar att det är mycket viktigt för nyanlända elever att delta i grupparbeten och 

att de får göra samma uppgifter som de andra eleverna, dock i lättare form. Det är viktigt att 

utmana eleverna hela tiden samtidigt som de får känna att de kan lyckas med sina uppgifter. 

Det är på "fotbollsplanen som mina elever lär sig mest av språket och det kan jag aldrig ersätta 

som lärare".  

Lärare F som arbetar i en förberedelseklass, anser att hens undervisning bygger på flera 

lärandeteorier och strategier. I och med att grupperna ser ut som de gör, måste undervisningen 

bygga mycket på individuell anpassning utifrån elevernas kunskapsnivå. Hen menar att det är 

nödvändigt att använda flera lärandeteorier i undervisningen eftersom hen först måste utgå från 

vilken bakgrund eleverna har med sig och därefter anpassa undervisningen utifrån deras 

kunskapsnivå, för att kunna stödja och utmana dem. Det sociokulturella perspektivet är en teori 

som Lärare F använder i klassrummet. Det hen strävar efter är mycket diskussioner, samarbete 

och stöttning, för att eleverna sedan ska kunna klara av uppgifterna själva. Under observationen 

handlade det mycket om samarbete mellan eleverna när klassen hjälptes åt att beskriva vad de 

hade arbetat med under föregående dag då Lärare F inte varit på plats. Lärare F delade även ut 

veckobrevet som hen ville att eleverna först skulle läsa själva och sedan diskutera i helklass för 

att se om eleverna hade andra synpunkter på hur veckan hade varit.  

Lärare G utgår från flera lärandeteorier, men gärna från Vygotskij när hen planerar sina 

lektioner. Vygotskij är en favorit hos Lärare G och det är tanken om stöttning som hen framför 

allt tagit till sig. Lärare G menar att hen hela tiden tänker på att det eleverna klarar av med hjälp 

av någon annan idag, kan de klara på egen hand imorgon, om de får rätt stöd. Det är viktigt att 

eleverna tränar på att hjälpa varandra och inte bara förlitar sig på läraren. Genom att hjälpa 

varandra lär de sig. Lärare G poängterar att hen använder sig en hel del av EPA-metoden, 

cirkelmodellen och att de samtalar mycket om ord och begrepp och deras betydelser.  

Under de observerade lektionerna i Lärare G:s klassrum fanns hen alltid nära och stöttade 

sina elever. En del som observerades var då Eleverna skulle spela charadspel som finns på 

barnkanalen. En av eleverna skulle hålla upp en surfplatta och resten av klassen skulle beskriva 

med ord vad som förekom på bilden. Lärare G gick runt mellan grupperna och uppmuntrade 

dem att använda ord och begrepp som var relevanta för spelet. En elev fick en bild av en cykel 

och när klasskamraterna skulle beskriva den, var Lärare G tydlig med att de skulle använda ord 

som passade bilden, som hjul, ratt och pedal. När det var självständigt arbete, befann sig hen 

mest runt de nyanlända eleverna och stöttade dem genom att förklara ord med hjälp av 

kroppsspråk.  
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7.2.2 Konstruktivismen 

 

Ingen av lärarna tog upp konstruktivismen i intervjuerna, men det finns dock vissa spår av denna 

lärandeteori i såväl intervjuer som observationer. Flera av lärarna betonar vikten av att skapa 

förförståelse hos eleverna inför ett nytt tema. Lärare A arbetar aktivt för att de nyanlända 

eleverna ska kunna få en förförståelse för det område de ska arbeta med. Hen brukar skicka 

texter till elevernas modersmålslärare och studiehandledare som kan användas i 

modersmålsundervisningen för att skapa en förförståelse till de teman som klassen sedan ska 

börja arbeta med. Därigenom ska eleverna kunna förstå vad undervisningen handlar om i större 

utsträckning än de annars kanske hade gjort. 

    Lärare D lämnar alltid uppgifter till studiehandledarna som klassen sedan ska arbeta med 

efterföljande vecka. Tanken med detta är att eleverna ska kunna få en förförståelse och 

därigenom hänga med bättre i undervisningen. Lärare E menar också att det går bättre att 

undervisa de nyanlända eleverna om de har en förförståelse. Hen tar hjälp av språkstödet som 

ingår i basgruppen där eleverna går för att skapa förförståelse inför ett nytt tema. Sedan får hens 

elever också skapa, testa och prova på olika sätt att arbeta på, detta gör att eleverna får mer 

konkreta verktyg att arbeta med. Detta gäller dock alla elever och inte bara de nyanlända, 

påpekar Lärare E.  

    Vid en observation av en NO-lektion arbetade en klass med NTA-lådor, denna 

observation har nämnts under resultaten för det sociokulturella perspektivet och då framför allt 

gällande det sociala samspelet, diskussionen mellan eleverna. I arbetet med NTA-lådorna 

uppmuntrade Lärare C eleverna att experimentera och att utvärdera sina svar genom att 

dokumentera dem i ett venndiagram. Det handlade om att testa olika föremål, dokumentera och 

därefter sortera dem under rubrikerna stapla och rulla.   

Lärare G anser att eleverna lär sig mest om undervisningen erbjuder rika möjligheter och 

variaration där de får möjlighet att använda alla sina sinnen i prövande och experimenterande. 

Eleverna behöver få tid att arbeta individuellt med sina sinnen istället för att läraren bara står 

längst fram i klassrummet och pratar. Hen önskar dock mer tid till att kunna arbeta individuellt 

med eleverna och att kunna anpassa uppgifterna till var och en eftersom alla är olika och har 

olika förutsättningar för lärande. Under en observerad svenskalektion gick Lärare G igenom 

vad eleverna skulle göra, varför och hur, efter det skrev hen en lista på whiteboarden över vad 

som skulle göras under lektionen. Eleverna skulle arbeta med ett avsnitt i en arbetsbok och 

därefter med bokstaven G i en bokstavsbok. När eleverna frågade vad de skulle göra 

uppmuntrade Lärare G dem att försöka läsa på tavlan och därigenom komma fram till svaret på 

egen hand. 

 

7.2.3 Pragmatismen 

 

Den enda läraren som tog upp Dewey i intervjun är Lärare D. I Läslyftet finns en hel del av 

Deweys tankar med, menar Lärare D och på dessa sammankomster diskuterar lärarna dessa och 

provar sedan olika strategier på sina elever. Hen talade också mycket om kiwimetoden som 
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delvis bygger på Deweys tankar om att läraren måste skaffa sig insikt i elevernas intressen och 

erfarenheter för att kunna skapa en meningsfull undervisning. Det gäller att skapa ett 

sammanhang som eleverna kan känna sig intresserade av och därför önska engagera sig i. 

Tyvärr använde inte Lärare D kiwimetoden under de observerade lektionerna. 

Lärare D tog också upp vikten av att skapa en klassrumsmiljö där alla elever får chans att 

delta och våga ställa frågor, ha synpunkter och åsikter. Eleverna ska få möjlighet att vara aktiva 

i undervisningen. Lärare D har använt kiwimetoden med sina elever sedan årskurs 1. Hen säger 

även att elevernas språkutveckling verkligen har gått framåt efter allt arbete utifrån 

kiwimetoden. Det är ett väldigt bra arbetssätt att kunna dela upp eleverna och skapa mindre 

grupper i den stora gruppen. Detta har medfört att hen kunnat arbeta mycket med de nyanlända 

eleverna i ett mindre sammanhang. Då har de fått chans att arbeta intensivt med 

språkutveckling, vilket de behöver få mycket tid till.  

Lärare A poängterade att eleverna går i skolan för att klara av livet i det svenska samhället. 

Hen försöker därför alltid att knyta an skolarbetet till det som händer ute i samhället, i det 

vardagliga livet. Hen försöker också lägga in viktiga begrepp och områden i undervisningen 

som är viktiga för alla som lever i det svenska samhället att känna till och förstå. Under en 

observation kunde vi följa hur Lärare A arbetade med viktiga ord och begrepp på temat 

Reningsverk. Hen förklarade att detta var mycket viktig kunskap särskilt för dem som inte har 

bott här så länge. Genom att i skolan förklara noggrant hur avloppssystem fungerar kan vi 

förhindra att nyanlända elever missförstår funktionen och orsakar stopp i toaletten. 

Lärare C:s lektion med NTA-lådor kan också kopplas till Deweys learning by doing då 

eleverna lär sig genom att handla praktiskt, undersöka och experimentera för att lättare ta till 

sig kunskaper. 

 

7.2.4 Synligt lärande och formativ bedömning  

 

Lärare A, B, C, D, F och G tog alla upp vikten av att arbeta med formativ bedömning. De menar 

att det är viktigt att veta var eleverna befinner sig, för att undervisningen ska kunna planeras 

och uppgifter utformas utifrån vad eleverna kan klara av. I arbete med nyanlända elever blir 

detta extra viktigt för att kunna ge eleverna den undervisning de verkligen behöver och på en 

nivå de kan klara av, menar Lärare A. Både Lärare A och Lärare G tog upp Dylan Wiliam i sina 

intervjuer och berättade att hans texter finns med i det kollegiala lärandet Läslyftet, som alla 

lärare på deras skola deltar i. 

    Lärare A berättade i intervjun att hen läst flera texter av Hattie och att de diskuterat vissa 

av dem i Läslyftet. Hen påminner både sig själv och eleverna ofta om målen och 

kunskapskraven som finns och som måste uppfyllas. Dessa kunskapskrav är alltid i centrum av 

Lärare A:s undervisningsplanering. Hen talar om vikten av att synliggöra målen och att 

förmedla till eleverna varför de går i skolan och varför de behöver kunskaper. Eleverna måste 

förstå varför de ska lära sig olika saker och vad det är de ska lära sig för att de ska kunna se en 

mening med skolan. Vid observationerna av hens undervisning visades detta tydligt. Varje 

lektion inleddes med att Lärare A informerade eleverna om vad de skulle göra, hur de skulle 

göra och varför de skulle göra det.  
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Lärare F berättade att i arbetet med formativ bedömning, sätter hen upp olika mindre mål på 

vägen, som hen och eleverna bockar av tillsammans. Detta visades inte under observationerna, 

men eleverna fick skriva i dagböcker vad de hade arbetat med och varför samt vad de hade lärt 

sig, ett tecken på hur Lärare F arbetar med att synliggöra lärandet.  

En av lärarna, Lärare D berättade att hen arbetar mycket med återkoppling. Hen menar att 

det är en mycket viktig del av elevernas lärandeprocess, att få träna på att både mottaga och ge 

återkoppling. Lärare D använder ofta kamratbedömning och då får eleverna ge varandra två 

stjärnor och en önskan. Vid en observation av hens undervisning arbetade eleverna med att ge 

varandra återkoppling på texter de skrivit. De fick alla ge varandra stjärnor och önskningar, för 

att på så sätt kunna förbättra sina texter. 

Lärare B berättade i intervjun att hens skola arbetat kollegialt med BFL, bedömning för 

lärande, som ingår i Sigtunaboxen. I detta arbete har lärarna fått ta del av material, läsa och 

diskutera kring hur återkoppling till elever kan användas för att eleverna ska få insyn i sitt eget 

lärande. I materialet fanns texter av både Hattie och Wiliam.  

 

7.2.5 Hur de nyanlända elevernas erfarenheter påverkar undervisningen 

 

Alla informanter var eniga om att elevernas bakgrund är en viktig del att ta hänsyn till. Lärare 

B menar att eleverna kommer till skolan med en ryggsäck full av erfarenheter. De bär massor 

av känslor med sig. Alla kommer förstås inte från krig och misär, även om många gör det, men 

de bär ofta på mycket som hämmar deras kunskapsutveckling. När en elev inte utvecklas i den 

riktning som läraren har tänkt och arbetat för, måste åtgärder vidtas. Om det gäller en elev med 

svenska som modersmål och som är uppväxt i Sverige kan åtgärder ofta sättas in tidigare, men 

när det gäller nyanlända elever gäller det att först ge eleven mer tid, men också att fundera kring 

om det är brister i språkutvecklingen som gör att eleven inte går framåt eller om det är något 

annat? Det är dock viktigt att inte vänta alltför länge, mer tid men ändå inte för mycket tid. Det 

är många andra aspekter att ta hänsyn till när det gäller nyanlända elever i jämförelse med andra 

elever. De kanske inte har någonstans att bo, vilket medför avsaknad av lust till lärande, 

bristande motivation och så vidare. 

Lärare A anser att hen förstår de nyanlända eleverna bättre än många kollegor eftersom hen 

själv har varit i samma situation som invandrare i Sverige. Hen vet därför vad människor som 

flyr till ett nytt land behöver. Lärare A har bott i olika länder och vet att det finns olika behov i 

olika länder för att kunna anpassa sig. Att veta vad som behövs för att kunna fungera i det 

svenska samhället är viktigt och det kan hen förmedla till de nyanlända eleverna. Det är också 

viktigt att ta reda på hur eleverna mår. Vad har de gått igenom? Hur mycket kan vi förvänta oss 

av dem? Vad är det som är viktigt att tänka på i valet av utgångspunkter för planering och 

bemötande? Det är svårt, men viktigt menar Lärare A. 

Lärare D talar precis som Lärare B om den ryggsäck med erfarenheter som de nyanlända 

eleverna bär med sig. Det gäller att ta hänsyn till att de kan komma direkt från en krigszon och 

därför behöver bearbeta många saker. Det går inte att pressa dem, utan istället försöka finna 

arbete som kan fungera för dem utifrån hur de mår mentalt, menar hen.  
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Lärare F, som arbetar i en förberedelseklass berättade att skolan har två månader på sig att 

kartlägga elevernas skolbakgrund med fokus på litteracitet och numeracitet. I detta arbete ingår 

ett möte med vårdnadshavare och skolsköterska för att ta reda på vad eleverna har med sig i sitt 

mentala bagage från hemlandet. Efter att kartläggningen är färdig, planerar de undervisningen 

och vilka anpassningar som behövs göras av lärarna när eleverna är i sina ordinarie klasser.  

De nyanlända eleverna får efter kartläggningen börja i ordinarie klasser men de får fortsätta 

gå till basgruppen i förberedelseklassen varje dag för undervisning i svenska som andraspråk. 

Detta system är väldigt nytt, men mycket givande då det redan har visat sig fungera mycket bra 

för såväl elever som lärare, säger Lärare E. Det är ändå en stor utmaning då elevernas 

skolbakgrund är väldigt splittrad och plötsligt ska alla ska vara i samma klassrum och få samma 

undervisning. Det kan vara väldigt svårt då vissa knappt kan hålla i pennan, medan andra har 

haft en bra skolgång, "det känns som att jag aldrig kan göra ett bra jobb här eftersom jag inte 

räcker till", säger Lärare F.  

När det gäller studiehandledning på modersmålet var alla lärare i vår studie eniga om att 

det är mycket viktigt att de samarbetar med studiehandledarna. De menar att det är viktigt att 

skapa förförståelse, så att de nyanlända eleverna är förberedda när ett nytt tema påbörjas i något 

ämne. Alla lärare utom Lärare E har samarbete med studiehandledare. 

Lärare A anser sig ha goda relationer och mycket bra erfarenheter av att kommunicera med 

såväl modersmålslärare som studiehandledare. Studiehandledningen är dyrbar tid som behöver 

utnyttjas säger hen. Både Lärare C och Lärare D anser att de har gott samarbete med 

studiehandledarna, de har ständigt en dialog med varandra, vilket är mycket viktigt för att 

eleverna ska kunna utvecklas.  

Lärare E har inte studiehandledning för sina nyanlända elever i dag, därför ger hen, inför 

varje nytt arbetsområde, förberedande information till läraren i svenska som andraspråk i 

basgruppen. Eleverna får sedan gå igenom ord och begrepp i basgruppen, så att de är förberedda 

när Lärare E ska börja ett nytt tema i helklass. Lärare E säger också att när hen visar filmer som 

är kopplade till något tema som de arbetar med, får de nyanlända eleverna direkt efter även se 

samma filmer på sitt modersmål. Lärare E anser att det är viktigt att nyanlända elever får vara 

med så mycket som möjligt i den ordinarie undervisningen, men att de samtidigt kan få en liten 

paus och förstärkning på modersmålet. 

Lärare E fokuserar på att låta de nyanlända eleverna vara med i alla ämnen. Eftersom de 

går till en basgrupp varje morgon och där endast arbetar med språkutveckling, vill hen att 

eleverna ska vara med i klassen i de övriga ämnena. Lärare E berättar att när det är undervisning 

i NO och SO, får eleverna skriva av texter och sedan börja med att skapa en egen mening som 

är knuten till ämnet de arbetar med.  

Det är också mycket viktigt att få möjlighet att utveckla sitt modersmål, för om eleven 

utvecklar sitt förstaspråk stärks även andraspråket, "det är därför jag låter eleverna prata 

modersmål på lektioner samt hjälpa varandra ifall en inte förstår medan kompisen gör det", 

säger Lärare F.  

Lärare C låter de nyanlända elever som har samma modersmål arbeta tillsammans i grupp 

för att lättare kunna hjälpa varandra. Lärare A låter också elever med samma modersmål 

samarbeta i grupp och där tala sitt modersmål, men endast i början när de kommer till hens 

klass. Målet är att de ska lära sig svenska, det är allra viktigast för deras framtid här i Sverige. 

Det spelar ingen roll hur mycket ämneskunskaper de har på sitt modersmål om de inte kan 
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uttrycka sig på svenska. Det är deras kunskaper formulerade på svenska som så småningom ska 

bedömas, menar Lärare A. 

Lärare F är mycket positivt inställd till att de nyanlända eleverna hjälps åt och förklarar 

vissa ord och begrepp för varandra under lektionerna. Hen berättade att i sina pågående studier 

i svenska som andraspråk tar hen del av aktuell forskningslitteratur, vilket gör hen mycket 

medveten om vad forskarna säger angående användning av modersmål i undervisningen, samt 

vikten av att kombinera de båda språken. 

När vi frågade lärarna vilken som är den största utmaningen med att arbeta med nyanlända 

elever, ansåg Lärare A och B att elever i förberedelseklass slussas ut för snabbt till ordinarie 

klasser. Lärare i förberedelseklass får aldrig chans att arbeta vidare med eleverna när de blivit 

läs- och skrivkunniga. Då slussas de oftast direkt över till ordinarie klass. Det är en svår 

utmaning i arbetet med nyanlända elever att kunna nå dem och att ge dem tillräckligt med tid, 

samt den hjälp och stöd som de behöver. I Lärare A:s klass finns nyanlända elever som behöver 

mycket hjälp med hur ord används och hur de används i en mening. De har inte kommit så långt 

i språkutvecklingen ännu. Att kunna ge eleverna rätt undervisning på rätt nivå, att det inte blir 

för lätt och inte för svårt. Ibland kan hen ha gjort en undervisningsplanering, men insett att den 

är för svår för många av de nyanlända eleverna och då fått backa och börja om. Det svåra är att 

anpassa nivån så den fungerar för alla elever. Lärare A använder bildstöd som hjälp och 

anpassar detta stöd individuellt. Det kan vara lite mer abstrakt för en del elever och lite mer 

konkret för en del, så att alla kan få ut någonting av undervisningen och utmanas på sin egen 

nivå, menar hen.  

Lärare B framhåller vikten av att veta hur arbetet med nyanlända elever ska planeras. Lärare 

som undervisar nyanlända elever behöver ha kompetens i svenska som andraspråk och i 

språkutvecklande arbetssätt, att veta i grunden hur det ska gå till. Hen föreslår ett arbetssätt med 

mycket visuellt stöd: filmer, bilder, kort information och en sak i taget för att eleverna ska förstå 

och hänga med. Ett sådant arbetssätt gynnar såväl nyanlända elever som elever med 

språkstörning. Lärare C, D, F och G nämner också att de använder visuellt stöd, vilket vi också 

kunnat ta del av vid observationerna. Lärare E använder bildstöd på whiteboarden som hjälp 

för att eleverna ska kunna förstå schemat och även i alla genomgångar. Hen har bilder som visar 

vad som ska göras och i vilken ordning. Efter en genomgång med stöd av bilder går hen också 

fram till de nyanlända eleverna och frågar om de förstått uppgiften och om de inte har det har 

hen en extra genomgång med dem. Lärare G gör på samma sätt som lärare E och säger att 

bildstöd är en stor hjälp, men det räcker tyvärr inte alltid. Det är därför viktigt att alltid 

kontrollera att alla elever förstått en genomgång av en uppgift som ska utföras, men det finns 

sällan tid att sitta ner med eleverna och förklara utförligare.  

Genom att arbeta mycket med språkutveckling kan behovet av åtgärder minskas för de 

nyanlända eleverna. Men det kan också vara en typ av åtgärd att börja arbeta språkutvecklande 

genom att använda genrepedagogik och att fördjupa sig i lässtrategier, bildstöd och allt som 

krävs för att skapa förståelse hos eleverna. 

Det gäller att vara extra tydlig med nyanlända elever. Kroppsspråket är en mycket viktig 

del, samt att använda sig av bildstöd och många av sinnena i undervisningen. Det är viktigt att 

alltid tänka bredare, att upprepa flera gånger. "Så som när vi jobbar med till exempel verb så 

skriver vi ner dem, diskuterar vad de betyder, sen skriver vi verb i en sammanhängande 

mening", säger Lärare F. 
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Ett problem som framkommer i de flesta intervjuerna är att få tiden att räcka till. Lärare A anser 

att hen i arbetet med nyanlända elever inte alltid har möjlighet att ge dem tillräckligt med tid 

samt den hjälp och stöd som de behöver. Att känna att det inte går att hinna med alla elever är 

ett ständigt dilemma och något som ger upphov till oro. Hen önskar sig en timme i veckan för 

att kunna gå iväg med de nyanlända eleverna som behöver det. Att kunna få gå igenom de 

grundläggande ljuden och vokalerna som ofta är väldigt svåra för dessa elever. Lärare A vill 

gärna göra det själv och inte skicka iväg eleverna till någon annan, utan vill hellre göra en 

planering till klassen och få sätta in vikarie så att hen kan få mer tid med de nyanlända i det 

språkutvecklande arbetet. Hen har fått möjlighet att arbeta på detta sätt tidigare och hoppas nu 

få chans att göra det igen. Det var väldigt framgångsrikt senast, en elev knäckte läskoden när 

Lärare A fick möjlighet att ge mer tid till nyanlända elever. 

Lärare C berättade under intervjun att hens största utmaning är att finna tid att hjälpa varje 

enskild elev, dock är det nästan omöjligt. Hen anser att varje individ ska ha en egen anpassad 

stöttning och nyanlända elever ska få mer hjälp under lektionens gång. Hen påminner sig många 

ofta om att ge nyanlända elever extra tid och stöd eftersom de verkligen behöver det.  

Även Lärare D anser att den största utmaningen i arbetet med nyanlända elever är att finna 

tid till att hjälpa dem så mycket som det behövs. När nyanlända elever placeras i den ordinarie 

klassen är deras språkkunskaper oftast mycket sämre än de andra elevernas och då är en av de 

största utmaningarna att finna tid till att hjälpa just de eleverna under lektionens gång, samtidigt 

som det finns många andra elever som är lika krävande i klassrummet. 

Lärare F som arbetar i förberedelseklass tycker att de största motgångarna i det 

språkutvecklande arbetet med nyanlända elever är när hen uppfattar att deras talspråk har 

kommit igång och det går framåt, men när de ska börja skriva texter på egen hand, blir det ett 

alldeles för stort kliv för eleverna. Då märks det tydligt hur mycket de har kvar att lära.  

Lärare G känner också att tiden inte räcker till för de nyanlända eleverna. Hen menar att 

det är näst intill omöjligt att få till individuell undervisning för en elev i taget när hen har en 

klass på 22 elever. Det är en ständig kamp att hinna hjälpa alla elever, vilket hen starkt 

poängterar. 

 

7.2.6 Kollegialt lärande och kompetensutveckling 

 

Alla informanterna arbetar med olika former av kollegialt lärande. På skola 1 arbetar de med 

Sigtunaboxen som består av bedömning för lärande (BFL), informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) och språkutvecklande arbetssätt (SUA). Syftet med detta 

arbetssätt är att eleverna ska få kunskap om sitt lärande och att alla lärare ska arbeta med 

formativ bedömning och aktivt samspel mellan varandra (Sigtuna kommun 2014). I det 

kollegiala arbetet med SUA, är Lärare A samtalsledare, vilket hen gått en särskild utbildning 

för att bli. På samma skola går alla lärare också Läslyftet, där fokus ligger på språkutvecklande 

arbetssätt. Sigtunaboxen och Läslyftet har lärarna växelvis varannan onsdag. De är båda bra 

som kollegialt lärande och kompetensutveckling, anser Lärare A. Hen vill utvecklas och prova 

nya metoder och strategier samt bli påmind om sådant hen gjort tidigare men kanske glömt bort. 
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Lärare B, C, D och G som alla arbetar på samma skola som Lärare A, ser Sigtunaboxen och 

Läslyftet som god kompetensutveckling och en bra form av kollegialt lärande. De är alla med i 

olika facebookgrupper, läser lärarbloggar, Lärarnas Nyheter med mera och ser också detta som 

kompetensutveckling. "Det är mycket lättare nuförtiden att nå andra samt ta del av ny forskning 

när man har sociala medier och många är aktiva där", säger Lärare C. 

Lärare B har såväl lärarutbildning som specialpedagogutbildning och dessutom utbildning 

i svenska som andraspråk. Hen håller sig hela tiden uppdaterad med ny forskning genom att 

läsa pedagogisk och didaktisk litteratur samt tidskrifter, till exempel Pedagogisk forskning och 

Lärarnas Nyheter. "Jag är en sån som alltid pluggar", säger Lärare B i intervjun. Hen framhåller 

också vikten av IKT, informations- och kommunikationsteknik som kollegialt arbete. Hen får 

många bra tips på appar som hen kan använda på surfplatta i arbetet med de nyanlända eleverna. 

I det kollegiala lärandet på hens arbetsplats ingår alltid arbete med nyanlända elever oavsett 

vilket tema de arbetar kring. Eftersom skolan har så stor del nyanlända elever blir arbetet med 

dem alltid en viktig del av det kollegiala lärandet. Till exempel läslyftet som handlar om 

språkutvecklande arbetssätt passar väl in i detta arbete. 

På skola 2 där Lärare E och F arbetar, går lärarna också Läslyftet varje onsdag. Det 

kollegiala arbetet är en viktig del i skolan, "annars skulle vi gå under", säger Lärare E. 

Basgruppens lärare arbetar kollegialt kring de nyanlända eleverna genom att de diskuterar och 

planerar vad de nyanlända eleverna behöver arbeta med. Så länge lärarna har stöd från varandra 

och skolan arbetar på ett sätt som fungerar, anser Lärare E att det bara är mycket spännande och 

lärorikt att få arbeta med nyanlända elever, "det är absolut ingen belastning utan en spännande 

utmaning", säger Lärare E.  

Lärare F som också arbetar på skola 2, läser svenska som andraspråk på högskolan just nu. 

Detta är hens sätt att kompetensutveckla sig själv och eftersom hen arbetar samtidigt, utvecklas 

hens lärarroll hela tiden då möjligheter skapas till att både läsa de teoretiska delarna och att få 

prova på att utföra dem i praktiken. Lärare F har också gått en kurs som heter Att leda 

nyanländas lärande, vid Uppsala universitet år 2015, då det kom många nyanlända elever. 

Lärare F är med i lärargrupper på Facebook som har med nyanlända elever att göra och läser 

ofta lärartidningar. 

Flera av lärarna anser att det är av största vikt för lärare som arbetar med nyanlända elever 

att ha utbildning i svenska som andraspråk. Lärare A använder sina kunskaper i svenska som 

andraspråk i all lektionsplanering. Hon menar att det gynnar såväl nyanlända som övriga elever. 

Lärare B anser att det är bra att ha kompetens i svenska som andraspråk eftersom det ger läraren 

verktyg samt kunskaper i hur de kan användas i arbete med elever som har annat modersmål än 

svenska. Hen menar att det kan vara skönt att inte hela tiden behöva be om hjälp av sina 

kollegor, även om det kollegiala förstås är väldigt viktigt och bra för den egna utvecklingen. 

Alla lärare i vår undersökning anser att det kollegiala lärandet är mycket viktigt då det är 

där alla kan utvecklas, ta del av ny kunskap och av andras erfarenheter, samt hjälpas åt att skapa 

en tryggare arbetsplats. 
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8. Diskussion och slutsatser  

8.1 Diskussion av resultaten 

 

Nedan diskuteras resultaten från intervjuer och observationer utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Diskussionen indelas utifrån de uppställda forskningsfrågorna. 

 

8.1.1 Lärandeteorier och undervisningsmetoder 
 

Resultaten visar att lärare använder lärandeteorier i sin undervisning. Lärarna har i intervjuerna 

beskrivit hur de arbetar med avseende på språkutveckling för nyanlända elever och vi har 

därefter kunnat söka spår av vad de berättat genom att observera deras undervisning. Flera 

gånger har det gått att se tydliga spår av de lärandeteorier och metoder som beskrivits under 

intervjuerna, men också andra teorier och metoder som inte nämnts. Kanske är det så naturligt 

för lärare att använda vissa teorier och metoder att de inte reflekterar över det. Det kan också 

vara så att lärarna inte känner till själva teorierna, men att de ändå är välbekanta med deras 

praktiska tillämpning. Ingen undervisningspraktik är vare sig traditionsfri eller teorifri. Även 

om en del lärare inte anser att de använder teorier i sin praktik, finns det ändå inslag av sådana 

i deras undervisning (Molloy 2007, 26–27). 

Några av informanterna var övertygade om att de inte använde några specifika 

lärandeteorier i sin undervisning. Men sedan visades det under observationerna att det fanns 

teoretiska utgångspunkter i deras undervisning, trots att de inte verkade vara medvetna om 

detta. Lärare C nämnde till exempel inget om Vygotskij i intervjun, men det gick ändå att se 

kopplingar till det sociokulturella perspektivet vid observationen. Under en lektion använde hen 

bland annat EPA-metoden. Den utförs i tre steg där eleverna först får tänka själva en kort stund, 

därefter får de diskutera med en klasskamrat och sedan avsluta med en diskussion i helklass. På 

det sättet får alla lyssna på och lära av varandra (Kagan & Stenlev 2017, 92). 

Efter att ha intervjuat lärare och observerat dem i deras undervisning, blev det tydligt att 

det var det sociokulturella perspektivet, utvecklat framför allt av Vygotskij, som är det som 

används mest i de undersökta skolorna. Många av lärarna var eniga om att det sociala samspelet 

är mycket viktigt i språkutvecklande arbete med nyanlända elever och att det är det bästa sättet 

för dem att lära sig det svenska språket. I Lgr 11, står det att skolan ska skapa möjligheter för 

lärande i samspel med andra (Skolverket 2017, 10). Läroplanen bygger till stora delar på 

Vygotskijs teorier och i de svenska lärarutbildningarna har Vygotskij en framträdande roll. 

Därför är det inte så förvånande att det är Vygotskijs teorier som blir mest synliga i 

observationer av hur lärare arbetar. Men att det också är Vygotskijs tankar som är de som 

används mest i det språkutvecklande arbetet var inte lika självklart på förhand. Flera av lärarna 

talar om hur de arbetar med Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen och utmanar 

eleverna i undervisningen. 

De undervisningsmetoder som varit mest förekommande i det språkutvecklande arbetet 

med nyanlända elever i undersökningen är de som hör till genrepedagogiken. Dessa metoder är 

också utvecklade ur Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. Huvudsyftet för den 
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genrebaserade undervisningen är att eleverna får möta en stor mängd av olika exempel inför 

sitt eget skrivande, som exempelvis olika textformer, vilka förekommer i olika situationer både 

i och utanför skolan (Kuyumcu 2004, 583). 

Cirkelmodellen är ett viktigt verktyg i det språkutvecklande arbetet när de nyanlända 

eleverna ska utveckla sitt andraspråk. Grupparbeten utifrån cirkelmodellen eller EPA-metoden 

används flitigt av de intervjuade lärarna. Gibbons (2014, 51) beskriver flera fördelar med 

grupparbete. Hon menar att genom att arbeta i grupp med andra klasskamrater, kan eleverna få 

höra andra än läraren tala språket, vilket gör att variationen och inflödet blir större. Lärare A 

och Lärare G poängterar att de använder sig mycket av EPA-metoden, cirkelmodellen och att 

de samtalar mycket om ord och begrepp samt deras betydelse. Att få grupparbete att fungera 

bra i en helklass indelade i mindre grupper ställer höga krav på läraren. Eleverna ska gemensamt 

söka information, sortera och välja ut material och tillsammans utveckla sitt tänkande. I formen 

grupparbete får elevernas eget tänkande stort utrymme och här finns det risk att eleverna gör 

något annat än vad läraren avsett och går sina egna vägar (Runesson 1995a, 89).  

Gibbons använder begreppet scaffolding, stöttning, och menar att lärare ska vägleda och 

stötta sina elever i lärprocessen för att hjälpa dem utföra uppgifter de inte klarar av på egen 

hand. Det stöd som ges ska vara av tillfällig art och så småningom, när eleverna utvecklats, 

kunna avlägsnas då de kan utföra arbetet på egen hand, utan hjälp av en annan person. Även 

här finner vi alltså tankar om den proximala utvecklingszonen (Gibbons 2014, 39–40).  

En form av stöttning som används av informanterna är visuellt stöd tillsammans med 

tydliga instruktioner, vilka är väldigt viktiga för nyanlända elever. Under observationerna 

använde flera av lärarna tydliga instruktioner, bildstöd, och även extra genomgångar för 

nyanlända elever. Visuell stöttning som bilder eller föremål kan vara en god hjälp för nyanlända 

elever. Genom att läraren konkretiserar något med visuella hjälpmedel kan eleverna lättare 

förstå främmande ord och begrepp (Persson 2016, 60). Lärare A använder bildstöd som hjälp 

och anpassar detta stöd individuellt. En del elever behöver mer konkret material, medan andra 

klarar av det som är lite mer abstrakt. Lärare B förespråkar ett arbetssätt med mycket visuellt 

stöd: filmer, bilder, kort information och en sak i taget för att eleverna ska förstå och hänga 

med. Lärare E och G använder bildstöd för schemat och i alla genomgångar. Bildstöd är en stor 

hjälp, men det räcker tyvärr inte alltid. Efter en genomgång med bildstöd går läraren också fram 

till de nyanlända eleverna och frågar om de förstått uppgiften och om de inte har det har läraren 

en extra genomgång med dem. 

Andra former av stöttning till nyanlända elever var att vid grupparbeten sätta samman de 

som talar samma språk, så att de därigenom ska kunna använda sitt modersmål samt att det blir 

lättare för läraren att hjälpa flera elever på en och samma gång. Stöttningen kan handla om att 

läraren hjälper eleverna att förklara ord och begrepp utförligare och att låta dem använda 

surfplatta och göra bildsökningar. 

Övriga lärandeteorier som nämns och som det går att se spår av i praktiken är Deweys 

pragmatism och Piagets konstruktivism. Lärare C låter eleverna lära sig genom att handla 

praktiskt, undersöka och experimentera för att lättare ta till sig kunskaper. Lärare E arbetar med 

förförståelse och låter eleverna, när de är i sin basgrupp, gå igenom ord och begrepp så att de 

är förberedda när de sedan ska börja ett nytt tema i helklass. Förförståelse är ett viktigt begrepp 

i Piagets konstruktivistiska lärandeteori. Det innebär vilken kunskap eleverna hade om ett 

särskilt ämne eller tema innan deras lärare introducerade det. Om eleverna har en förförståelse, 
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blir det lättare att arbeta med såväl ord och begrepp som hela texter där det finns goda chanser 

att de redan känner igen en hel del av innehållet (Skolverket 2012, 25–27). 

Även om en del av lärarna använde sig av konstruktivistism och pragmatism, var de inte 

alltid medvetna om detta. Utbildningen har gett dessa lärare grunden, men efter några års arbete 

visar det sig att många lärare inte tänker på vilka teorier de använder utöver det som kommer 

upp i exempelvis Läslyftet. Eftersom alla lärare på båda skolorna går Läslyftet kommer namn 

som Dewey, Vygotskij och Wiliam upp väldigt ofta och detta medför att lärarna håller sig 

ständigt uppdaterade i dessa forskares och teoretikers tankesätt. 

Genrepedagogiken som diskuterats ovan är den vanligast förekommande 

undervisningsmetoden i denna studie, men det finns också andra undervisningsmetoder som 

utvecklats ur lärandeteorier som lärarna använder. En av dessa är kiwimetoden, som en av de 

intervjuade lärarna använt med framgång. Den har delar från både Vygotskijs och Deweys 

teorier. Kiwimetoden utvecklar både det muntliga berättandet, läsning av texter och det egna 

skrivandet. Metoden är intressant, speciellt det faktum att läraren låter klassen arbeta 

självständigt medan hen undervisar en mindre grupp i samma klassrum. Kommunikationen i en 

mindre grupp blir mer autentisk än i en helklass, det går att nå alla elever, vilket är den allra 

viktigaste fördelen med kiwimetoden. Det går att anpassa undervisningen för att möta varje 

elevs behov och få dem att utmana sig själva i de texter de läser eller skriver tillsammans i den 

mindre gruppen (Körling 2006, 18). Lärare D, som använder denna metod, säger att den passar 

perfekt i arbete med nyanlända elever som behöver mycket stöttning. Tyvärr använde inte 

Lärare D denna metod under de observerade lektionerna. 

En forskare som ofta nämns i samband med de didaktiska frågorna: vad, hur och varför vi 

undervisar som vi gör är Hattie, därför fanns en tanke att informanterna skulle ta upp hans 

forskning i större utsträckning än vad de gjorde. Det var bara Lärare A som talade om Hattie 

och hans tankar om att göra lärande synligt. Lärare A berättade att i arbetet med Sigtunaboxen, 

har de fått läsa en hel del av Hatties forskningsresultat. Hen poängterade också vikten av att 

eleverna vet varför de går i skolan och vilka kunskapskrav de ska uppnå. Hattie (2012, 72–73) 

menar att det är viktigt att lärare är tydliga med vad eleverna förväntas lära sig och hur resultatet 

ser ut för att sedan kunna göra goda bedömningar av inlärningen.  

Under våra observationer märktes stora skillnader mellan Lärare C:s klass i årskurs 1 och 

Lärare A:s klass i årskurs 3, när det gällde elevernas medvetenhet om målen för lärandet. I 

årskurs 1 verkade inte eleverna medvetna om vad, hur och varför de skulle lära sig olika saker 

och Lärare C tog heller inte upp dessa frågor. I årskurs 3 däremot var nästan alla elever 

medvetna om vad, hur och varför de skulle arbeta med olika uppgifter. Här handlar det delvis 

om hur läraren valt att arbeta. För Lärare A är synligt lärande viktigt, något hen poängterade i 

intervjun. Lärare C tog inte upp något om detta i sin intervju. Sedan kan det förstås också handla 

om träning och mognad. Eleverna i årskurs 3 har arbetat några år med vad-, hur- och 

varförfrågor och var därför mer medvetna om målen med deras lärande, medan eleverna i 

årskurs 1 inte har samma erfarenhet ännu. 

En annan forskare som ofta nämns inom pedagogik och didaktik idag är Wiliam. Hans 

tankar om formativ bedömning har fått stor spridning världen över och används av många 

lärare. Wiliam menar att formativ bedömning ger mycket goda resultat när det gäller elevers 

prestationer i skolan (Wiliam 2013, 43). Lärare A, B, C, D, F och G framhöll vikten av att veta 

var i lärandet eleverna befinner sig, så att de vet hur undervisningen ska planeras och vilka 
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uppgifter eleverna ska klara av. Både Hattie och Wiliam, men även Timperley menar att 

återkoppling är en viktig del i elevernas lärande. Lärare D arbetade med kamratåterkoppling 

genom att eleverna fick ge två stjärnor och en önskan till varandra när de arbetade med att ge 

återkoppling på varandras texter. På skola 1 har lärarna arbetat kollegialt med BFL, bedömning 

för lärande, och där läst texter av Hattie och Wiliam samt diskuterat deras tankar om denna 

viktiga del i undervisningen. 

 

8.1.2 Kombination av lärandeteorier och metoder i undervisningen 
 

Genom intervjuer och observationer med alla lärare, blev det tydligt att ingen av lärarna 

använde endast en teoretisk utgångspunkt, utan flera av lärarna valde delar från olika teorier 

som passade deras undervisning och arbetade utifrån det. Genom observationerna visades hur 

lärarna använde genrepedagogik tillsammans med såväl konstruktivism som pragmatism. 

Samarbete och kommunikation var viktigt för alla lärare och samtidigt stöttning för att hjälpa 

eleverna komma vidare i sitt lärande. Lärarna stöttade och utmanade sina elever och det fanns 

tydliga kopplingar till Vygotskij och den proximala utvecklingszonen. Samtidigt kunde lärarna 

också låta eleverna experimentera på egen hand utan alltför mycket samarbete, utan ett 

utforskande på egen hand i sin egen takt, vilket kan kopplas till Piagets tankar om  att barn 

behöver få utforska konkret på egen hand med alla sina sinnen för att kunna förstå sin omvärld 

(Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée 2014, 30). I detta utforskande går det också att se 

kopplingar till Deweys learning by doing då eleverna lär genom praktiskt handlande genom att 

de får undersöka och experimentera (Dewey 2002, 143–144, 231). 

Lärarna blandade även olika metoder och vissa av de använda metoderna har drag från 

flera av lärandeteorierna. Kiwimetoden utgår från både Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

på lärande och Deweys pragmatism. Från Vygotskij kommer tankarna om att arbeta med den 

proximala utvecklingszonen för att därigenom göra eleverna motiverade och dessutom är det 

sociala samspelet genom kommunikation av högsta vikt i denna metod (Körling 2006, 23, 31–

32). Från Dewey kommer tanken om att skapa en meningsfull undervisning genom att utgå från 

elevernas erfarenheter och intressen (Körling 2006, 143–145).  

 

8.1.3 Nyanlända elevers erfarenheter påverkar undervisningen 
 

I dagens svenska skola finns många nyanlända elever från flera olika delar av världen. Eleverna 

har olika skolbakgrund och förutsättningarna för att klara av skolan varierar. Detta ställer stora 

krav på lärarna, de behöver kunna skapa rätt förutsättningar för nyanlända elever, så att alla ska 

få samma möjlighet att klara av skolgången. 

Lärare B och D talade om att de nyanlända eleverna kommer till skolan med en ryggsäck 

full av erfarenheter. De bär mängder av känslor med sig och mycket som hämmar deras 

kunskapsutveckling. De kan behöva bearbeta många saker, det går inte att pressa dem, utan det 

gäller att istället försöka finna arbete som kan fungera för dem utifrån hur de mår mentalt. 

Nyanlända elevers bakgrund speglar en viktig resurs i deras fortsatta skolkarriär. Det är en 

central del i de nyanländas bakgrund att känna till hur deras skolgång har varit (Axelsson & 

Juvonen 2016, 6). Lärare behöver söka fram information om elevernas bakgrund, tidigare 
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kunskaper och erfarenheter, eftersom detta skapar viktiga förutsättningar för deras fortsatta 

skolgång. För att kunna skräddarsy ett individuellt program, måste bakgrundsfakta sökas och 

en kartläggning av eleven göras. Därefter planeras ett individuellt program utifrån elevens 

tidigare kunskap (Axelsson & Juvonen 2016, 7). 

Hemmet har också en viktig roll för elevernas läs- och skrivutveckling. Vissa elever 

kommer från intellektuellt rika miljöer, där de har haft många möten med olika slags litteratur 

och en rik kultur. De eleverna har goda förutsättningar att lyckas i skolan. Andra elever kommer 

från motsatta förhållanden, där det inte funnits tillgång till olika typer av litteratur, medier och 

ett varierat språk. För dem kan skolgången bli problematisk. Eleverna kan således utvecklas 

olika fort, beroende på vilken familj och vilka slags uppväxtförhållanden de kommer från (Duek 

2017, 37–40). 

Det kan vara lättare att förstå de nyanlända elevernas situation om läraren själv har liknande 

erfarenheter och en bakgrund som liknar elevernas med avseende på det sociala, språket och 

etnicitet (Lahdenperä 2015, 121–122). Lärare A är själv invandrare och känner därför till vilka 

behov de nyanlända har och vad som är viktigt att ha kunskaper om för att kunna anpassa sig 

till det svenska samhället på ett bra sätt.  

Lärare måste ta hänsyn till elevernas modersmål och inkludera det i skolarbetet, så att 

elevernas kulturchock blir mindre och deras självkänsla och identitet stärks. 

Modersmålsundervisning kan användas i olika slags aktiviteter såsom skrivuppgifter i par eller 

grupp, till exempel att översätta berättelser till modersmålet (Axelsson 2004, 511). 

Lärare C och F låter de nyanlända elever som har samma modersmål samarbeta för att 

lättare kunna hjälpa varandra. Om det finns elever som har kommit längre i utvecklingen av det 

svenska språket, får de gärna hjälpa andra som inte kommit lika långt. Axelsson (2004, 511) 

skriver att läraren kan para ihop elever med samma modersmål, men som befinner sig på olika 

nivåer i inlärningen av andraspråket för att hjälpa varandra. Även Lärare A uppmuntrar 

samarbete, men endast i början när de kommer till hens klass. Lärare A menar att det är allra 

viktigast att de nyanlända eleverna lär sig svenska för deras framtid här i Sverige. Det spelar 

ingen roll hur mycket ämneskunskaper de har på sitt modersmål om de inte kan uttrycka sig på 

svenska och det är också deras kunskaper i olika ämnen formulerade på svenska som kommer 

bedömas i framtiden, menar Lärare A. 

Elevernas lärandeutveckling går långsammare om undervisning endast ges på deras 

andraspråk. Om eleverna istället får utveckla tankar och kunskaper på modersmålet, blir de 

bättre på att klara ämnesutvecklingen vid slutet av sin skolgång. Läraren måste även om det 

inte finns möjlighet att ordna tvåspråkig utbildning i alla språk, kunna passa in och visa respekt 

för elevernas olika språk och kulturer i skolarbetet (Axelsson 2004, 518). Varje elev kan bidra 

med viktiga och centrala ord och fraser som sedan kan leda till en generellt större 

språkmedvetenhet och varierande uttryckssätt för varje individ (Axelsson 2004, 511). 

Det är viktigt att låta nyanlända elever vara med på alla lektioner, i alla ämnen och inte 

bara fokusera på svenska som andraspråk. Lärarna behöver tänka på att arbeta mer 

ämnesintegrerat. Om andraspråksinlärningen sker under långa tidsintervall och endast på ett 

andraspråk som eleverna inte behärskar helt, riskerar eleverna att aldrig hinna ifatt de 

enspråkiga eleverna. För andraspråkselever är det nödvändigt att en kvalificerad och 

ämnesintegrerad undervisning erbjuds. Det räcker inte för andraspråkselever att endast få 

svenska som andraspråksundervisning, de måste även få utveckla sina olika skol- och 
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ämnesrelaterade språkfärdigheter i anknytning till undervisningen i de resterande ämnena, som 

upptar större delen av skoldagen (Holmegaard och Wikström 2004, 540–541). Lärare E vill att 

de nyanlända eleverna ska vara med i undervisningen i alla ämnen. Eleverna går till en basgrupp 

varje morgon och där arbetar de med språkutveckling. Därför vill hen att eleverna ska vara med 

i klassen i de övriga ämnena.  

Alla lärare framhöll vikten av att ha ett gott samarbete med studiehandledarna. Att skapa 

förförståelse är mycket viktigt, för att de nyanlända eleverna ska vara väl förberedda när ett nytt 

tema påbörjas i något ämne. Alla lärare utom Lärare E har samarbete med studiehandledare. 

Frågan om förberedelseklass eller direktintegrering är ständigt aktuell. Det är kommunerna 

som beslutar om nyanlända elever ska gå i förberedelseklass eller inte (Flyman Mattsson 2017, 

132–133). Bradley, Lindström och Hashemi (2017, 2–3) är för direktintegrering för nyanlända 

elever och förespråkar det framför förberedelseklass. De ser starka samband mellan inkludering 

och språkinlärning, och därför är det bättre för eleverna att vara med sin ordinarie klass och 

vistas i en svensk språkmiljö, vilket skapar en kontinuerlig relation mellan språkinlärning och 

inkludering. De ser också tydliga kopplingar till Vygotskijs sociokulturella perspektiv på 

lärande, där sociala och mänskliga relationer spelar en central roll för tänkande och lärande.  

Lärare A och B anser att elever som placeras i förberedelseklass slussas ut för snabbt till 

ordinarie klasser. Många gånger har de inte kommit så långt i språkutvecklingen när de får börja 

i ordinarie klass. 

 

8.1.4 Det kollegiala lärandet och kompetensutveckling 
 

Den omfattande förekomsten av kollegialt lärande som finns på skolorna i undersökningen hade 

inte förutspåtts. Det fanns i inledningsskedet en fråga om det med i frågeställningen, men efter 

att ha analyserat resultaten blev det uppenbart att mycket noggrannare förberedelser kring denna 

fråga kunde ha gjorts och därigenom kunde flera viktiga följdfrågor på detta tema kunnat ställas.  

Alla lärare i undersökningen anser att det kollegiala lärandet är mycket viktigt eftersom det 

är där alla kan utvecklas, ta del av ny kunskap och av andras erfarenheter, samt hjälpas åt att 

skapa en tryggare arbetsplats. Huvudsyftet med det kollegiala lärandet är elevernas lärande och 

välbefinnande. Det är eleverna som är skälet och som utgör måttstocken för 

kompetensutvecklingen. Utgångspunkten är att elevernas resultat ska förbättras, vilket blir 

avgörande i valet av de kompetensutvecklande insatser som en skola ska arbeta med (Timperley 

2013, 28–29).  

Det kollegiala lärandet är också viktigt för nyutexaminerade lärare för att de ska kunna få 

handledning av mer erfarna kollegor och få ta del av den värdefulla tysta kunskap som finns 

bland lärare. Denna tysta kunskap är den beprövade erfarenheten som omtalas i 

styrdokumenten. Teoretiska kunskaper är inte tillräckligt för att hantera situationer i 

klassrummet och därför blir den beprövade erfarenheten extra viktig att få ta del av. Den byggs 

av lärare för lärare utifrån erfarenheter och kunskap om olika metoder för att användas i 

skolverksamheten (Minten 2013, 11–13). 

De former av kollegialt lärande som förekommer på de undersökta skolorna är 

Sigtunaboxen, bestående av bedömning för lärande (BFL), informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) och språkutvecklande arbetssätt (SUA). En annan del av 
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kollegialt lärande är Läslyftet, med fokus på språkutvecklande arbetssätt, som alla lärare på 

båda skolorna deltar i. 

På skola 1 ingår alltid arbete med nyanlända elever i alla former av kollegialt lärande. 

Eftersom skolan har så många nyanlända elever blir det viktigt att alltid arbeta med 

språkutvecklande arbete kollegialt. På skola 2 arbetar lärarna i basgruppen kollegialt kring 

nyanlända elever såtillvida att lärarna diskuterar och planerar tillsammans vad de nyanlända 

eleverna ska arbeta med utifrån deras behov.  

Utöver de nämnda exemplen på kollegialt lärande som förekommer i undersökningen 

berättade alla lärare att de använder sociala medier både som former av kollegialt lärande och 

kompetensutveckling. De följer Facebooksidor för lärare och deltar i olika forum. 

Lärarna tar upp vikten av kompetensutveckling och att hålla sig uppdaterad med forskning 

om lärande. Flera tar upp vikten av att ha kompetens i svenska som andraspråk. Av de sju lärare 

vi intervjuat har endast tre en utbildning i svenska som andraspråk. De resterande ansåg inte att 

de hade fått med sig någon riktigt bra grund att stå på gällande det ämnet under sin utbildning. 

Det är ett viktigt redskap för alla lärare att ha den kunskapen för att kunna undervisa nyanlända 

elever på ett tillfredsställande sätt. Lärare F berättade att under 2015, då det anlände flest 

flyktingar, fick lärarna på hens skola gå en fortbildning som hade med undervisning av 

nyanlända elever att göra. Lärare B anser att alla lärare borde få utbildning inom svenska som 

andraspråk. Eftersom samhället ser ut som det gör i dag, så vet ingen när en nyanländ elev kan 

bli placerad i en klass. Detta innebär att det är viktigt att vara förberedd och ha en bra grund att 

stå på, vilket alla lärare borde ha rätt till.  

Claesson (1999, 118) har i sin avhandling också intervjuat lärare om teorianvändning och 

kommit fram till att lärare knappast behöver några färdiga metoder i framtiden, utan det som 

behövs är mer konkret kunskap i hur lärare ska gå tillväga när de planerar sin undervisning. 

Lärare förväntas skapa tydliga strukturer och sammanhang och det lärare behöver förstå är att 

undervisning kan bygga på en grundidé samtidigt som en annan lärares undervisning bygger på 

en annan och det är där möjligheten för olika kategorier av lärande skapas. Vi kan ta del av 

varandras idéer, försöka förstå och vidareutveckla dem. Där kommer det kollegiala lärandet in 

som ett viktigt verktyg. Alla lärare som intervjuats i studien har poängterat vikten av att kunna 

ha någon att bolla idéer med, någon att diskutera med och ta hjälp av.  

 

8.2. Slutsatser 
 

De allra viktigaste lärdomarna vi tar med oss från denna studie är att det finns många delar i de 

lärandeteorier vi tillägnat oss under vår lärarutbildning som går att använda i språkutvecklande 

arbete med nyanlända elever. De intervjuade lärarna använder olika lärandeteorier och 

kombinerar ibland flera i sin undervisning. Genom observationer har vi kunnat se prov på dels 

de teorier de nämnt i intervjuerna, men också andra som de inte alltid verkar medvetna om att 

de använder i praktiken. Observationerna blev en viktig del i undersökningen för att kunna få 

ta del av teorierna i praktiken och inte endast läsa om dem och lyssna på lärarnas beskrivningar 

i intervjuerna. Lärandeteorier kan kombineras likaväl som metoder som utvecklats ur dessa. 

Det går att ta delar från olika teorier och metoder och skapa sin egen undervisningspraktik. 
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I arbetet med nyanlända elever är det viktigt att ta hänsyn till deras bakgrund och erfarenheter. 

De kan ha ryggsäckar fyllda av svåra erfarenheter från en uppväxt i krigsområden och misär. 

Det är viktigt att ha ett gott samarbete med modersmålslärare och studiehandledare så att de 

kan hjälpa eleverna utveckla förförståelse inför det som ska undervisas.   

Vi har genom denna undersökning också insett att vi behöver arbeta mycket med 

kollegialt lärande på våra framtida arbetsplatser och att vi behöver utbilda oss i svenska som 

andraspråk, för att kunna känna oss väl förberedda att arbeta språkutvecklande med nyanlända 

elever. 
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Bilaga 1  

 

Intervjufrågor:  

 

 Hur länge har du arbetat som lärare? (Följdfråga: Vilken utbildning har du? Viktigt  

att fråga om svenska som andraspråk). 

 Hur länge har du undervisat nyanlända elever?  

 Har du gått andra kurser eller deltagit i någon annan form av kompetensutveckling som har 

med arbete med nyanlända att göra? 

 Hur ser elevsammansättningen ut i din nuvarande klass?  

 Hur lägger du upp undervisningen? I din undervisningsplanering, utgår du då från en viss 

teori om lärande/flera lärandeteorier? 

 Vilken är din syn på lärande? Hur lär elever?  

 Vilka största utmaningar anser du finns med nyanlända elever?  

 Hur förhåller du dig till olikheter i gruppen?  

 Hur arbetar du med att vidareutveckla och kompetensutveckla dig själv i din lärarroll idag.  

Följdfråga: Hur arbetar du med att utveckla din undervisning?  

  Är du med i något nätverk?  

  Läser du någon speciell litteratur eller tidskrifter för lärare?  

  Finns det något kollegialt lärande, kollegialt samarbete på din arbetsplats? Följdfråga: Har       

 ni kollegialt lärande i arbetet med nyanlända? 

 Vilken erfarenhet och upplevelse har du fått i anknytning till nyanlända elever?  

 Vilka motgångar samt framgångar möter nyanlända elever i sin språkutveckling anser du?  

 Vad anser du är viktigast att tänka på i arbetet med nyanlända?  

 Vilka åtgärder anser du kan påverka samt underlätta språkutvecklingen hos  

nyanlända? 

 Hur ser samarbetet med modersmålslärare/studiehandledare ut? 

  



 

 
 

Bilaga 2  

 

 
 

Hej!  

 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Gävle som går sista terminen på lärarutbildningen med 

inriktning mot grundskolans tidiga år F-3. Vi skriver examensarbete med fokus på hur lärare 

använder lärandeteorier i sitt språkutvecklande arbete i svenska med nyanlända elever. Vårt 

arbete utgår från ett lärarperspektiv.  

 

Vi kommer samla in material för vårt examensarbete genom intervjuer och observation av er 

lärare som arbetar med nyanlända elever. All insamlad empiri skall analyseras och diskuteras 

utifrån relevant litteratur samt tidigare forskning. Intervjuer kommer att äga rum under våren 

2018 och samtalet beräknas till omkring 30 min. All information kommer behandlas 

konfidentiellt och endast att användas i examensarbetet. Vi följer de forskningsetiska principer 

som utformats av Vetenskapsrådet.  

 

Allt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Tveka inte att kontakta oss vid 

eventuella frågor.  

 

Tack på förhand 

  

Med vänliga hälsningar  

 

Anna Berta och Ingela Molin  

 

Anna Berta: ofk14aba@student.hig.se 

Ingela Molin: ofk14imi@student.hig.se 
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Bilaga 3 
 

     



 

 
 

 

     
 

 

 


