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Sammanfattning 

Alla barn som söker asyl eller vistas i Sverige har rätt till skolgång på samma villkor 

som alla andra barn i Sverige. Under 2015 kom ett stort antal nyanlända i åldrarna 13 – 

18 år (Migrationsverket, 2013). Flertalet av dessa är idag integrerade i vanliga 

skolklasser där lärarna saknar kunskap om hur de ska undervisa elever med ett annat 

modersmål än svenska.  

 
Syftet med den här studien är att belysa hur språkutvecklande arbetssätt tillämpas i 

undervisningen i ämnet geografi i årskurs 8. Fokus är att undersöka hur eleverna stöttas vid 

läsning, hur elevernas tidigare kunskaper tas till vara för förståelsen för ämnet och 

ämnesbegreppen samt hur interaktionen mellan eleverna sker. 

 

Utifrån syftet och tre frågeställningar har vi gjort en kvalitativ studie med observationer och 

intervjuer som metod. Empirin består av fem timmars klassrumsobservationer, sex 

elevintervjuer och två lärarintervjuer. 

 

I vår studie har vi utgått från två teorier, den ena teorin är Vygotskijs sociokulturella och den 

andra är MAK Hallidays språkteori, system-funktionell lingvistik. Dessa teorier betonar det 

som är kärnan i vår studie, språket som verktyg och att lära genom samarbete, närmsta 

utvecklingszon och stöttning. 

 

Studiens resultat visar att det finns moment i undervisningen som är språkutvecklande så som 

stöttning och interaktion. Men studien visar också att lärarna saknar kunskap för att undervisa 

språkutvecklande på ett medvetet sätt. Studiehandledarens roll i undervisningen behöver 

tydliggöras för att ge möjlighet att stötta eleverna på deras modersmål. Lika centralt är att 

speciallärarens roll och kunskap om läs, skriv – och språkutveckling används som en del i 

organisationsarbetet för att främja lärandet för nyanlända elever.  

 

För att nyanlända elever skall uppnå kunskapskraven i såväl andraspråk som ämneskunskaper 

är det av vikt att speciallärarens kunskap avseende kollegial handledning, kartläggning och 

stöttning ingår som en naturlig del i utvecklingsarbetet med flerspråkiga elever.  

 

Sökord: språkutvecklande arbetssätt, genrepedagogik, nyanländ, scaffolding, proximal 

development zon, utvecklingszon, stöttning, interaktion, speciallärare, språk, - läs- och skriv.  
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Inledning  
I dagens mångkulturella samhälle finns det ett flertal skolor med nyanlända elever och 

elever som har svenska som andraspråk. Detta medför att det är fler ämneslärare som 

undervisar elever med ett annat modersmål än svenska och det innebär nya utmaningar 

för lärarna. Förutom ämneskunnig och ämnesdidaktisk skicklighet krävs också en 

medvetenhet om språkets roll för kunskapsutvecklingen i det egna ämnet. Det som 

gynnar nyanländas lärande i de olika skolämnena är det som inom forskningen 

definieras som språkutvecklande arbetssätt, det vill säga genrepedagogik. Med det 

menas att läraren betonar läsning och skrivning, muntligt framställning, samtal, 

lyssnande och visualisering samt att uppgifterna är tankemässigt utmanande för eleven i 

undervisningen (Skolverket, 2011). Hur de nyanländas undervisning utformas är av vikt 

utifrån att antalet obehöriga till gymnasiet, år 2015 var 50 procent och det är enbart för 

gruppen nyanlända elever som andelen obehöriga till gymnasiet har ökat (Skolverket, 

2016b). 

 

Mot den bakgrunden har vi valt att undersöka hur språkutvecklande arbetssätt i ämnet 

geografi i årskurs 8 genomförs. Denna undersökning genomförs genom en kvalitativ 

studie med intervjuer och observationer som metod. Språkutvecklande arbetssätt 

grundar sig på den system-lingvistiska funktionella språkteorin samt det sociokulturella 

perspektivet (Johansson & Sandell Ring, 2012). Utifrån det har vi valt de två teorierna 

som våra teoretiska utgångspunkter. På samma sätt som det sociokulturella perspektivet 

ser lärandet som ett samspel mellan individer ser system-lingvistiska funktionella 

språket som en social konstruktion som är med i nästan allt vi gör och att det uppstår 

utifrån människans behov att kommunicera. 

 

Ämnet geografi är intressant att analysera utifrån att det har ett specifikt ämnesspråk 

och en ämnesspecifik genre. Eleverna måste lära sig de centrala ord och begrepp som 

behövs för att kunna läsa, skriva och samtala i ämnet geografi. För att åstadkomma detta 

bör eleverna ges tillfälle att aktivt använda språket både muntligt och skriftligt i olika 

sammanhang och genom interaktion med andra. Att utveckla ämneslärarnas 

medvetenhet om språkets roll för kunskapsutvecklingen i det egna ämnet är en 

angelägen uppgift för speciallärarna. Handledning för studiehandledare och ämneslärare 

för att främja samverkan är en annan uppgift av vikt för specialläraren. Den här studiens 
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bidrag är att ge kunskap om språkutvecklande arbetssätt i ämnet geografi samt 

studiehandledarens och speciallärarens betydelse för att undervisningen ska bli språk- 

och kunskapsutvecklande.  

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt språkutvecklande arbetssätt tillämpas i 

undervisningen i ämnet geografi, i årskurs 8. För att göra detta har vi valt att beskriva 

undervisningen utifrån såväl elevers som lärares perspektiv. Sett ur speciallärarens profession 

inom läs- och skrivutveckling är språkutvecklande arbetssätt intressant. Vår studie utgår från 

följande tre frågeställningar:  

 
1) Hur stöttas elever vid läsning för att förstå textinnehållet? 

2) På vilka sätt knyts ämnesbegreppen till elevernas basordförråd och tidigare 

ämneskunskaper? 

3) Hur ges eleverna möjlighet till att muntligt bearbeta innehållet i texter? 

 

Undervisning handlar om att lära sig läsa, skriva och förstå det ämnesspecifika innehållet och 

därför är det också nödvändigt att undersöka miljön där detta sker.  

 

Avgränsning 
Undersökningen genomförs på en skola i Mellansverige i en kommun med ca 25 000 

invånare. Skolan är en åk 7-9 skola med ca 400 elever och har cirka 35 procent nyanlända 

elever från olika länder. Eleverna som är med i studien är nyanlända elever från Syrien och 

Somalia och de går i årskurs åtta. Denna avgränsning beror på att vi anser att i årskurs åtta 

kan samtliga elever fokusera på lärandet fullt ut, i årskurs sju är eleverna nya på skolan och i 

årskurs nio har eleverna nationella prov att fokusera på. Förutom att avgränsningen är i 

årskurs 8 kommer undersökningen att utföras i geografiämnet. Det är en central faktor i 

avgränsningen för i orienteringsämnena har utgångspunkten en stark koppling mellan språk 

och lärande. Skälet till att undersökningen utförs i orienteringsämnet geografi är att det var 

det orienteringsämne som eleven studerade vid undersökningstillfället och det är intressant 

utifrån att det har ett specifikt ordförråd och en ämnesspecifik genre. 

 

Databassökning 
I vår litteratursökning har vi valt att använda systematisk sökning respektive kedjesökning för 

att kunna ta del av tidigare forskning inom området (Rienecker & Jörgensen, 2014).  
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I den systematiska sökningen har vi gjort databassökningar i ERIC, Google scholar, EPPI-

Centre database of education research, DIVA och Libris. De ord som användes för att söka 

efter tidigare forskning var refugee, children education, newcomers and education, new 

arrived students, teaching genre, newly arrived students, språkutvecklande arbetssätt, 

genrepedagogik, nyanländ, pedagogical mapping, introductory class, regular class. Swedish 

as a second language, multilingual, newcomers, scaffolding, proximal development zon, 

utvecklingszon, speciallärare och specialpedagogik.  

 

Kedjesökningar har vi tillämpat i den litteratur som vi funnit i ämnet. Det har varit svårt att 

hitta svensk forskning som tillför ny kunskap inom området och som kan relateras till studiens 

syfte och frågeställningar. Enligt Skolverket (2013) är den ämnesdidaktiska forskningen i de 

fyra SO-ämnena ojämn, historia och religionskunskap har en starkare ämnesdidaktisk 

forskningstradition än samhällskunskap och geografi. Det här medför att vi inte hittat någon 

ämnesdidaktisk forskning i geografi. Det kunde vi inte beakta eftersom den skola där 

undersökningen genomfördes arbetade med geografi under den aktuella perioden. Den 

nordiska genrepedagogiska litteraturen består till större delen av studielitteratur, rapporter, 

handböcker och artiklar skrivna för antologier. Vi har funnit några intressanta avhandlingar 

genom vår kedjesökning, en av dessa är Eija Kuyumcus (2013) studie om språkutvecklande 

arbetssätt. I Vetenskapsrådets forskningsöversikt (2010, 2012) har vi i deras referenslista valt 

ut artiklar och böcker som vi tror kan vara intressanta för vår studie. Vi har sökt i Libris 

Nationella bibliotekskatalog, både på författare och hela boktitlar. Detta tillvägagångssätt 

visade sig dock bli allt för omfattande och därför sökte vi på artiklar av de författare som 

fanns i referenslistan. Vi har använt oss mest av elektronisk sökning. Inom genrepedagogiken 

och nyanländas lärande finns det några kända profiler såsom Pauline Gibbons, Ofelia Garcia, 

Nihad Bunar, Maaike Haijer, Monica Axelsson, Caroline Liberg, i många av våra sökningar 

återkommer vi till dessa, de refererar till varandra.  

 

Begreppsdefinitioner 
I den dagliga verksamheten ute på våra skolor och i media används begreppet 

språkutvecklande- eller språkinriktat arbetssätt.  När vi skriver språkutvecklande eller 

språkinriktat arbetssätt menar vi att undervisningen är utvecklad så att den har ett medvetet 

fokus på språkliga aspekter och ämnesinnehåll. Samtliga språkliga färdigheter som att lyssna, 

tala, läsa och skriva skall beröras (Skolverket, 2015). I litteraturen och tidigare forskning 
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används begreppen språkutvecklande arbetssätt samt språkinriktat arbetssätt. Vi kommer att 

använda båda begreppen såsom de förekommer i den litteratur vi använder. 

 

Med nyanländ elev avser vi den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt i 

Sverige eller som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då 

han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i 

vårt land Skollagen (SFS 2010:800, 3 kap § 12). I vår studie jämställs andraspråkselever med 

nyanlända enligt angiven definition i vårt arbete.   

 

I studien används begreppet tolk vid intervjutillfällena och samma person benämns som 

studiehandledare i undervisningssituationerna. Studiehandledaren är den person som tolkar 

och förklarar ämnesbegreppen för eleven på dess modersmål.  

 

Disposition 
I avsnitt ett presenteras inledning, syfte och frågeställningar, avgränsningar, databassökning, 

begreppsdefinitioner samt disposition. Under rubriken bakgrund presenteras bakgrunden till 

vår studie. Den forskning som är av betydelse för att jämföra och analysera resultatet 

redovisas i avsnittet tidigare forskning. Som teoretiska utgångspunkter beskrivs lärandet i ett 

sociokulturellt perspektiv samt den språk-lingvistiska teorin. I metoddelen presenterar vi de 

tillvägagångssätt vi valt för vår datainsamling samt hur vi bearbetat och analyserat data, 

studiens tillförlitlighet återfinns också under metoddelen. Slutligen presenteras resultatet från 

studien samt diskussion.  
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Bakgrund 
I följande avsnitt belyser vi kommunens ansvar för nyanlända samt de förändringar i 

skollagen som trädde i kraft vid årsskiftet 2016. Därefter följer en kort presentation av de 

material som Skolverket tagit fram utifrån Skollagen (SFS 2010:800, 3 kap § 12) ett 

kartläggningsmaterial avseende litteracitet och numeracitet. Språkutvecklande arbetssätt är ett 

centralt begrepp i vår studie och därför presenterar vi en pedagogisk modell inom 

genrepedagogiken som relaterar till stöttning, utvecklingszon samt lärande genom interaktion. 

Därefter redogör vi för hur studiehandledare kan stödja vid läsning för att förstå 

textinnehållet.  

 

Kommunen ansvarar för att nyanlända barn som bor inom kommunen ges möjlighet att gå i 

skolan på samma villkor som andra barn som bor i Sverige. Barn som är asylsökande har 

ingen skolplikt men har rätt att gå i skolan från och med höstterminen det år de fyller sex år. 

Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har 

han eller hon rätt att slutföra sin utbildning (Migrationsverket, 2013). I Skolverkets (2016c) 

analys av Migrationsverkets statistik om nyanlända som kom till Sverige under 2015 visar det 

sig att totalt 40 000 nyanlända i åldrarna 13 - 18 kom till Sverige förra året. I åldrarna 1 - 12 

år var det knappt 31 000. I åldrarna 13 - 15 år motsvarar de antalet nyanlända drygt fem 

procent av alla elever i årskurs 7 - 9. I åldrarna 16 - 18 motsvarade de nyanlända ungdomarna 

nästan 8 procent av befolkningen i samma åldersgrupp. Flest till antalet är årskullen födda 

1999, med nästan 13 000 elever. En majoritet av de nyanlända i de äldre åldrarna är pojkar. 

Fördelningen av nyanlända inom landet är ojämn, storstadsområdena har ganska få nyanlända 

i förhållande till populationen i övrigt och vissa mindre kommuner har många nyanlända i 

relation till folkbokförda i kommunen. Skolverkets analys av Migrationsverkets statistik avser 

perioden januari - november 2015. 

 

Förändringar i skollagen  
Som en följd av att antalet nyanlända ökat inom grundskolan och gymnasiet har skollagen 

förändrats från och med 1 januari 2016. Ett annat skäl är att nyanlända elever inte uppnår 

gymnasiebehörighet i samma utsträckning som svenskfödda elever. Förändringen i skollagen 

omfattar kartläggning av nyanländas tidigare kunskaper, begränsad tid i förberedelseklass, 

prioriterad timplan, undervisningstid samt definition av nyanländ. Samtliga förändringar som 

trätt i kraft syftar till att stärka de nyanländas lärande och ge dem ökade möjligheter att uppnå 
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målen i det centrala innehållet i samtliga ämnen. Dessutom kan en nyanländ elev ges mer 

undervisning i svenska genom en omfördelning av den undervisningstid som huvudmannen 

beslutat. En nyanländ elev skall enligt Skollagen (SFS 2010:800 3 kap § 12) också garanteras 

samma undervisningstid som övriga elever i samma årskurs. Förändringarna i SFS (2010: 

800) tydliggörs i Skolverkets Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever. De riktar sig 

till olika mottagare såsom huvudman, rektor och enskilda lärare. Det finns en tydlighet i att 

insatserna skall utgå från elevens individuella förutsättningar och behov. Ansträngningarna 

skall inriktas på att inte exkludera nyanlända elever från skolans sociala och pedagogiska 

sammanhang (Skolverket, 2016a).  

 

Kartläggningsmaterial 
Som ett stöd i bedömning av nyanländas kunskaper har Skolverket arbetat fram ett 

kartläggningsmaterial avseende numeracitet och litteracitet samt för de olika skolämnena. 

Från den 15 april 2016 är materialet för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 

och 2 obligatoriskt för samtliga skolformer i grundskolan. Kartläggningen i steg 1 inleds med 

samtal avseende elevens språk och skolerfarenheter. Dokumentet innehåller ett flertal frågor, 

som eleven och vårdnadshavaren skall besvara. Frågorna berör områden såsom tidigare 

skolgång, erfarenheter, intressen och förväntningar (Skolverket, 2016c). Nedan kommer vi att 

presentera den del av kartläggningsmaterialet som är intressant för vår studie nämligen steg 2, 

litteracitet samt elevens språk och skolerfarenheter. De delarna är angelägna utifrån att 

elevernas undervisning ska kunna anpassas till en elevs tidigare kunskaper, förutsättningar 

och behov. 

 

Litteracitet  
I undervisningen är det angeläget att möjliggöra för eleverna att utveckla ett nytt språk och 

samtidigt behålla och utveckla första språket. Att inkludera elevens förstaspråk i skolarbetet, 

särskilt för nyanlända reducerar negativa effekter och kulturchock samt stärker elevens 

självkänsla och identitet. För att kunna tillämpa ett arbetssätt där elevens förstaspråk 

tillvaratas måste läraren ha kunskap om elevens förmågor att läsa, skriva och samtala på sitt 

förstaspråk (Axelsson, 2013). Kartläggningsmaterialet för litteracitet finns för både elever 

som befinner sig i ett tidigt skede av sin läsutveckling och för elever som är vana läsare. 

Begreppet litteracitet används i det här sammanhanget som ett överordnat begrepp för olika 

aktiviteter kopplade till skrift, inte bara läsande och skrivande utan också olika muntliga 

aktiviteter i samband med läsande och skrivande. Uppgifterna i kartläggningen följer en viss 
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progression och bedömning sker efter varje uppgift huruvida det är möjligt att gå vidare till 

nästa. Texterna för vana läsare prövar elevens förmåga att läsa på raderna, mellan raderna och 

bortom raderna. De prövar också elevens förmåga att samtala kring och återberätta text med 

egna ord. Vilket av spåren eleven skall arbeta med avgörs i samtal och 

dokumentationsunderlag som syftar till ge skolan en bild av elevens språk och erfarenheter 

utifrån elevens och vårdnadshavarens egna uppfattningar och beskrivningar. Materialet finns 

på sexton olika språk. Efter samtalet analyseras det som kommit fram i kartläggningen med 

fokus på styrkor och utvecklingsområden. I kartläggningsprofilen sammanfattas elevens 

styrkor och utvecklingsområden. Kartläggningen genomförs företrädesvis av 

modersmålslärare eller svenska som andraspråkslärare och tolk (Skolverket, 2016c). 

Kartläggningsmaterialet är nationellt och syftar till att främja rättssäkerhet och likvärdighet. 

Det är också en förutsättning för att skolan ska kunna anpassa undervisningen samt ge stöd 

och stimulans till var och en av de nyanlända eleverna (Skolverket, 2016a). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder också ett kartläggningsmaterial där 

modersmålslärare och speciallärare samverkar för att kartlägga elevers avkodning och läsning 

på sitt modersmål. Materialet används i de fall där kunskapsprogressionen avseende 

ämnesbegrepp och andraspråk inte sker i förväntad takt. Det kan bero på läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi (SPSM, 2014). 

 

Elevens undervisning skall utformas utifrån resultatet av kartläggningen. Om kartläggningen 

visar att eleven är en kunnig läsare och har goda kunskaper inom ett ämne kan eleven delta i 

ordinarie undervisning. Elever som har läs- och skrivsvårigheter skall få extra stöd och SPMS 

(2014) betonar vikten av samarbete mellan speciallärare och modersmålslärare vad gäller stöd 

för eleverna. Studiehandledning på modersmålet är ett sätt att ge stöd till samtliga elever. 

Enligt Skolverket (2016a) kännetecknas en effektiv studiehandledning av att arbetet sker 

växelvis på modersmål och svenska. Ämnesord och begrepp på svenska introduceras i takt 

med att kunskaperna i ämnet ökar. Studiehandledning kan också ges som en förberedelse till 

en lektion för att skapa förförståelse för ämnet. Att få studiehandledning under lektionen i 

ämnet ses också som positivt av många elever. Det ger eleven möjlighet att tillsammans med 

övriga i klassen utveckla sitt ämnesspecifika språk i ett arbetsområde som hon eller han redan 

är bekant med. 
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Språkutvecklande arbetssätt 
Att ge eleven möjligheter att kunna skriva, läsa och samtala om centrala ord och begrepp i ett 

specifikt ämne förutsätter en språkinriktad undervisning som möjliggör för eleven att använda 

det ämnesspecifika språket både muntligt och skriftligt. Det är centralt att läraren har insikt i 

sitt ämnes språkliga krav och vet hur elevernas språkutveckling går till. Den språkinriktade 

undervisningen känns igen genom att ämneskunskaper, språkfärdigheter och 

inlärningsstrategier samordnas med undervisningens mål. Didaktiken är gjord för att aktivera 

eleverna, gagna den korrekta förståelsen av nya begrepp och stimulera elevernas 

språkproduktion genom att de får tala och skriva om ämnet. Exempel på elevaktiviteter är 

tankekartor, grupparbeten samt att läsa och skriva gemensamma texter (Haijer & Meestringa, 

2014). 

 

En språkinriktad undervisning ställer höga krav på både elevernas och lärarnas lärande. Det är 

en utmaning är att skapa situationer där lärare kan tillägna sig kunskap om 

undervisningsmetoder som gör skillnad för eleverna. En betydelsefull faktor för såväl elevens 

som lärarens lärande är handledning (Timperley, 2013). Handledning kan utformas på olika 

sätt och ges av exempelvis lärare, studiehandledare eller speciallärare. Läraren kan genom att 

ge visuellt och taktilt stöd, ge eleverna möjligheter att använda de nya begreppen genom att 

formulera dem i tal och skrift samt använda olika arbetssätt som lockar till interaktion. 

Studiehandledaren som oftast talar elevens modersmål kan stötta genom att översätta och 

förklara ämnesbegrepp (Haijer & Meestringa, 2014). Speciallärarens roll är att bidra med 

kunskaper som ger möjlighet till goda utvecklingsmöjligheter inom läs, - skriv - och 

språkutveckling för såväl nyanlända elever som övriga elever. Specialpedagogiken kan bidra 

till att vidga synen på undervisning och skapa förståelse för problem som uppstår i skolan 

(Vernersson, 2008). Haijer och Meestringa (2014) menar att många lärare är positiva till 

språkinriktad undervisning och önskar utbildning inom det, vilket kan ske genom kollegialt 

lärande. Den språkinriktade undervisningen har också stöd i olika vetenskapliga inriktningar 

som menar att interaktion är nyckeln till utveckling av nya begrepp och att språkets roll är 

centralt för allt lärande i alla ämnen.  

 

I läroplanen betonas vikten av språk och lärande under rubriken ”Skolans uppdrag” i Lgr 11 

uttrycks följande: 
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Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2011, s. 9). 

och 

genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så 

att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för olika 

syften (Skolverket, 2011, s. 239). 

 

Förutom att det explicit framgår i Lgr 11 att språket är av vikt framhävs det också i flertalet av 

skolans kursplaner att det är centralt att eleven behärskar det ämnesspecifika språket. I ämnet 

geografi framgår det i det centrala innehållet åk 7 – 9 att eleven skall känna till ”centrala ord 

och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi” (Skolverket, 

2011, s. 163). 

 

Genrepedagogiken är en metod för språkutvecklande arbetssätt som utvecklades i Sydney i 

olika ungdomsskolor, flera av skolorna hade en låg måluppfyllelse och en hög andel 

andraspråkselever. Den har sin utgångspunkt i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla 

skolämnen och är tänkt att utgöra en naturlig del i undervisningen. Syftet med modellen är att 

lärare och elever använder språket för att bygga nya kunskaper, skapa förståelse och reflektera 

över det inlärda och över själva inlärningsprocessen. I orienteringsämnena är detta centralt 

eftersom utgångspunkten har en stark koppling mellan språk och lärande, ett sätt att utveckla 

det språk som används i det specifika ämnet (Haijer & Meestringa, 2014).   

 

Det kunskapsrelaterade språket har till skillnad från det informella språket ett annat 

textregister. Till exempel i det informella språket använder eleven ord som: men och därför, i 

ämnestexter uttrycks det som: på grund av, för den skull, till följd därav. Texten innehåller 

också fler betydelsebärande ord. I en ämnestext kan det vara tre gånger så många 

betydelsebärande ord som i en annan text (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005). Lev. S. 

Vygotskij (2007) jämför inlärningen av nya begrepp med inlärning av ett främmande språk. 

Det främmande språket stödjer sig på modersmålet och utvecklar det. Modersmålet och det 

främmande språket är starka och svaga på olika sätt, liknande relation finns mellan det 

vardagliga och de vetenskapliga begreppens utveckling. Vygotskij menar att de vetenskapliga 

begreppens utveckling egentligen bara är en semantisk sida av den språkliga utvecklingen.  
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En stark koppling mellan språk och lärande är av vikt, men en studie som David Rose och 

J.R. Martin (2013) har gjort visar att det är högpresterande elever som oftast deltar i 

klassrumsdiskussion och får således mest koppling till innehållet i undervisningen. Andra 

elever som deltar mindre och de som sällan deltar får en liten koppling till innehållet. Det här 

innebär en utmaning för läspedagogiken i skolan, lärarna måste förses med strategier som 

snabbt kan utveckla elevernas läs- och skrivfärdigheter. I sin tur måste lärarna förmedla 

strategierna till en klass där eleverna har olika förmågor och varierande engagemang. 

Undervisning innebär att förbereda eleverna inför varje uppgift, skapa förståelse för 

uppgiften. Detta är enkelt vid konkreta uppgifter men blir komplext vid läsning och skrivning, 

eftersom språket är ett komplext system. Vygotskij (2007) menar dessutom att skriftspråket 

har en speciell funktion, som till sin uppbyggnad och sätt skiljer sig från talspråket. 

Undersökningar visar att skriftspråket kräver en hög abstraktionsnivå för att kunna utvecklas. 

Det är ett språk som saknar ljudets alla tonfall och uttrycksfulla möjligheter. Rose och Martin 

(2013) anser att genom att tillämpa genrepedagogikens systematiska dekonstruktion av 

läsning och skrivning i uppgifterna kan undervisningen ske utifrån elevens kunskapsnivå. En 

detaljerad planering av undervisningen där alla får stöttning och känner sig inkluderade ger 

förutsättningar för att samtliga elever skall lyckas på lektionen. 

 

En modell som stöttar läraren i att utforma den detaljerade undervisning som Rose och Martin 

(2013) förordar avseende stöttning och inkludering är cirkelmodellen. Den har visat sig vara 

en bra utgångspunkt i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, även kallad genrebaserad 

undervisning, i samtliga skolämnen. Tanken är att lärare och elever skall använda språket för 

att bygga upp nya kunskaper och skapa förståelse för lärandet. Arbetssätten varierar, ibland 

arbetar sig klassen igenom hela cirkelmodellen och ibland utlämnas något steg eller 

undervisningen fokuserar på något särskilt moment. Den centrala aspekten i fas 1 är att 

eleverna får många tillfällen att tala, lyssna och läsa. Lärare och elever utforskar tillsammans 

det nya ämnet genom att till exempel skapa tankekartor, göra listor på frågor som kommer 

upp, läsa om ämnet, använda bilder för att förklara och lära ut ord och begrepp samt 

interaktion genom grupparbete. Gibbons (2012) menar att jobba i grupper är ett sätt som 

främjar språkutvecklingen hos andraspråkselever. I den andra fasen studerar eleverna texter 

inom genren för att få förebilder, målet med fas 2 är att få eleverna att förstå syftet, strukturen 

och det språkliga som kännetecknar och utmärker en viss genre. Vidare i nästa fas ska 

eleverna skriva en gemensam text med läraren och slutligen i den sista fasen ska eleverna 

skriva själva eller i par. Eleverna är nu förberedda och har den kunskap som krävs för att ta 
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sig an uppgiften. Att ge eleverna tydlig stöttning och låta dem arbeta på en hög kognitiv nivå 

och ställas inför kognitiva utmaningar menar både Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring 

(2012) och Gibbons (2012) är ett språkutvecklande arbetssätt som gagnar andraspråkselever. 

 

I Kuyumcu (2013) utvärdering av Knutbyskolan, en F- 6 skola, visar det sig att införandet av 

språkutvecklande arbetssätt har varit positivt för samtliga elever. I Knutbyskolan har de 

lyckats vända en negativ utveckling till positiv genom att all personal fått utbildning i språk – 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Skolan satsade på utbildning genom kollegialt lärande och 

det här styrker vår föreställning om att det finns ett nära samband mellan specialpedagogik 

och språkutvecklande arbetssätt. 

 

Även Skolverket (2012a) betonar vikten av att undervisningen är språkutvecklande. 

Nyanlända elever har specifika skäl till språkliga brister men även svenskfödda elever har 

svårigheter med att behärska språket i olika verksamheter och i undervisningen. Det finns 

flera skäl till varför elever inte behärskar undervisningsspråket, det kan handla om ordförråd, 

kunskap om muntliga och skriftliga uttryckssätt och läsförmåga. Utifrån speciallärarens roll 

och kunskap om läs- och skrivutveckling, kan stöd ges för att utveckla elevernas samtliga 

språkliga förmågor vilket utgör grunden i genrepedagogiken. Stödet kan ges i samarbete med 

ämneslärare som kan sitt ämnesspråk, undervisning eller genom kollegialt lärande. 

Specialläraren kan också med sin kompetens stötta läraren vid lektionsplanering.  

 

Ett exempel på hur språkutvecklande arbetssätt kan utföras beskriver Liberg (2009) i en 

artikel. Hon betonar vikten av att ämneslärarna kan sitt eget ämnesspråk – till exempel inom 

historieämnet, fysikämnet eller geografiämnet. De skall sedan stötta eleverna att lära sig 

ämnesspråket. Lärarens uppgift är att hjälpa eleverna att ”packa upp” orden. Liberg ger ett 

exempel: ordet ”solförmörkelse” kan packas upp i steg: ”solen förmörkas” – ”solen blir 

förmörkad” – ”solen blir mörk”. På så sätt hjälper man till att öppna ordet och se dess 

beståndsdelar. Att sedan solen inte blir mörk utan skyms av månen vid en solförmörkelse är 

nästa problem som bara en fysiklärare kan förklara. Att använda underhållande texter eller 

berättelser kan också vara en väg in i det mer packade, faktatunga språket. Den skönlitterära 

texten fungerar inte så bra som faktakälla men kan vara inspirerande som ingångstext 

eftersom den kan ge ett sammanhang och en förförståelse, samt skapa engagemang. 
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Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras ett urval av forskning avseende skolans pedagogiska arbete med 

nyanlända. I de avhandlingar vi presenterar är resultatet entydigt att utmanade uppgifter, 

stöttning och interaktion gynnar ämnesinlärning såväl som andraspråksinlärning. Bunar 

(2012, 2015) menar att intresset för forskning om lärande och undervisning i den 

mångkulturella skolan har ökat i takt med den senaste snabbt ökade migrationen och 

globaliseringen. Den ökade migrationen innebär en större språklig, kulturell och social 

mångfald bland eleverna. Den ökade migrationen ställer också högre krav på inkludering som 

placering i ordinarie klass. På samma sätt kräver utvecklingen av ämnesspråket explicit 

undervisning av en lärare om de sammansatta och specialiserade sätt som skolans ämnen 

formulerar sin kunskap på.  

 

Den nordiska skolrelaterade forskningen har inom ramen för systemisk-funktionell lingvistik 

varit begränsad. Nu finns det dock ett ökat intresse för forskningen och det inkluderar både 

forskningslitteratur och genrepedagogisklitteratur. Det är framförallt Skolverket som är den 

största kunskapsproducenten när det gäller utbildningsvetenskaplig forskning genom att 

beställa forskningsrapporter och publicera dem. Deras publikationer hänför sig till typen 

rapporter men trots att många av dem håller en hög vetenskaplig kvalité enligt Bunar (2010) 

har vi valt att inte använda dem i tidigare forskning. 

 

Bunar (2015) har sammanfattat en omfattande svensk forskningsstudie, Nyanlända och 

lärande – mottagande och inkludering, som presenterar resultatet av flera forskares studier av 

skolans pedagogiska arbete med nyanlända med utgångspunkt i svenska som 

andraspråkslärarnas, rektorernas och studievägledarnas perspektiv samt utifrån elevernas 

erfarenheter. I undersökningen har 22 elever i årskurs 8 och 9 intervjuats vid tre tillfällen. De 

har genomfört intervjuer med 16 lärare, 6 skolledare och fyra studie- och yrkesvägledare. Det 

har också genomförts 153 dagar med klassrumsobservationer samt enkätundersökningar av 

130 lärare. Studien visar att nyanlända är den mest utsatta gruppen i det svenska skolsystemet 

och att likvärdighetsmålet i förhållande till utbildningsvillkoren inte överensstämmer. 

Forskarna är överens om att ämnesspråket kräver anpassad undervisning avseende de 

komplexa och specialiserade sätt som skolans ämnen är formulerade på. Vygotskij (2007) har 

utfört en undersökning av hur barns vetenskapliga och vardagliga begrepp samverkar, det 

visade sig att när barnets vetenskapliga begrepp nådde en högre nivå ledde det till en 
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förhöjning av vardagsbegreppen. Bunar (2015) menar också att undervisning handlar om 

mötet mellan vardagsspråk och skolspråk samt hur de samverkar i lärandet. Ett möte där 

elevernas erfarenheter möter ämnesbegreppen, utifrån Vygotskijs (2007) sätt att se mötet, är 

det en undervisningssituation där läraren har en avgörande roll. För att möjliggöra detta menar 

Bunar (2015) att lärandet måste ske i ett brett perspektiv och integreras med skolans sociala 

strukturer och målsättningar.  

 

Axelsson (2015) som varit en av forskarna i studien Nyanlända och lärande – mottagande 

och inkludering, har i sin analys funnit att undervisningen för de nyanlända skall utgå från 

individens bakgrund och vara flexibel. Ämnesstoffet får inte förenklas, stöttningen skall i alla 

skeden vara en utmaning för den nyanlända eleven. En arbetsform som enligt Axelsson inte 

används i tillräcklig utsträckning är smågruppsarbeten som erbjuder en möjlighet för de 

nyanlända eleverna att bearbeta stoff och språk. Mindre grupper ger eleverna tillfälle till 

muntlig interaktion och därmed större talutrymme för att hantera ämnesinnehåll och 

ämnesmässiga uttryckssätt. I likhet med Axelsson menar Jim Cummins (2000) att stöttning 

skall innehålla både ett starkt kognitivt engagemang och ett bejakande av elevens personliga 

identitet. I klassrummet innebär det att läraren ger elever svåra utmaningar i form av 

ämnesinnehåll men med den stöttning de för tillfället behöver. Det är av vikt att läraren tar 

reda på vad eleven vet om ett visst ämne och att läraren levererar begrepp och ord som vissa 

eller alla elever kan sakna men som är centrala för att förstå den kommande texten eller 

lektionen. Att skapa detta sammanhang möjliggör för eleverna att förstå ett mer komplicerat 

språk och utöva mer kognitivt krävande aktiviteter. Eleverna förstår mer och därmed lär de sig 

mer språk och förstår ämnesinnehållet. Det är också angeläget att elevernas tidigare kunskaper 

i ämnet tas tillvara. Vår tidigare erfarenhet utgör grunden för att tolka ny information. I 

modellen lyfts även interaktionen mellan elevernas kulturella, språkliga och personliga 

identiteter fram som ett led i elevens identitetsstärkande. Cummins menar att det är centralt att 

aktivera tvåspråkiga elevers förkunskaper. Ett ökat kognitivt engagemang gör språk och 

begrepp mer meningsfulla för eleverna och ger dem möjlighet att tolka ny information i 

förhållande till vad de redan vet. Det skapar ett sammanhang i klassrummet där elevernas 

kunskaper utrycks, delas och bekräftas. 

 

Päivi Juvonen (2015) är liksom Axelsson (2015) en av forskarna i studien Nyanlända och 

lärande – mottagande och inkludering. Syftet med Juvonens studie är att genom en digital 

enkätstudie studera lärares syn på för - och nackdelar med förberedelseklasser och 
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direktintegrering av nyanlända elever. I studien utgår Juvonen från olika diskurser, hon anser 

att normativa diskurser definierar den verklighet vi lever i genom till exempel lagstiftning och 

fördelning av resurser. Vidare menar hon att alla elever har rätt till individanpassad 

undervisning men att det kan bli svårt genomföra vid direktintegrering på grund av att de 

nyanlända eleverna har en varierad skolbakgrund. I Juvonens enkätstudie visade resultatet att 

i de teoretiska ämnena som NO och SO känner eleverna utanförskap, de har svårt att förstå 

vad läraren säger samt att de får svårt att följa med i undervisningen då de saknar 

förkunskaper i de teoretiska ämnena. Lärarna anser att det bland annat är svårt att hitta 

lämpliga uppgifter på rätt nivå för eleverna, veta var de befinner sig kunskapsmässigt och att 

de upplever även att de saknar tillräckliga kunskaper i att undervisa de nyanlända eleverna. En 

nackdel som framkommer i studien är att samla alla elever med samma språk i samma klass, 

de umgås då bara med varandra och pratar sitt modersmål. Studiehandledaren nämns som en 

central roll vad gäller att förbereda eleverna inför lektioner. Lärarna i studien ger också 

uttryck för att inte hinna med eleverna, de anser att det handlar i hög grad om organisation 

och resurser.  

 

Pia Nygård Larsson (2011) och Maria Kouns (2014) har i sina avhandlingar undersökt vilka 

utmaningar och möjligheter eleverna möter i ämnena biologi respektive fysik avseende 

elevernas möjligheter till språk och kunskapsutveckling i ämnet. Nygård Larsson som har 

studerat ämnet biologi i en gymnasieklass menar att det vardagliga språket är minst lika 

centralt och har en plats av vikt i skolsammanhang och i utforskande samtal elever emellan. 

Materialet har samlats in med en etnografisk metod och syftet är att analysera, beskriva och 

diskutera elevtexter och lärobokstexter samt elevernas språkbruk med särskilt fokus på 

flerspråkiga elever. För att lära sig ett ämne behöver eleverna förutom kunskap om 

ämnesspecifika begrepp också kunna hantera ämnestypiska texter samt olika textmönster som 

kännetecknar texterna. I studien framgår det att det finns ett värde i att uppmärksamma 

allmänna textaktiviteter såsom beskrivning, förklaring och argumentation. I det klassrum hon 

genomfört sin studie diskuterades inte textaktiviteter tydligt. Strukturen visualiserades genom 

lärarens bilder och text på tavlan. På det sättet fick eleverna en visuell modell för hur 

lärobokstexten är uppbyggd. Metaspråkliga perspektiv kan ske i smågruppssamtal med fokus 

på språkliga mönster och strukturer. Det är särskilt betydelsefullt för andraspråkselever. 

Nygård Larsson förespråkar vikten av hög grad av utmaning i kombination med hög grad av 

stöttning samt att inriktning mot förförståelse leder till kunskaper som ger eleven möjlighet att 

tillgodogöra sig ämnesinnehållet. Kouns syfte med avhandlingen är att se hur ett 
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språkutvecklande arbetssätt kan utvecklas i fysikundervisningen. I sin studie har hon 

samarbetat med två fysiklärare för att utveckla språkinriktad undervisning, lärarnas 

utformande av undervisning utgör grunden i studien. Hon menar att det finns anledning för 

fysiklärare på gymnasiet att ha ett språkdidaktiskt perspektiv på sin undervisning utifrån 

språkliga aktiviteter så som att samtala och att skriva. Det ger eleverna möjlighet att delta i 

undervisningen och att uppnå målen. Avslutningsvis diskuteras hur samarbetet mellan 

SV/SVA - lärare1 och ämneslärare kan ligga till grund för lärares lärande med fokus på 

elevers språk- och kunskapsutveckling. På liknande sätt betonar Mary J. Schleppegrell (2013) 

vikten av språkutvecklande arbetssätt och maximal stöttning i undervisningen. Hon menar att 

de senaste inriktningarna inom andraspråksforskningen visar att andraspråkeleverna måste ges 

möjlighet till interaktion i en meningsfull kontext och stöd i språkliga färdigheter. Utifrån det 

perspektivet behövs nya didaktiska åtgärder för att möta de utmaningar som 

andraspråkseleverna får i sitt möte med skolans ämnen. Hon har observerat lärare som arbetat 

enligt den system-lingvistiska funktionella språkteorin och upplevde att eleverna fick en ökad 

språklig medvetenhet som gynnade deras skolresultat. Genom att fokusera på 

språkundervisningen i en ämneskontext har de lärt sig det nya språket men även utvecklat 

ämneskunskaperna. Syftet med studien är att skapa medvetenhet om att lärandet sker genom 

att eleverna samtalar och får stöttning samt att undervisningen sker i en ämneskontext. I 

artikeln The Relationship Between Consciousness, interaction and Language Learning 

rekommenderar Leo Van Lier (1998) lärarna att tillåta eleverna att vara delaktiga och 

interagera utifrån ett medvetet tänkande hellre än att vara passiva mottagare av kunskap. Han 

lyfter också fram att lärandet sker i social kontext tillsammans med andra.  

 

Elizabeth Coelho (2004) har inte studerat språkutvecklande arbetssätt i skolämnen såsom till 

exempel fysik och biologi. Hon har genom observationer studerat hur elever i grundskolan 

tillägnar sig sitt andraspråk som i hennes studie är engelska. Även denna studie visar på 

samma sätt som ovannämnda att lärare behöver en förståelse av hur man förvärvar ett språk 

och kunskap kring skillnaden mellan vardagsspråk och ett skolspråk. Det är av vikt att lärarna 

planerar för en uppdelad undervisning för elever i olika skeden i språket. Antalet nyanlända 

elever har ökat på grund av fortsatt invandring och dessa elever hamnar i en ny språklig och 

kulturell miljö när de börjar skolan i Ontario. Undervisningen i elevernas läs- och 

                                                           

 

1 Lärare i svenska och svenska som andra språk. 
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skrivutveckling sker på engelska och dessa elever kräver särskilt stöd för att övervinna 

svårigheterna mellan sitt modersmål och skolspråket. Eleverna integreras i vanliga klassrum 

för att det skulle vara kontraproduktivt att hålla dessa elever i en särskild klass tills de lärt sig 

engelska. Det mest framgångsrika sättet att lära sig engelska är bland engelsktalande och det 

bästa sättet att lära sig ett språk är genom deltagande i meningsfulla åldersanpassade aktivitet 

som främjar både språklig och kognitiv utveckling. Det är centralt att det i varje klassrum 

finns en stödjande miljö för de elever som inte har engelska som sitt modersmål. I den här 

studien presenteras en fyrfältsmodell som benämns i studien som “byggnadsställningar” vilket 

innebär att innehållet skall ha en hög kognitiv nivå men ett enklare språk. I första steget ges 

eleven omfattande stöd, undervisningen är inriktad på utveckling av vardagsspråket samt 

skolspråket. I nästa steg ges maximalt stöd för förståelse och språkproduktion. Under hela 

tiden är uppgifterna kognitivt utmanande. Vidare menar Coelho att det är av vikt att lärare 

som har en begränsad utbildning för att undervisa flerspråkiga måste samarbeta med 

språklärare, dela strategier och resurser som kan användas för att anpassa undervisningen. 

 

I avsnittet tidigare forskning presenterar vi den forskning som vi funnit relevant för vår studie 

utifrån våra teoretiska utgångspunkter. Som vi tidigare nämnt är studier inom ämnet geografi 

få och därför har vi valt att presentera två avhandlingar inom andra ämnesområden. 

Studiernas centrala resultat visar att språkutvecklande arbetssätt gynnar elevernas skolresultat 

och att samarbete mellan ämneslärare, SVA-lärare och speciallärare är angeläget samt att 

lärarnas vetskap om elevernas tidigare kunskaper är en central faktor vid planering av 

undervisningen. De framhåller också vikten av att lärandet sker utifrån ett sociokulturellt och 

system-lingvistiskt perspektiv. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för den här 

studien. Vi ser lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt utifrån systemisk-

funktionell lingvistik, en teori om språkets betydelse utvecklad av Michael Halliday. System-

lingvistiska funktionella språkteorin fokuserar på språk och kontext, språket som verktyg för 

kommunikation samt grammatiken som betydelseskapare (Holmberg, Grahn & Magnusson, 

2014). Det sociokulturella perspektivet betonar att lära genom samarbete, närmaste 

utvecklingszonen och stöttning (Vygotskijs, 1978). På samma sätt som det sociokulturella 

perspektivet ser lärandet som ett samspel mellan individer ser Halliday språket som en social 

konstruktion som är med i nästan allt vi gör och att det uppstår utifrån människans behov att 

kommunicera. Hallidays språkteori syftar till att beskriva text, dels språket i relation till 

kontext och språklig variation mellan kontexter (Holmberg et al., 2014). Genrepedagogikens 

huvudsakliga uppgift är att undervisningen läggs upp utifrån parallella språk och kunskapsmål 

för att eleven skall utveckla de begrepp som förekommer i ämnet (Axelsson & Magnusson, 

2012). Inom genrepedagogiken är stöttning ett centralt begrepp och stöttningen är relaterad 

till begreppet den närmaste utvecklingszonen som Vygotskij (1978) beskriver i den 

sociokulturella teorin.  

 

Genrepedagogik (systemisk-funktionell lingvistik) 
I slutet av 1960- talet utvecklade lingvisten Halliday en flerdimensionell modell av språk vars 

främsta fokus är betydelse och funktion. Det centrala i hans modell är att grammatik inte bara 

ger uttryck för betydelse utan också skapar betydelse. Förståelsen för språkets komplexitet 

skapas i såväl grammatik och fonologi som i text och samtal. Vidare hävdar Halliday att alla 

kan lära sig ett nytt språk och att det är de sociala sammanhangen som vi kommer i kontakt 

med som avgör för hur språket utvecklas. Den system-lingvistiska funktionella grammatiken 

menar att språket består av olika val som vi gör utifrån vårt kulturella sammanhang. Dessa val 

bildar ett mönster, så kallade genrer. Enligt den system-lingvistiska teorin använder vi olika 

genrer beroende på vem vi kommunicerar med. Några exempel på basgenre är beskrivande, 

rapport, instruktioner och argumentationer. I läromedel förekommer makrogenre vilket 

betyder att texten innehåller flera genrer till exempel beskrivningar, återgivning och 

förklaringar. Ett centralt forskningsområde inom system-lingvistisk funktion är just skolans 

texter och lärarens undervisning, det avser frågor om hur elever ges möjlighet att förstå och 

tillägna sig skolspråket (Holmberg et al., 2014). Även Haijer (2003) menar att om man inom 



 

18 

språk- och ämnesundervisning arbetar utifrån en funktionell språksyn kan 

ämnesundervisningen utnyttjas till att utveckla både språk och ämneskunskaper samtidigt. 

Centralt i genrepedagogiken/språkutvecklande arbetssätt är att det sker en rik interaktion i 

klassrummet, aktiv produktion av muntligt och skriftligt språk i meningsfulla sammanhang 

samt återkoppling till lärare och elever. 

 

Sociokulturellt perspektiv 
Vygotskij (1978) menar att det finns en relation mellan lärande och utveckling och att det är 

av vikt att lärandet matchas med barnets utvecklingsnivå. Skillnaden mellan den faktiska 

utvecklingsnivån och den potentiella utvecklingsnivån som ges genom vägledning av lärare 

eller kamrater kallas för den proximala utvecklingsnivån. Det är centralt att undervisningen 

ligger nära utvecklingszonen för att barnet skall stimuleras. Vygotskij anser att barnet kan lära 

sig genom att imitera men om barnet inte förstår uppgiften skulle det inte förstå lösningen 

oavsett hur många gånger det imiterar. Han menar också att varje skolämne har sitt eget 

specifika förhållande till barns utveckling, en relation som varierar och som gör att barnet går 

från en nivå till en annan i sin utveckling och kunskapsinhämtning. Det sker betydelsefullt 

lärande hos barnet genom social interaktion med en skicklig handledare. Barnet försöker 

förstå den information eller instruktioner som tillhandahålls av handledaren. Sedan använder 

barnet informationen för att styra eller reglera sin egen prestation. Även Roger Säljö (2010) 

menar att lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv rör frågor om hur människor 

lär och under vilka förhållanden de förbättrar kompetenser och förmågor av olika slag. 

Lärandet är av vikt i vår kultur och kopplat till våra föreställningar om ekonomisk och social 

utveckling och en önskan om att förbättra våra levnadsvillkor. En av utgångspunkterna för ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt tänkande/handlande är intresset för hur 

personer tillägnar sig kunskap och samspelet mellan det kollektiva och individen. Skola och 

utbildning är centrala för lärandet men lärandet är inte på något sätt begränsat till 

utbildningsmiljön. Enligt Säljö sker lärandet i familjen, bland vänner, föreningar och 

arbetsplatser det vill säga i miljöer vars primära syfte inte är att förmedla kunskap. 

 

I den institutionella lärmiljön som skolan utgör är lärandet ett mål för verksamheten och 

lärandet är i hög utsträckning språkligt. Eleverna talar, läser, skriver och i hög grad går 

verksamheten ut på att förmedla kommunikativa färdigheter. Det medför att 

kommunikationen blir abstrakt och berör områden som eleven har liten erfarenhet av från 

andra områden. Ett annat område som är utmärkande för den institutionella lärmiljön är att 
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skriftspråket är en avgörande faktor som ligger till grund för kommunikationen. Även den 

muntliga interaktionen är textorienterad. Exempel på sociokulturella aktiviteter som att läsa, 

producera och använda skrift innebär att individen använder bokstaven, texten, boken och 

dokument som artefakter. Att tolka och förstå budskapet kräver dock kunskap om specifika 

kulturella praktiker och kommunikativa regler för hur meddelande skall produceras och tolkas 

(Säljö, 2010). Det sociokulturella perspektivet på lärandet stämmer väl överens med 

begreppet språkinriktad undervisning för flerspråkiga elever. I den institutionella lärmiljön 

syftar den språkinriktade undervisningen till att ge flerspråkiga elever möjlighet att samtala, 

läsa och skriva och för att kunna förvärva ett ämnesadekvat språk. Dessutom måste 

undervisningen i skolan ges i en sociokulturellt stöttande miljö där eleverna får uppgifter som 

är anpassade till deras ålder och mognad (Axelsson & Magnusson, 2012). 
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Metod 
I följande kapitel kommer tillvägagångssättet för vår observation och intervju att beskrivas. 

Först kommer en beskrivning av vår forskningsstrategi därefter observation och intervju som 

metod sedan beskriver vi genomförandet av våra observationer, intervjuer, urval, studiens 

tillförlitlighet och forskningsetiska överväganden. 

 

Etnografi 
Etnografin grundar sig på direkt observation genom fältarbete. Vanligtvis är forskaren ute på 

fältet en längre tid och observerar den sociala och kulturella miljön samt hur människorna 

uppfattar den (Denscombe, 2009). Forskarens närvaro i verksamheten ger goda möjligheter 

att registrera de sociala handlingar som undersöks. Det ger också en möjlighet till en djupare 

förståelse av det som studeras. Data som kännetecknar etnografisk forskning är 

fältanteckningar från observationer, dokument och intervjudata. Syftet är att ge en så bred bild 

som möjligt av det observerade (Fejes & Tornberg, 2011). 

 

Observation 
Martin Denscombe (2009) beskriver två olika typer av observationer, den systematiska och 

den deltagande observationen. Dessa två metoder förknippas med olika typer av data, den 

systematiska observationen är mer mot kvantitativ data och den deltagande observationen 

producerar vanligtvis kvalitativ data. Denscombe menar att dessa två har vissa gemensamma 

kännetecken, som till exempel att båda metoderna samlar data i verkliga situationer där dessa 

situationer skulle ha utspelats oavsett om det görs en observation eller inte. I denna studie är 

syftet att undersöka språkutvecklande undervisning i ämnet geografi i årskurs 8. Utifrån syfte 

och frågeställningar anser vi att den deltagande observationen är mest lämpad eftersom vi vill 

undersöka hur språk- och kunskapsutvecklande undervisningen är för nyanlända elever. Vad 

de får för stöttning i sitt lärande och vilka arbetssätt i undervisningen som främjar deras 

lärande. 

 

Vid observationer måste vissa faktorer tas hänsyn till vid datainsamlingen. När två forskare 

observerar samma händelse är det rimligt att anta att deras observationer är identiska. Det är 

dock inte säkert eftersom forskare har individuella kompetenser samt olika förmåga att 

komma ihåg och detta inverkar på de observationsdata som samlas in. Ett observationsschema 

är ett sätt att hålla uppsikt på det som man vill ska registreras. Vid användande av ett schema 
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får alla observatörer uppmärksamheten riktad mot samma saker (Denscombe, 2009). I vårt 

fall har vi valt att göra ett observationsschema för att vi ska ha fokus på samma saker samt för 

att det ger en tillförlitlighet när vi är två observatörer. Vi har utgått från det SIOP-schema som 

Haijer och Theun Meestringa (2014) presenterar i sin bok, Språkinriktad undervisning. Ett 

SIOP-schema kan användas på flera olika sätt. Det kan vara ett underlag för att få syn på sin 

egen undervisning. Det kan användas för att observera en kollega och det kan användas som 

hjälp när man planerar sin undervisning för att den ska bli maximalt språkutvecklande. 

 

Schemat utgår från tre olika kategorier:  

1. Lektionsförberedelser 

2. Instruktioner – att skapa förförståelse  

3. Tillbakablick/bedömning 

Under varje kategori finns ett antal punkter. Dessa är påståenden som utifrån observationen 

skattas på en 4-0 gradig skala, där 4 = stämmer helt och hållet, 3 = stämmer ganska bra, 2 = 

stämmer ganska dåligt, 1 = stämmer inte alls och 0 = går inte att bedöma. Skattningen 

motsvarar grad av stöttning (Haijer och Meestringa, 2014). 

 

I vårt fall såg vi schemat som en bra utgångspunkt för våra observationer. Vi valde att utgå 

från samma kategorier och skattningsskala. Utifrån syftet med våra observationer valde vi att 

endast ta med de påståenden som vi ansåg relevanta för får uppgift. Efter vår pilotstudie 

gjordes ett tillägg. Vi behövde mer utrymme för strukturerade anteckningar. Ett dokument 

som innehåller numrerade kolumner gjordes och användes som komplement till 

observationsschemat2.  

 

Intervju  
En kvalitativ intervju är en metod som oftast används när man som forskare vill gå in på 

djupet för att förstå (Denscombe, 2009). Utifrån syftet med vår studie använder vi intervju 

som metod för att få ta del av vad eleverna upplever är språkutvecklande i undervisningen och 

hur lärarna ser på undervisningen som språkutvecklande. Enligt Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2014) skrivs det vanligen en intervjuguide inför en intervju. 

                                                           

 

2 Bilaga 1 
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I en halvstrukturerad intervju innehåller vanligen guiden en översikt över det tänkta ämnet 

som ska utforskas samt förslag på frågor. Inför en intervju är det lämpligt att göra en 

intervjuguide som utgår från tematiska forskningsfrågor och att den innehåller de frågor som 

ställs under intervjun. Intervjufrågorna bör uttryckas på intervjupersonernas vardagsspråk. 

 

Vid upplägget av intervjun kan man som forskare välja att undersöka en forskningsfråga 

genom att ställa flera intervjufrågor. Genom att använda den metoden närmar man sig ett 

ämne ur olika synvinklar (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid genomförande av intervju finns 

det några olika punkter som den som intervjuar bör tänka på. Den inledande frågan kan gälla 

en konkret situation. En sådan fråga kan ge både spontana och rika beskrivningar då den som 

intervjuas ges möjlighet att ge sin upplevelse av en situation. Utifrån svaren kan följdfrågor 

ställas och ge ett djupare svar. Även ett ”mm” eller nickande från intervjuaren kan uppmuntra 

till att intervjupersonen vidareutvecklar sina tankar och svar. Vid utformandet av vår 

intervjuguide utgick vi från Kvale och Brinkmanns Tabell 7.1, forskningsfrågor och 

intervjufrågor (s.174) Vi har två olika intervjuguider, en för elever3 och en för lärare4. 

 

Urval 
Ett subjektivt urval används då forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller 

företeelser som skall undersökas. Denne väljer då medvetet vissa av dem eftersom det anses 

troligt att just dessa ger mest värdefull data (Denscombe, 2009). I vårt arbete använder vi oss 

av subjektivt urval eftersom vi genomförde undersökningen i årskurs åtta, ämnet geografi och 

det fanns nyanlända elever. Begränsningen i urvalet styrdes av antalet nyanlända elever i varje 

klass. För att få en så varierad bild som möjligt valdes tre pojkar och tre flickor. 

Informanterna i elevintervjun var två pojkar från Somalia med somaliska som modersmål 

samt en pojke och tre flickor från Syrien med arabiska som modersmål. Elevernas 

skolbakgrund från hemlandet varierar från 0-8 år. Elevernas vistelsetid och skolgång i Sverige 

varierar från 2 mån - 3 år. Samtliga elever kunde läsa och skriva på sitt modersmål. I vår 

intervju med lärare deltog två lärare som är behöriga i ämnet geografi för grundskolans senare 

år. En av lärarna har arbetat i åtta år och den andra i tre terminer. De har ingen tidigare 

erfarenhet av att undervisa nyanlända elever. Observationen utfördes på en årskurs 7-9 skola 

med ca 400 elever. På skolan finns många nyanlända elever från olika länder. Eleverna som är 

                                                           

 

3 Intervjuguide elev, bilaga 1 
4 Intervjuguide lärare, bilaga 2 
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med i studien går i årskurs 8, de är direktintegrerade5 i klassen och har stöd av 

studiehandledare. Ämnet är geografi på de lektioner vi har observerat. För att inte avslöja 

skolan har vi valt att inte skriva mer utförligt om skolan. 

 

Deltagarna i studien 
Observationerna är gjorda i två olika klasser med olika lärare. Vidare kommer klasserna att 

nämnas klass 1 och klass 2. I vår intervjuundersökning deltog de båda klasslärarna samt sex 

elever. De två lärarna som deltog i vår studie är behöriga i ämnet geografi för grundskolans 

senare år. En av lärarna har arbetat i åtta år och den andra i tre terminer. De har ingen tidigare 

erfarenhet av att undervisa nyanlända elever. Eleverna som var med i studien är nyanlända 

elever från Syrien och Somalia och de går i årskurs 8. Eleverna är direktintegrerade i klassen 

och hade stöd av studiehandledare på de lektioner vi observerade. Ämnet är geografi. I 

resultatdelen presenteras delar av intervjuerna som är intressanta för studien. Vid de tillfällen 

som det förekommer citat från elever i resultatet står det ”Tolk” inom parentes efter i de fall 

tolken återger elevens svar. 

 

Genomförande av undersökningen 
Cato R.P. Bjørndal (2005) lyfter fram att vid intervjutillfällen riskerar forskaren att påverkas 

av den som intervjuas så att informationen man får färgas av ens egna uppfattningar. Vi valde 

därför att genomföra intervjuerna före observationerna för att minska risken att påverkas 

utifrån vad vi såg i observationen. Tyvärr, på grund av tidsbrist hos lärarna, flyttades 

lärarintervjuerna till efter observationerna. I följande avsnitt presenteras genomförande av 

observation och intervju. Resultatet av observation och intervju presenteras i resultatdelen.  

 

Observation 
Vid genomförande av en observation är det av vikt att vara väl förberedd, ha ett 

observationsschema och eventuellt inspelningsutrustning (Bjørndal, 2005). Innan 

genomförandet gjordes en pilotstudie för att se hur ljudupptagningen blev och om upprättat 

observationsschema fungerade för vår studie. Vår inspelningsutrustning bestod av 

mobiltelefon och en videokamera där endast ljudinspelning var aktiverat. Utifrån den studien 

gjordes sen ett tilläggsdokument där vi genom samma numrering som i schemat möjliggjorde 

ett enklare sätt att kunna anteckna det vi såg.  
                                                           

 

5 Elev som har all undervisning förutom SVA i ordinarie klass, ej gått i förberedelse klass eller liknande. 
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Som nämnts tidigare gjordes observationen i årskurs 8 och ämnet geografi. Observationen 

skedde vid fyra tillfällen. Den totala observationstiden blev fem timmar. Innan första 

observationstillfället besökte vi klassrummet för att se var vi skulle placera oss, för att kunna 

observera det som var centralt för vår studie samt att vi skulle få en bra ljudupptagning och att 

inget filmades. Utifrån det testet placerade vi oss långt bak på varsin sida i klassrummet. 

Eleverna hade tidigare fått information från läraren vilka lektioner som vi skulle delta och 

observera i. Vid lektionsstart presenterade vi oss och berättade om syftet med vår observation 

samt hur den skulle genomföras. Enligt Bjørndal (2005) är det av vikt att informera alla som 

ska inbegripas så att missförstånd och bristande tillit minimeras. Därför valde vi att informera 

eleverna vid tre olika tillfällen, innan vi genomförde observationerna och vid 

observationstillfället. Efter observationen frågade vi eleverna om de hade några ytterligare 

funderingar avseende observationen. Eftersom vi spelade in ljudet på lektionen med en 

videokamera och mobiltelefon var vi noga med att upplysa eleverna om att vi inte filmade 

utan att det bara är ljudet, det som sägs, som spelas in. Under lektionens gång fick vi ändå 

frågor från elever om de filmades och vi förtydligade ännu en gång och visade att kameran 

var vänd mot väggen.  

 

Vi hade varsitt observationsschema och video/telefon för ljudupptagning och under lektionen 

antecknade vi det som vi såg utifrån vårt schema. Efter varje enskild observation resonerade 

vi kring det som vi iakttagit och sammanställde våra anteckningar. Vid sammanställningen 

kunde vi se att våra individuella kompetenser utgjorde en faktor som vi måste ta med i 

beräkningen. Denscombe (2009) anser att förmågan att observera, förmågan att komma ihåg 

och den enskilde forskarens engagemang varierar och att dessa faktorer inverkar på de data 

som observeras. Därtill kommer också att vi inte minns allt vad vi observerat. Det finns ett 

mönster hos olika människor att komma ihåg, det vill säga att minnet är selektivt. Utifrån det 

som Denscombe betonar ansåg vi att det var av vikt att utgå från ett observationsschema så att 

vår uppmärksamhet var riktad mot samma företeelser. Dessutom lyssnade vi på 

inspelningarna när vi var tveksamma till våra tolkningar. Anledningen var att vi skulle få så 

likvärdiga observationer som möjligt.  

 

Intervju  
Bjørndal (2005) menar att intervjun som metod har den fördelen, jämfört med en observation, 

att den ger möjlighet till att upptäcka detaljer och att man även får en förståelse för den 

intervjuades perspektiv. Det som kan vara nackdelen med att göra intervjuer är att det är 
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tidskrävande avseende förberedelse, genomförande och bearbetning. En annan nackdel, enligt 

Bjørndal är att man i intervjutillfällen riskerar att påverka den som intervjuas så att 

informationen man får färgas av ens egna uppfattningar. Genom att använda sig av en 

detaljerad intervjuguide blir intervjun mer strukturerad än till exempel i en samtalsintervju. 

Att använda sig av en intervjuguide innebär en balans mellan kravet att förhålla sig öppet 

inför olika typer av information och kravet att man har fokus på de frågor som är angelägna 

att få svar på. 

 

Vår intervju med elever och lärare utgick från en intervjuguide - en för elever och en för 

lärare. Guiden utgår från våra tre forskningsfrågor som ligger till grund för vår uppsats. 

Liksom i observationen gjordes en pilotstudie innan vi intervjuade de som skulle vara med i 

vår studie, för att se om intervjuguiden behövde justeras. Eftersom våra elever i studien är 

nyanlända och inte behärskar det svenska språket fullt ut har vi haft med tolk på våra 

elevintervjuer. Vid genomförandet av de sex intervjuerna var två olika tolkar med. En kvinna 

som tolkade frågor och svar till arabiska och en man som tolkade frågor och svar till 

somaliska. Eleverna fick välja om och i vilken omfattning de ville ha hjälp av tolken. Vi 

spelade in intervjuerna och transkriberade dem för att underlätta analysen av det som 

framkom i intervjun. Genom att transkribera intervjun menar Bjørndal (2005) att vissa 

aspekter av kommunikationen kan framträda på ett tydligare sätt. Transkriptionen 

genomfördes med stöd av programmet “Transcribe”6. Det är ett gratis online program som 

möjliggör att spela upp samtalet och hastigheten kan varieras. Det är enkelt att pausa och 

spola tillbaka vid osäkerhet om vad som sägs. En svårighet vid transkriberingen var att 

samtalet tolkades vilket medförde att en del av samtalet inte kunde transkriberas, alltså det 

som sades på somaliska och arabiska. Det fanns också en risk att tolken inte översatte korrekt 

vad eleven sade vilket kan ha blivit en felkälla vid transkriptionen. Vissa ämnesspecifika ord 

som inte fanns på tolkens modersmål förklarade vi extra för tolken genom att ge konkreta 

exempel. Slutsatsen blir att transkriptionen inte förtydligar kommunikationen på det sätt som 

Bjørndal (2005) menar. Avslutningsvis analyserades och bearbetades materialet för att 

identifiera vilka faktorer som sammantaget kunde anses vara fördelar/nackdelar utifrån vad 

tidigare forskning visar avseende språkutvecklande arbetssätt. I resultat - och 

                                                           

 

6 http://otranscribe.com/ 
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diskussionsavsnitt presenterar vi resultat utifrån det empiriska materialet och den redovisade 

bakgrunden samt tidigare forskning. 

 

Bearbetnings – och analysfasen 
I följande kapitel beskrivs metodansatsen, forskningsansatsen samt studiens teoretiska 

utgångspunkt. Därefter kommer en beskrivning om vilka metoder vi tillämpat för att tolka 

data. Intervjuerna har vi analyserat utifrån Denscombes (2009) steg för analys av kvalitativ 

data. Analysen av observationerna grundar sig på Andreas Fejes och Robert Thornberg (2011) 

tolkning av fältforskning. 

 

Det sociokulturella perspektivet på lärandet stämmer väl överens med begreppet språkinriktad 

undervisning för flerspråkiga elever. I vår studie har vi utgått från Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv som även utgör en av grundpelarna i genrepedagogiken. Med det synsättet menas 

att lärandet i samverkan med andra, närmaste utvecklingszon, syftar till avståndet mellan det 

eleven kan göra själv och vad eleven kan göra med stöttning (Vygotskij, 1978). Det finns ett 

naturligt samband mellan det sociokulturella perspektivet och vår studie. Vi undersöker vilken 

stöttning eleverna får innan, under och efter läsning och om elevernas undervisning anknyter 

till tidigare kunskaper samt vilka möjligheter eleverna ges att interagera med övriga elever. 

Den sociokulturella metodansatsen utgör även vår teoretiska utgångspunkt tillsammans med 

den system-lingvistiska språkteorin. Deras gemensamma nämnare är att utveckling av språket 

sker i en social kontext och att språket är ett verktyg för kommunikation och lärande.   

 

Som en följd av att vi också ville undersöka den miljö där lärandet sker valde vi en 

etnografiskt inspirerade forskningsansats. Enligt Fejes och Thornberg (2011) är fältforskning 

som metodansats lämplig vid studier av sociala och kulturella mönster i grupper till exempel i 

klassrum. I den etnografiska ansatsen är det observationen som utgör kärnan. I vår 

undersökning har vi kombinerat intervjuer med lärare, elever och klassrumsobservationer. 

Anledning till att vi valt flera källor till vår datainsamling är att vi vill belysa frågorna ur flera 

perspektiv nämligen elevernas, lärarnas och deltagande observationer.  

 

Denscombe (2009) menar att de flesta experter inom området analys av kvalitativ data är 

överens om att den inbegriper flera steg i logisk ordningsföljd. Det första steget är 

förberedelse av data vilket innebär att materialet bör säkerhetskopieras och kodas på ett sätt 

som gör det enkelt att hitta i materialet. Allt vårt material har lagrats på google drive för att 
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det skulle vara lätt tillgängligt när vi diskuterade. Det är också lagrat på extern hårddisk. I vårt 

första steg transkriberades samtliga intervjuer rakt av. Därefter sammanställdes alla 

elevintervjuer till ett dokument där varje elevsvar fick en egen kod som var elevens initialer. 

Samtliga intervjuer blev inspelade och varje ljudfil hade ett unikt namn. Data från 

lärarintervjuerna bearbetades på liknande sätt. Därefter skall forskaren bli förtrogen med 

insamlad data. Det gjorde vi genom att läsa allt material vid flera tillfällen, lyssna på 

ljudfilerna och diskuterade innehållet via Skype7. Att tolka och koda data är nästa steg i 

analysen. Vi gick igenom samtliga transkriptioner och letade efter begrepp som är centrala för 

vår studie och som ingår i vår problemformulering nämligen stöttning, utvecklingszon och 

interaktion. Varken eleverna eller lärarna har använt sig av dessa begrepp i svaren varför vi 

tolkade deras svar för att identifiera teman och samband bland svaren. Till exempel när eleven 

svarar ”läraren hjälper mig med texten” sorterade vi det uttalandet under begreppet stöttning.  

 

Som tidigare nämnts har vi gjort klassrumsobservationer och Fejes och Thornberg (2011) 

menar att fältforskning tolkas i olika grader. Att tolka kan ses som att ta på sig ett par 

glasögon som visar på vissa aspekter och låter andra vara i bakgrunden. Inledningsvis handlar 

det om att konstatera det vi hört och sett, gå igenom samtliga anteckningar och lyssna på 

ljudinspelningar från de lektioner vi observerade. Nästa steg var att göra tolkningar utöver det 

vi såg som var naturligt och självklart i lektionssammanhang. I materialet sökte vi efter 

händelser, samtal och didaktiska fenomen som kunde kopplas till våra centrala begrepp 

stöttning, utvecklings zon och interaktion. Till stöd för observationerna använde vi ett 

observationsschema för att säkerställa att vi hade samma fokus under observationen.  

 

Avslutningsvis sammanförde vi analysen från intervjuerna samt observationerna, vilket 

innebär att vi sorterade data från samtliga tre datakällor under de begrepp som de hörde till. 

Den sammanställningen utgör resultatet i vår studie och presenteras i resultatdelen.  

 

Studiens tillförlitlighet      
Tillförlitlighet i en kvalitativ studie där endast ett fåtal intervjuer och observationer görs kan 

medföra att forskarens trovärdighet och skicklighet får en avgörande betydelse. Hela 

forskningen ska präglas av validering. Att validera innebär att anta en kritisk syn på sin egen 

                                                           

 

7 Ett användargränssnitt för röst, chatt och videosamtal 
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analys och lyfta fram sitt eget perspektiv på ämnet. Av vikt är också att göra kontroller av 

forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet (Kvale & Brinkman, 2014). 

Nedan kommer vi att presentera vår studies tillförlitlighet enligt de punkter som lyfts ovan. 

 

Med pålitlighet menas att studien har en tydlig redogörelse för metoden, analys och 

beslutsfattande. Pålitlighet är den kvalitativa studiens likhet till reliabilitet. Genom att ha en 

tydlig redogörelse i studien ges möjlighet för andra forskare att granska forskningsprocessen 

(Denscombe, 2009). Vi har försökt att säkerställa pålitligheten genom en tydlig och tillgänglig 

redogörelse av alla steg i processen. 

 

Enligt Denscombe (2009) är överförbarhet en föreställningsprocess där forskningens läsare 

använder informationen i det studerade fallet för att granska i vilken mån den informationen 

går att använda på andra likvärdiga fall. Motsvarigheten till överförbarhet inom kvantitativa 

studier är validitet. Eftersom kvalitativa studier oftast består av en liten grupp individer, i det 

här fallet lärare och elever från samma skola, ger det studien ett djup i stället för bredd. Geertz 

(1973) använder begreppet “täta” beskrivningar. Det är täta i det avseendet att de ger läsaren 

en inblick i en rad olika nivåer om en mängd olika ämnen. Det här gör det möjligt att förstå en 

situation eller en händelse som beskrivs. Det är värdefullt avseende forskningens 

överförbarhet. Vi har försökt att skapa överförbarhet genom att beskriva förberedelserna, 

intervjuerna och analysprocessen. I resultatdelen förstärks intervjupersonernas ord med citat. 

 

Objektivitet handlar om i vilken mån kvalitativ forskning kan leverera fynd som är 

opåverkade av de forskare som genomfört undersökningen. Vi måste inse att det aldrig finns 

någon forskning som inte är påverkad av den som genomfört forskningen. Forskarens 

identitet, värderingar och övertygelse kan inte helt tas bort från analysprocessen (Denscombe, 

2009). I vår studie har vi varit medvetna om att våra personliga erfarenheter och tidigare 

kunskaper inom området kan ha påverkat tolkningen av resultatet. Vi har dock försökt att ha 

ett opartiskt förhållningssätt genom att stänga av våra personliga övertygelser vid produktion 

av analys och data. Det innebär däremot inte att vi kan garantera att vi varit helt objektiva, 

eftersom “... jagets roll är centralt i kvalitativ forskning” (Denscombe, 2009 s. 385). 

 

Trovärdighet innebär att det är forskarens trovärdighet och skicklighet som har en avgörande 

betydelse. Trovärdighet grundar sig på tillförlitligheten hos undersökningspersonerna och 

kvaliteten på själva intervjun (Kvale & Brinkman, 2014). I vår studie användes tolk vid 
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elevintervjuerna. Det medför att vi inte kan garantera trovärdigheten i intervjuresultaten. Det 

är inte möjligt att kontrollera vad eleven sa respektive vad tolken förstod och översatte. 

Eftersom ett urval har gjorts i denna studie finns det en risk för att den inte är representativ. 

För att stärka trovärdigheten har vi jämfört elevernas svar med lärarnas intervjusvar och våra 

klassrumsobservationer. 

 

Forskningsetiska övervägande 
Först kontaktades den skola som vi ämnade att göra vår studie på. Rektorn gav ett muntligt 

samtycke och efter det kontaktades lärarna som undervisar i geografi i årskurs 8. Efter att vi 

muntligt berättat vårt syfte med vår undersökning och att vi tänkt göra observation och 

intervju gav de skriftligt samtycke. Det finns olika premisser för informerat samtycke. Enligt 

Vetenskapsrådet8 måste deltagandet vara frivilligt samt att de tänkta informanterna måste ha 

tillräckligt med information för att kunna ta ställning till om de vill delta.  

 

Eftersom eleverna är under 15 år måste vi ha samtycke från vårdnadshavarna. I vårt fall har 

vårdnadshavarna svenska som andraspråk, vi fick ta hjälp av tolkar för att översätta vår 

samtyckesblankett9 till arabiska och somaliska. Tolkarna tog kontakt med vårdnadshavarna 

och berättade syftet och hur observationer och intervjuer skulle utföras, i händelse av att det 

skulle finnas frågor eller oklarheter hos vårdnadshavarna. När eleverna informerades och 

tillfrågades deltog tolk för att inget skulle missförstås. Både eleverna10 och lärarna11 fick 

skriva på en samtyckesblankett. Ett skriftligt samtycke fungerar enligt Denscombe (2009) 

som en formell dokumentering av en överenskommelse. I vårt fall fick vi samtycke från de 

elever som vi intervjuade och observerade i klass. Övriga elever i klassen blev endast 

informerade om vår studie och att vi skulle vara med under lektionen. Den datainsamling som 

vi utförde innehåller inget personligt för dessa elever. För att ytterligare värna om de utvalda 

elevernas integritet presenterade vi observationen i klassrummet som en allmän auskultation 

av ämnesundervisningen. 

 

                                                           

 

8 http://www.vr.se/ 
9 Samtyckesblankett för vårdnadshavare, somaliska bilaga 5a och arabiska 5 
10 Samtyckesblankett för elev, bilaga 5 
11 Samtyckesblankett för lärare, bilaga 6 
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Resultat  
I det här kapitlet presenteras resultatet utifrån undersökningens frågeställningar. Studiens 

empiriska material består av klassrumsobservationer samt elev - och lärarintervjuer. Vi har 

valt att redovisa varje forskningsfråga var för sig. Resultaten från observationerna och 

intervjuerna presenteras sedan under respektive fråga.  

 

Först presenteras hur eleverna stöttas i sin språk – och kunskapsutveckling både före, under 

och efter ett arbetsområde. Det kapitlet svarar på undersökningens första forskningsfråga. 

Därefter presenteras hur arbetet med ämnesrelaterade begrepp introduceras samt tidigare 

ämneskunskaper relaterat till närmaste utvecklingszon. Detta svarar på undersökningens andra 

forskningsfråga; Knyts ämnesbegreppen till elevernas basordförråd och tidigare 

ämneskunskaper? I det tredje kapitlet presenteras interaktionen mellan elever och lärare samt 

hur talutrymmet är fördelat under lektionstiden och detta svarar på den sista forskningsfrågan; 

Hur ges eleverna möjlighet till att muntligt bearbeta innehållet i texter? Avslutningsvis i 

resultatkapitlet görs en sammanfattning av resultatet. 

 

Hur stöttas elever vid läs och skriv, för att förstå textinnehållet?  
Syftet med lektionen är att eleverna skall göra en skrivuppgift. Uppgiften är 

ämnesövergripande mellan SO och svenska. Innan eleverna börjar med det nya arbetsområdet, 

inleder båda lärarna lektionen med en genomgång för hela klassen av vad lektionen kommer 

att handla om. Det ser lite olika ut i klassrummen. I klass 1 har läraren skrivit upp 

arbetsgången över dagens lektion på whiteboardtavlan.   

1. Gemensamt – repetition  

2. Enskilt – produktionsmönster, resonemang  

3. Gemensamt – Exempel inför tal, hållbar utveckling  

Genom att tydliggöra lektionens upplägg och i vilken ordning eleverna ska arbeta med olika 

moment ser vi att eleverna blir koncentrerade. Det märks genom att de läser, skriver och 

samtalar om uppgiften och har lättare för att ta till sig undervisningen. Vi ser också ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv att förtydligandet av lektionens innehåll ger stöttning till 

samtliga elever. Genom att ge eleverna förförståelse för lektionens innehåll ges också 
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möjlighet till delaktighet, inflytande och ansvar. Dagens ämnesord i klass 1 är: transport - 

frakt, handel - köpa, sälja, produktion - tillverka, global och globalisering. Orden är skrivna 

på tavlan och det finns även bilder på tavlan som stödjer orden. Det visuella stödet finns 

tillgängligt för eleverna under hela lektionen, vilket ger stöttning vad gäller att lära nya 

ämnesord och begrepp. Läraren förklarar sedan orden genom att ge exempel och även fråga 

eleverna om de kan ge några exempel.  

 

I klass 2 är det gemensam genomgång av vad lektionen ska handla om. Därefter skrivs 

ämnesorden transport – handel – produktion upp på whiteboardtavlan för att eleverna ska 

kunna se lektionens centrala ord och begrepp. Den stöttning som de nyanlända eleverna får på 

dagens lektion och de nya ämnesorden ges av studiehandledaren. Även här observerar vi att 

det visuella stödet är tillgängligt under hela lektionen. Orden är anpassade till geografiämnet i 

årskurs 8 men det saknas tydliga förklaringar och orden presenteras inte i sin kontext. Läraren 

väljer istället att fråga eleverna om de kan ge exempel och förklara begreppen 

transport/handel/produktion. Det här medför att det är samma elever, inte någon av de 

nyanlända, som svarar vid flertal tillfällen, men det ges inte utrymme för att vidareutveckla 

svaren. Studiehandledaren försöker hinna med att översätta det som läraren och några av 

eleverna säger, vilket vi upplever inte är möjligt då samtalstempot och ordväxlingar sker 

snabbt. Vi ser att flertalet av eleverna inte förstår orden då de efter förklaringarna fortfarande 

inte vet vad de ska göra och vad orden betyder. 

 

Vi observerar hur eleverna är placerade i klass 1 och klass 2. I den förstnämnda klassen sitter 

de nyanlända eleverna bredvid varandra längst fram i klassrummet och studiehandledaren 

sitter längst bak. Vid klassrumsobservationen ser vi att studiehandledaren har intagit en 

ganska ”osynlig” roll. Studiehandledaren verkar inte förberedd utan lyssnar in och går sedan 

fram och försöker stötta eleverna på modersmålet för att de ska förstå lektionens upplägg och 

nya ämnesord. I den andra klassen sitter de nyanlända eleverna längst bak i klassrummet 

tillsammans med studiehandledaren. Även här ser vi att studiehandledarens roll är 

underordnad i förhållande till lärarens. Vid observationerna upplever vi att studiehandledarna 

inte fått information om lektionens innehåll och därmed heller inte kunnat förbereda sig, 

vilket försvårar arbetet med att ge stöttning till de nyanlända eleverna. Ett exempel är att en av 

studiehandledarna inte vet vad orden på tavlan betyder, utan använder sin smartphone för att 

googla begreppen. Ett annat exempel som styrker vår observation är att studiehandledaren 
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inte är delaktig i lektionsplaneringen vilket framkommer i intervju med en av lärarna. Hon 

säger: 

Jag [Lärare] tänker att de skulle behöva va mer tydligt vad jag har som ansvar som lärare och 

vad jag ska se till och vad man har för ansvar som studievägledare jag kan tycka att det är svårt 

för mig och säga men du ska göra det här och det här med eleverna jag skulle kanske önska att 

dom i större utsträckning var med och tänkte till om hur vi ska jobba med dom här eleverna, 

även kanske när vi planerar arbetsområdena så ehh men jag tänker att det är svårt dom är ju 

inte lärare i botten så dom har kanske inte den pedagogiska men det kanske inte bara räcker att 

tolka att översätta så tänker jag att vi kanske skulle behöva få till det här bättre på nått vis så att 

man utnyttjar studiehandledningen fullt ut och sen tänker jag att studiehandledning kanske inte 

alltid bara behöver vara på den faktiska lektionstiden som ligger på vårat schema, jag tror ju att 

eleverna kanske skulle behöva tid utanför det här också för att kunna jamen antingen förbereda 

sig inför hur de skall göra så att allting inte blir helt nytt för dom och dels kanske efterarbete 

också, nu prata vi om det här, vad innebär det för nånting. 

I klass 2 övergår läraren till att tala om globalisering. Eleverna skall svara på en enkät om hur 

globaliserade de är. Uttrycket förklaras inte. Vi kan se att eleverna har svårt att koppla 

begreppet till de övriga tre begreppen som inledde lektionen. Utifrån vår observation ser vi att 

det är svårt för eleverna att förstå vad de ska göra. Flertalet elever förstår inte hur de ska ta till 

sig texten och det saknas stöttning från läraren. 

 

Den metod som är mest frekvent i både klass 1 och klass 2 är att läraren högläser den aktuella 

texten och därefter väljer ut de ämnesbegrepp som är centrala för förståelsen. Vid intervjuerna 

med lärarna framgår att de har olika uppfattningar på vilket sätt stöttning vid läsning skall 

utformas. Det som lyfts fram är att det är beroende på textens svårighetsgrad och där väljer 

lärarna olika sätt för att förtydliga texten. Det förekommer också att läraren skapar ett eget 

material som är mer anpassat utifrån elevernas behov. Det kan till exempel vara ett häfte med 

text och tillhörande bilder för att ge stöttning i läsande eller att texten är delad i kortare 

stycken med frågor efter. En elev berättar att en kort text är lättare att förstå medan en annan 

elev säger att textens längd inte spelar någon roll. Det är textens komplexitet som är 

avgörande om man förstår den eller inte. Några elever lyfter fram att det är lättast att förstå 

när text och bild kombineras. Vid intervjuerna säger en elev ”Det är både text och bild som 

hjälper mig”. Dessutom framkommer i intervjusvaren från lärarna att de är medvetna om att 

de nyanlända eleverna är i behov av mer stöttning för att förstå och lära sig nya ord och 

begrepp i ämnet än de elever som har svenska som första språk. Lärarna upplever att tiden 
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inte räcker till för att anpassa undervisningen till olika elevers behov. En av lärarna säger i 

intervjun: 

 

Alla elever har ju olika behov, nån behöver ju få lyssna på texten och nån behöver ju liksom 

ehh nån föredrar ju att läsa själv vi har ju liksom arbetat mycket med tankekartor för att plocka 

ut information från text också så att jag upplever det blir inte samma det blir olika så tänker 

kanske att de nyanlända eleverna har hamnat i samma fack som dom eleverna som vi upplever 

har svenska som modersmål att de jobbar med samma typ material å jag vet inte om det är rätt 

väg att gå men det är det jag hinner med. 

 

Det som nämns i elevintervjuerna är studiehandledarens roll och betydelse under lektionerna. 

Alla elever nämner att det är positivt att de får stöd på sitt modersmål under lektionen, för att 

förstå textinnehållet. En elev säger:  

 

Om hon [Eleven] ska läsa nån text, studiehandledare översätter och stryker under 

svåra ord och översätter begreppen till arabiska och sedan lär de sig på svenska (Tolk). 

 

Det som eleven menar är att när hon läser en text och finner ett ord hon inte förstår stryker 

hon under det och i samtal med studiehandledaren får stöttning på modersmålet. På så sätt lär 

hon sig det nya svenska ordets betydelse. En av eleverna nämner i intervjun att hon ofta får 

hjälp hemma med studierna. Hon säger:” Om dom är hemma någon kusin eller hennes faster 

hjälper henne också” (Tolk). 

 

Flertalet av eleverna anser att de får mest stöttning i att förstå nya ämnesbegrepp och texter 

utanför den institutionella lärmiljön, det vill säga av nära släktingar som har ämneskunskaper 

i geografi. Det kan vara föräldrar, kusiner, fastrar samt syskon som stöttar och leder eleven 

fram mot nästa utvecklingszon. Hur eleverna får stöttning efter lektionen framkommer inte i 

våra klassrumsobservationer. Det sker inte någon dialog mellan läraren och eleverna om hur 

de ska arbeta vidare för att befästa ny kunskap eller förbereda sig för kommande lektion. 

 

På vilket sätt knyts ämnesbegreppen till elevernas basordförråd och tidigare 

ämneskunskaper? 
Utifrån den ovannämnda forskningsfrågan observeras hur uppgifterna är anpassade efter 

elevernas närmsta utvecklingsnivå. I klass 2 fortlöper lektionen med att det visas en enkät 

med frågor via en smartboard, enkäten är ett relativt ostrukturerat dokument, vilket gör det 
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svårt för eleverna att både läsa och förstå. Enkäten handlar om hur globaliserade eleverna är. 

Generellt är språket svårt, ord som globalisera och liberal används utan förklaring, vilket 

försvårar för eleverna att ta till sig texten. Vi tolkar att det gemensamma samtalet i rummet 

delvis går för snabbt, vilket påverkar förståelsen av texten. Det ges inte paus till reflektion och 

tanke. Vi observerar att texten förenklas vid förklaringar och språket kring texten är inte 

kontextbundet till den nivå som utvecklar och stöttar eleverna. Uppgiften är inte anpassad till 

elevernas närmsta utvecklingszon och det gör att det blir extra svårt att förstå och utvecklas. 

Eleverna får hjälp av studiehandledaren som försöker översätta och förklara texten och 

uppgiften till elevernas modersmål men eleverna kan inte ens med stöttning förstå uppgiften. 

Det tas ingen hänsyn till kulturella skillnader. Hela enkäten utgår från västerländsk kultur 

vilket försvårar arbetet för studiehandledaren. Vi observerar att eleverna har svårt att förstå de 

flesta av orden i texten och vid intervju med en elev ställs frågan hur eleven använder sitt 

modersmål för att lära sig geografi.  

 

Hon [Eleven] översätter ibland, hon översätter texten på arabiska och försöker förstå den 

väldigt bra på arabiska och sen översätta den till svenska igen (Tolk). 

 

Vi observerar att ämnesväxlingar sker snabbt och utan förvarning, från gemensamma 

genusdiskussioner avseende hur globaliserade eleverna är till blindkartor. Studiehandledare 

googlar och försöker hjälpa de nyanlända eleverna med kartorna. Utifrån den observationen 

menar vi att studiehandledaren är oförberedd på uppgiften eftersom hon saknar den kunskap 

som behövs för att ge stöttning mot nästa utvecklingszon. Vid två tillfällen talar klassläraren 

med de nyanlända eleverna men de får inte hjälp med uppgiften för att kunna arbeta. Samtalet 

är kort och ytligt. Läraren använder sig inte av studiehandledarens språkkunskaper för att 

kommunicera med eleverna och därmed stötta dem framåt i arbetet. 

 

I klass 1 får eleverna en text de skall läsa och sedan svara på tillhörande frågor. De nyanlända 

eleverna sitter bredvid varandra, längst fram i klassrummet och studiehandledaren sitter längst 

bak. Studiehandledaren får inte materialet som delas ut till eleverna så han vet inte vad de ska 

göra den här lektionen. Läraren går igenom instruktionerna noggrant och knyter an uppgiften 

till tidigare begrepp genom att ställa frågor.  

 

Utifrån ett specialpedagogiskt synsätt är det av vikt att hänsyn tas till enskild elevs 

språkutveckling det gäller såväl nyanlända elever som övriga elever. Att ge stöd på flera olika 
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sätt ger flera elever möjligheter att utveckla språket utifrån sina egna förutsättningar. Det 

innebär att språk och ämnesinlärning sker parallellt. I klass 1 observerar vi att läraren ger en 

tydlig instruktion genom att visualisera, ge exempel och genom att ha bildstöd så att eleverna 

ska förstå texten och lära nya ämnesord och vardagsbegrepp. Detta ser vi leder eleverna mot 

närmsta utvecklingszon då det med sådan stöttning kan arbeta vidare med uppgiften.  

 

Eleverna ska träna på två av de förmågor som ingår i ämnet geografi. Förutom de tidigare 

ämnesord och begrepp som nämnts under lektionen ska eleverna kunna analysera och 

beskriva orsaker och konsekvenser. I klass 1 visualiseras de förmågor som ska tränas genom 

att läraren ger exempel. På tavlan skrivs två exempelmeningar. 

1. En orsak är att ... därför att… En annan orsak är… 

2. En konsekvens av detta är… Därför att… 

Genom att skriva exempelmeningar blir det tydligt för de nyanlända eleverna och 

studiehandledaren vad som förväntas och hur begreppen kan användas. Vi frågar i intervjun, 

om eleven översätter till sitt modersmål och om de vet vad ordet innebär på det språket. En 

elev säger: ”det är inte riktigt samma ord men jag förstår”. Vi frågar om det är lättare att förstå 

när orden kommer i ett sammanhang. Eleven bekräftar att det är så eftersom flera av orden är 

nya och det blir lättare att förstå dem när de kommer i meningar med ord som eleven redan 

kan. Vi observerar i både klass 1 och klass 2 att det saknas lexikon eller något annat liknande 

stöd för de nyanlända eleverna. De har inte heller möjlighet att slå upp nya ord eftersom det är 

mobilförbud på lektionen. En annan del av vikt som vi observerar är att det inte förekommer 

integrering av vare sig elever eller studiehandledare. De jobbar enskilt och blir mer en klass i 

klassen än socialt integrerade med övriga elever.  

 

Hur ges eleverna möjlighet till att muntligt bearbeta innehållet i texter? 
Vid observationen i klass 1 ser vi att det förekommer muntlig interaktion mellan elever och 

mellan lärare – elev. Talutrymmet i klassen är dock förbehållet ett fåtal elever och det är 

samma elever som är muntligt aktiva under större delen av lektionen. Detta är också ett 

utmärkande drag i interaktionen mellan lärare och elever i klass 2. Eleverna i klass 1 får ett 

A3 papper med en text, bilder och tillhörande frågor. Eleverna får samtala två och två kring 

frågorna till texten, läraren går sedan runt och diskuterar frågorna med dem, förklarar om 

något är oklart och ser att de har förstått. Här observerar vi att studiehandledarna har en 

central roll. De är delaktiga med eleverna för att förklara ord på modersmålet samt för att 

kunna se att eleverna har förstått texten. Vidare säger och visar läraren olika påståenden som 
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eleverna skall diskutera två och två. De skall argumentera för om påståendet är rätt eller fel. 

Läraren går runt och lyssnar på de olika parsamtalen och diskuterar med dem hur de tänker 

kring de olika frågorna. Vid intervjun frågar vi en elev hur de brukar vara indelade när de ska 

jobba i grupper. Eleven svarar: ”ja [elev] jobbar mest med min kompis” en annan elev berättar 

att han tycker det är bättre att jobba i grupp ”man kan ta andras åsikter och få diskussion”. 

Tolken säger att eleven brukar sitta med den arabiska gruppen när de ska jobba i par eller 

grupper. Eleven berättar att ”vi [eleverna] diskuterar orden på svenska för att skriva orden på 

svenska”.  

 

I klass 2 ska eleverna läsa om handel och transport. Eleverna får samma uppgifter som klass 

1. Läraren frågar klassen om de vill läsa själva eller om hon ska läsa högt för dem. Eleverna 

vill lyssna. Läraren läser högt. Hon läser tydligt men lite fort och ämnesord och begrepp 

förklaras inte efter hand som de kommer i texten. Sedan skall eleverna besvara 

instuderingsuppgifter. I vår observation lägger vi märke till att studiehandledaren inte har fått 

någon information om vad som skall hända i klassrummet. Hon vet inte hur uppgiften skall 

genomföras. Det förekommer nya begrepp så som konsument, fackförening och låglöneländer 

som studiehandledaren inte känner till. Vi observerar att studiehandledaren inte hinner med 

att översätta när läraren läser högt på grund av att läraren läser fort. Det görs inte pauser och 

det förekommer ord som studiehandledaren inte är förberedd på. Det här medför att det blir 

svårt för eleverna att följa med i undervisningen. Under observationen ser vi att 

studiehandledaren inte bara översätter. När läraren berättat eller läst något högt översätter och 

förklarar studiehandledaren vad läraren säger, inte som tolk utan som lärare med förklaringar. 

Det förekommer sedan samtal i mindre grupper om frågorna men de nyanlända är helt 

utanför. Det sker ingen interaktion mellan eleverna. Vid intervjun ställer vi frågan till lärarna 

hur en gruppdiskussion kan se ut utifrån en text.  

 

det har varit väldigt individuellt faktiskt kring dom bitarna, jag [läraren] upplever att det beror 

på vad vi ska göra för nånting. I vissa grupper så vill man kanske sitta tillsammans med nån 

som har samma modersmål som en själv så, fördelen som jag ibland kan uppleva är ju till 

exempel om man har studievägledare med sig att dom kan då ja de här ska vi göra att dom 

snabbt kan presentera det å sen att dom kan diskutera det men det blir inte då på svenska utan 

då diskuterar dom ju på sitt modersmål å så blir de ju sen när jag kommer dit å lyssna på 

diskussionen så pratar man svenska så då ehh blandar man grupper tycker jag många gånger att 

det blir också beroende på person men många utav dom ger sig ju liksom inte in i diskussionen 

kanske med dom som har svenska som modersmål att det är svårt att få dom att vilja delta 
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muntligt i dom grupperna men jag föredrar ju att dom är blandade för dom har ju olika 

erfarenheter med sig, så det är ju lite både och 

 

Vid vår observation ser vi att de nyanlända eleverna sitter tillsammans med varandra och 

studiehandledaren. Det sker ingen interaktion mellan de nyanlända eleverna och de övriga 

eleverna i klassen. En av lärarna säger: 

 

men sen är dom ju med om man tänker att man har en liten grupp först å sen kanske man gör 

en större grupp å sen tar man helklass då får dom ju liksom höra va hela klassen har sagt och 

studiehandledaren hjälper då till att översätta de dom andra grupperna säger eller sammanfattar 

är nog de rätta inte översätta, sammanfatta 

 

Vi ser att det finns en vilja från de nyanlända eleverna att integreras med de övriga eleverna. 

Vid lektionsstart sätter sig en av de nyanlända eleverna bredvid en elev som har svenska som 

första språk men nekas av läraren att sitta där. Eleven måste sätta sig vid de andra nyanlända 

eleverna. Vi upplever att det inte har skett en dialog mellan de nyanlända eleverna och läraren 

utan att läraren anser att det är bäst om de nyanlända eleverna sitter tillsammans. I 

ovannämnda citat bekräftar läraren det vi observerat, att de nyanlända skall vara en egen 

grupp för att succesivt integreras med övriga elever.   

 

Sammanfattning 
Utifrån de tre nyckelorden; stöttning, utvecklingszon och interaktion kommer vi i 

nedanstående avsnitt att ge en sammanfattning av det som framkom i våra observationer och 

intervjuer.  

 

Det vi kan se och det som även bekräftas av eleverna är att det sker en del stöttning, så som 

bildstöd, smartboard och ämnesord på whiteboarden, under lektionstid. Den stöttning som 

sker i klassrummet är inte anpassad till de nyanlända eleverna. Den riktar sig till hela 

gruppen. Vi uppmärksammar att lärarna saknar kunskap om språk – och kunskapsutvecklande 

undervisning för nyanlända elever. Det bekräftas även i det lärarna säger i intervjun. Lärarna 

nämner inte något specifikt sätt som de ger de nyanlända eleverna stöttning på före, under och 

efter en arbetsuppgift. Vi observerar att studiehandledaren har en centrala roll i elevernas läs-, 

skriv- och kunskapsutveckling. Studiehandledaren finns och ger stöttning under lektionerna, 

både före, under och efter. Även eleverna anser att det är studiehandledaren som ger stöttning 

och det är även vår uppfattning utifrån våra observationer. 
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Ämnesbegreppen, som är en central del att i att förstå ämnet, kopplas till viss del till elevernas 

basordförråd och tidigare kunskaper. Vid några tillfällen anknyter läraren uppgiften till 

tidigare begrepp genom att ställa frågor. Generellt är språket svårt. Flertalet ämnesord 

används utan förklaring, vilket försvårar för eleverna att ta till sig texten. Vid gemensamma 

diskussioner och högläsning ser vi att tempot är för högt. Det ges inte paus till reflektion, 

frågor eller tankar. Det som också framkommer är att texterna förenklas, orden i texterna och 

på whiteboarden är inte kontextbundna, vilket gör det svårt för eleverna att förstå 

sammanhanget. 

 

Interaktion är en betydelsefull del i lärandet. Utifrån våra observationer ser vi att det 

förekommer muntlig interaktion mellan de nyanlända eleverna, mellan studiehandledaren och 

de nyanlända eleverna men sparsamt mellan läraren, övriga elever i klassen och de nyanlända 

eleverna. Det förekommer samtal i mindre grupper men de nyanlända är helt utanför. Det sker 

ingen interaktion mellan alla elever i klassen.  

 

Avslutningsvis kan vi se att de nyckelord som är centrala i vår studie också finns med i det 

språkutvecklande arbetssättet, och att det är av vikt att det didaktiska perspektivet breddas i 

undervisningen. Det kan ske företrädesvis i samarbete med speciallärare och SVA-lärare. 

Samarbetet med specialläraren är också angeläget för att fånga upp nyanlända elever med 

eventuella läs- och skrivsvårigheter. 
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Diskussion 
Syftet med det här arbetet har varit att undersöka på vilket sätt undervisningen som bedrivs av 

ämnesläraren, i geografi årskurs 8, är språkutvecklande samt undersöka på vilket sätt elever 

och lärare upplever undervisningen språkutvecklande. Vi vill synliggöra på vilket sätt 

språkutvecklande arbete sker utifrån det sociokulturella perspektivet samt den system-

lingvistiska språkteorin. De centrala begreppen i vår studie är hur stöttning, utvecklingszon, 

interaktion gestaltas i språkutvecklande arbetssätt i ämnet geografi. Det här avsnittet av vår 

studie inleds med en metoddiskussion där vi reflekterar över fördelar och nackdelar med val 

av datainsamlings metod, teoretiska utgångspunkter samt metod och forskningsansats. 

Slutligen belyses resultatet i relation till innehållet i delen Bakgrund, Tidigare Forskning och 

Teoretiska utgångspunkter.  

 

Metoddiskussion 
Syftet med den här studien har varit att undersöka på viket sätt undervisningen som bedrivs av 

ämneslärarna, i geografi årskurs 8, är språkutvecklande. Utifrån syftet valdes det 

sociokulturella perspektivet och den system-lingvistiska språkteorin som teoretiska 

utgångspunkter. Det sociokulturella perspektivet utgjorde även vår metodansats. Eftersom vi 

undersökte miljön där lärande sker valde vi en etnografiskt inspirerad forskningsansats.   

 

Genom val av teori och metod har den här studien kunnat ge en bild av hur språkutvecklande 

arbetssätt praktiserats i klassrummet och hur det uppfattats av lärare och elever i de två olika 

klasserna. Genom att välja flera källor till vår datainsamling kunde vi belysa frågorna ur flera 

perspektiv, elevernas och lärarnas samt genom att utföra observationer i klassrummet.  

 

Genrepedagogiken vilar på tre ben, sociokulturella perspektivet, system-funktionella 

grammatiken samt skolgenrer och cykeln för undervisning och lärande. I vår studie har vi valt 

att undersöka och synliggöra de faktorer som hänför sig till det sociokulturella perspektivet 

samt den system-funktionella grammatiken. De tre begrepp som är centrala i vår studie är 

stöttning, utvecklingszon och interaktion. Att även studera den ämnesspecifika genren och 

dess tillämpning i klassrummet utifrån cykeln för undervisning bedömde vi som alltför 

tidskrävande i denna studie. Dessutom hade det medfört införande av ytterligare en metod, 

tolka och granska elevtexter. Vi ansåg att utifrån rollen som speciallärare och inte som 

ämneslärare i geografi fanns risken för att vi inte skulle tolka texterna korrekt. Vi kan bedöma 

om det är en faktatext utifrån faktatextens genre men inte om fakta är korrekt.  
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Genom att använda flera metoder för datainsamling såsom observation och intervjuer av 

lärare och elever kunde vi ha valt metodologisk triangulering. Den metoden används för att få 

en mer träffsäker och fullständig bild av det insamlade materialet. Denscombe (2009) menar 

dock att det finns nackdelar med triangulering. Han nämner att analysen blir mer komplicerad 

och det i många fall innebär en kombination av kvalitativa och kvantitativa data. Den är också 

tidskrävande om forskaren har begränsad tid och ekonomi för genomförandet av 

undersökningen. Mot den bakgrunden valde vi bort triangulering som metod och valde istället 

en kvalitativ analys i flera steg. I korthet omfattar analysen transkribering av lärare och 

elevintervjuer. Det transkriberades rakt av och sammanställdes och kodades med 

intervjupersonens initialer. Vi har läst och lyssnat på materialet vid flertal tillfällen och 

diskuterat via Skype. Utifrån det insamlade materialet sökte vi efter begrepp som var centrala 

för vår studie, stöttning, utvecklingszon och interaktion. Till stöd för observationerna använde 

vi observationsschema för att säkerställa att vi hade samma fokus under observationen. Fejes 

och Thornberg (2011) anser att en av fältforskningens fördelar är att genom deltagande 

observation kan flera olika data samlas in. Vår studie är dock för begränsad i omfattning och 

tid för att fullt kunna ut använda fältforskningens alla delar. Fältforskning bygger på att 

undersökaren vistas en längre tid i den grupp vars sociala och kulturella mönster skall 

undersökas.  

 

Det empiriska materialet är intervjuer med lärare och elever samt klassrumsobservationer. Vi 

intervjuade två lärare som är behöriga i ämnet geografi samt sex nyanlända elever, två 

somalisktalande och fyra arabisktalande. Urvalet begränsades utifrån antalet nyanlända elever 

i varje klass. För att få en så varierad bild som möjligt var de utvalda tre pojkar och tre 

flickor. Eleverna hade varierande skolbakgrund från sitt hemland och även vistelsetiden i 

Sverige varierade. Deras gemensamma nämnare var att de var nyanlända det vill säga 

ankommit till Sverige efter skolstart samt inte vistats i Sverige mer än 4 år. Att eleverna har 

olika skolbakgrund kan innebära att vissa elever uppfattar undervisningen mer 

språkutvecklande än övriga elever genom att de behöver mindre stöttning, lättare för 

interaktion och att undervisningen ligger närmare deras utvecklingszon. Detta är en 

kvalificerad gissning eftersom elevernas tidigare kunskaper i ämnet geografi inte är kartlagda. 

 

Enligt Skolinspektionens rapport (2014) är ett villkor för elevernas fortsatta utveckling och 

lärande att skolan så snart som möjligt undersöker deras tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Vår studies tillförlitlighet hade ökat om elevernas tidigare ämneskunskaper i geografi och 
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litteracitet varit kartlagda före studiens början. Att ha kännedom om elevens läs- och 

skrivförmåga på modersmålet samt kännedom om eleven läst orienteringsämnen i hemlandet, 

underlättar planering och bedömning av elevens färdigheter i andraspråksinlärning och 

ämneskunskaper. Om vi hade haft den kunskapen hade vi på ett mer tillförlitligt sätt kunnat 

utläsa hur eleverna stöttas i förhållande till den nivå de befinner sig på kunskapsmässigt. 

Även värdet av interaktionen hade kunnat synliggöras tydligare. Ett annat intressant 

perspektiv på vår studie och metodval är om resultatet hade varit annorlunda om vi talat 

elevernas hemspråk? På den frågan har vi inget svar och det ingick inte i studiens syfte, men 

intervjuer som genomförs med tolk medför sannolikhet att all information inte blir korrekt. 

När det gäller observationerna påverkas vi av våra tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Genom att använda observationsschema säkerställdes att vi observerade samma saker, dock 

kan det fortfarande tolkas olika vilket är en faktor som är ofrånkomlig när två forskare 

observerar. 

 

Vi menar att studiens empiriska material besvarar vår problemformulering avseende stöttning, 

elevernas utvecklingszon och interaktion. Det saknas dock kartläggning kring elevernas 

tidigare kunskaper i ämnet geografi. Eleverna besvarar frågan om tidigare undervisning i 

ämnet under den forskningsfråga som hänför sig till begreppet utvecklingszon. De svaren gav 

oss möjlighet att delvis besvara den frågan. Observationerna var den del i vår undersökning 

som gjorde det möjligt att samla ihop informationen och skapa en helhetsbild om hur 

språkutvecklande arbetssätt genomförs i ämnet geografi. Det insamlade materialet ger 

tillräckligt underlag för att dra vissa slutsatser kring språkutvecklande arbetssätt sett ur det 

sociokulturella och system-lingvistiska perspektivet. 

 

Utifrån att nyanländas undervisning är ett aktuellt område inom utbildningsväsendet ger den 

här studien inspiration till fortsatt forskning i större skala avseende hur nyanlända elever får 

stöttning. Är undervisningen anpassad till närmaste utvecklingszon, sker interaktion? 

 

Resultatdiskussion 
Den språkutvecklande undervisningen känns igen genom att ämneskunskaper, 

språkfärdigheter och inlärningsstrategier syftar till att samordna undervisningens mål. 

Eleverna skall lära sig den korrekta förståelsen av nya begrepp och de skall ges möjlighet att 

utveckla språket genom att få tala och skriva om ämnet (Haijer & Meestringa, 2014). Sett ur 

det perspektivet är resultatet i undersökningen att undervisningen som bedrivs i klass 1 och 
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klass 2 språkutvecklande med vissa reservationer. Eleverna ges möjlighet att tala om ämnet 

men samtalet är begränsat till gruppen nyanlända elever, stöttning ges till största delen av 

studiehandledaren. Det finns visuellt stöd i form av ord-bild, smartboard, bildstöd i texthäfte 

och ämnesbegrepp förklaras muntligt men det gemensamma samtalet i klassrummet 

genomförs i ett högt tempo och ger inte tid för reflektion, dessutom är inte undervisningen 

anpassad till de nyanlända elevernas nästa utvecklingszon. Didaktiken är anpassad till 

gruppen i sin helhet och hänsyn är inte tagen till enskilda elever eller nyanlända. Det är en 

utmaning för läraren att möta nyanlända elever och det kräver att man som lärare har ett 

bredare didaktiskt perspektiv på undervisningen. För att bredda det didaktiska perspektivet är 

det av vikt att samarbeta med speciallärare. De har kunskap om att förebygga hinder för 

lärande och stötta läraren i att utveckla en undervisning där elevernas samtliga språkliga 

förmågor utvecklas. Specialläraren bör tillsammans med SVA-läraren utgöra en resurs för 

språkutvecklande arbetssätt i alla skolämnen. Dessutom kan specialläraren redan i ett tidigt 

skede fånga upp om någon nyanländ elev visar tecken på specifika läs- och skrivsvårigheter.  

 

Handledning i grupp eller individuellt för både studiehandledare och lärare är en annan 

angelägen uppgift för specialläraren (Skolverket, 2012a). I vår studie har vare sig lärare, 

elever eller studiehandledare efterfrågat speciallärarens stöd vilket vi tycker är 

anmärkningsvärt utifrån de behov vi kan se i verksamheten. Vår tolkning är att speciallärarens 

profession kopplas till elever i behov av stöd avseende läs- och skrivinlärning och inte till 

nyanlända elever, vilket vi anser är felaktigt. De nyanlända eleverna har samma behov som 

övriga elever när det gäller att utveckla sina språkliga färdigheter såväl på sitt andraspråk som 

sitt modersmål. 

 

Timperley (2013) menar att elever har olika lärandebehov och ämnesläraren förväntas 

utforma sin undervisning så alla elever tillgodoses utifrån sina kunskaper. I vår intervju med 

lärarna framkommer det att lärarna inte har någon erfarenhet eller kunskap om hur de ska 

arbeta språkutvecklande med eleverna och att de inte vet elevernas tidigare kunskaper i 

ämnet. För att kunna ge rätt stöttning menar Coelho (2004) att det är centralt att lärare som 

inte har kunskap om att undervisa flerspråkiga elever får stöd och att det ges möjlighet till att 

samarbeta med till exempel språklärare. Utifrån vår profession som speciallärare ser vi, på 

samma sätt som Skolverket (2012b), sambandet mellan vår roll och ett språkutvecklande 

arbetssätt. Som speciallärare kan vi ha kollegial handledning med lärare med syfte att 

utveckla undervisning av flerspråkiga elever inom läs – och skrivutveckling. 
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En orsak till att undervisningen inte är på elevernas nästa utvecklingszon är det som Bunar 

(2015) påvisar i sin studie. Han anser att det är ett av problemen att elevernas tidigare 

kunskaper inte är kartlagda. Det problemet ser vi också i våra observationer. Enligt Cummins 

(2000) är det angeläget att aktivera tvåspråkiga elevers förkunskaper, men det är ju inte 

möjligt när läraren inte har kännedom om vilka förkunskaper eleverna har i ämnet geografi. 

På samma sätt menar Vygotskij (1978) att det är av vikt att lärandet matchas utifrån elevens 

kunskapsnivå. Det är av vikt att undervisningen ligger nära elevens utvecklingszon för att 

eleverna ska utvecklas och jobba vidare med uppgiften. Konsekvenserna av den problematik 

som både Bunar (2015) och Cummins (2000) påtalar avseende att skolan inte har kännedom 

om elevens tidigare kunskaper i ämnet nämner eleverna också i intervjuerna. De tycker att de 

får mest stöttning i att förstå nya ämnesbegrepp utanför skolan, det vill säga av föräldrar och 

syskon. Vår tolkning är att deras upplevelse beror på att föräldrar och syskon har kännedom 

om deras tidigare kunskaper i ämnet geografi. Dessutom sker lärandet utanför den 

institutionella lärmiljön i en välkänd kontext. I det sociokulturella perspektivet menar Säljö 

(2010) att lärandet inte är begränsat till utbildningsmiljö utan lärande sker i miljöer vars 

primära syfte inte är att förmedla kunskap. Detta bekräftar också eleverna i intervjun. 

 

Det finns flera forskare som betonar vikten av språkutvecklande arbetssätt. Både 

Schleppegrell (2013) och Coelho (2004) anser att det är ett arbetssätt som ger maximal 

stöttning för nyanlända elever. I Gibbons (2012) modell för genrebaseradundervisning nämns 

vikten av att eleverna får flera tillfällen att bygga kunskap på. De fördelar vi ser utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv med Gibbons modell är att eleverna får stöttning på olika sätt 

samt flera tillfällen att utvecklas kunskapsmässigt på. Enligt Liberg (2009) är det av vikt att 

lärarna kan sitt ämnesspråk så de kan stötta eleverna i att lära sig det. Hon beskriver det som 

att lärarna ska ”packa upp” orden och få in dem i ett sammanhang. Att lära nya ord i ett 

sammanhang bekräftar även eleverna är ett bra sätt att lära på. 

 

Vi observerade att lärarna tillhandahåller visuellt stöd under lektionen genom att presentera 

bilder under de centrala begreppen. För att eleverna ska förstå kommande texter och kunna 

klara sig på egen hand så är det enligt Cummins (2000) av vikt att lärarna vet vad eleverna har 

för förkunskaper i ämnet och vilka begrepp som kan vara främmande. Det vi såg och som var 

en hjälp för de nyanlända eleverna var det stöd som de fick av studiehandledarna. De 

samtalade, översatte och förklarade för eleverna på deras modersmål så att de förstod de nya 

ämnesbegreppen. Men det blev tydligt i klassrumssituationen att studiehandledarna inte var 
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förberedda på lektionens innehåll. De kunde inte orden utan fick själva söka hjälp via 

smartphone. Vi liksom Skolverket (2015) anser att studiehandledaren är en tillgång och det är 

betydelsefullt att det sker ett samarbete mellan lärare, studiehandledare och speciallärare för 

att ett växelvist arbete med introduktion av nya ämnesord och begrepp ska fungera i språk – 

och kunskapsutvecklande arbetssätt. Att tillhandahålla visuellt stöd och lyfta fram centrala 

begrepp kan delvis ses som språkutvecklande arbetssätt och enligt Coelho (2004) och 

Schleppegrell (2013) är detta framgångsfaktorer. Förutom det visuella stödet är den mest 

använda metoden i båda klasserna att läraren högläser den aktuella texten och väljer ut 

betydelsebärande begrepp som skrivs upp på tavlan. Genom att läsa en text kommer 

ämnesbegreppen och de nya orden in i ett sammanhang, vilket gör att det blir lättare för de 

nyanlända eleverna att förstå dem. Även om högläsning å ena sidan gynnar förståelsen av ord 

så kan det å andra sidan bli svårt om texten förenklas och om språket kring texten inte är 

kontextbundet till rätt nivå för eleverna. 

 

Det centrala i språkutvecklande arbetssätt är att eleven skall ges tillfälle att tala, lyssna och 

läsa och tillsammans med läraren utforska det nya ämnet för att få förklaring och lära sig ord 

och begrepp (Gibbons, 2012). I både klass 1 och klass 2 saknar vi de sociokulturella 

aktiviteterna som innebär att eleven använder bokstäver, texten, boken och dokument som 

artefakter. Vid ett tillfälle arbetar eleverna i par. De får en uppgift med bild och text samt 

tillhörande frågor. Men eftersom de nyanlända eleverna är hänvisade till varandra blir det 

svårt för dem att utföra uppgiften. Flertalet forskare betonar vikten av att lärandet sker genom 

interaktion med andra vilket också är en hörnsten inom det sociokulturella perspektivet och 

inom genrepedagogiken. Vygotskji (2007) säger att inlärning av nya begrepp är att jämföra 

med inlärning av ett främmande språk. I den tidigare nämnda uppgiften hade det varit bra att 

praktisera andraspråksinlärning och begreppsförståelse. Axelsson, Carin Rosander och 

Mariana Sellgren (2005) betonar vikten av att eleverna utvecklar det informella språket och 

ämnesspråket, genom interaktion med andra elever. Både Nygård Larsson (2011) och Kounes 

(2014) är eniga om att det metaspråkliga perspektivet sker i smågruppssamtal och att det är 

särskilt angeläget för andraspråkselever. Trots vad forskningen fastslår kan vi se att de 

nyanlända eleverna oftast är isolerade i egna gruppkonstellationer och att talutrymmet i 

klasserna fördelas mellan lärare och ett fåtal andra elever. Lärarna är väl medvetna om detta 

och uttrycker i intervjun att ”de nyanlända bara sitter där”. Som förklaring anger de att det 

finns inte tid att vare sig planera eller genomföra språkutvecklande arbetssätt fullt ut. Juvonen 

(2015) har också i sin studie funnit att eleverna känner utanförskap i de teoretiska ämnena 
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samt att lärarna tycker det är svårt att hitta lämpliga uppgifter på rätt nivå för eleverna.  I våra 

observationer kan vi också se att tiden inte räcker till för studiehandledaren att utföra sitt 

arbete utifrån Skolverkets (2016a) intentioner i Allmänna råd. Enligt Skolverket är 

undervisningen mest effektiv om studiehandledning kan ske växelvis på modersmål och 

svenska. Det är intressant att trots studiehandledarens undanskymda roll framkommer det i 

elevintervjuerna att de upplever studiehandledarens arbete som positivt. Det finns inte heller 

någon tydlig organisation kring hur samarbetet mellan lärare och studiehandledare skall ske, 

vilket också lärarna ger uttryck för i intervjun. Lärarna uttrycker önskemål om ett 

förtydligande om vem som har ansvar för vad i undervisningen. Vi har respekt för den 

tidsbrist som lärarna påtalar men undervisningen skall utgå från vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Här har specialläraren en central uppgift, att förena forskning och 

undervisning genom kollegialt lärande eller enskilda utbildningsinsatser. 

 

Enligt Skolverkets statistik (2016b) var 50 procent av de nyanlända eleverna inte behöriga till 

gymnasiet 2015. Det är elever som invandrat efter ordinarie skolstart. Mot den bakgrunden är 

undervisningens utformning av vikt och det är angeläget att organisationen främjar 

nyanländas lärande. Det vi kan se i vår studie har också problematiserats i andra studier t ex 

den senaste forskningen av Bunar (2015) om nyanländas lärande. Det finns en ambition från 

lärarna att tillämpa ett språkutvecklande arbetssätt men organisationen ger inte tid eller 

utbildning för att läraren skall kunna lyckas. Lärarna berättar också i intervjun att nyanlända 

elever är för dem en ny elevgrupp. Vi kan se att eleverna ges stöttning, vilket de också 

bekräftar i intervjun, det sker också interaktion i klassrummet mellan de nyanlända. Den 

frågan vi haft svårast att svara på är om undervisningen är anpassad till elevens 

utvecklingszon. I våra observationer förstår vi inte samtalen mellan studiehandledare och elev 

eftersom de förs på deras hemspråk. Det medför att det är svårt att bedöma hur 

undervisningen är anpassad till elevens nästa utvecklingszon. 

 

I den här studien har vi undersökt på vilket sätt undervisningen är språkutvecklande i en klass 

där de nyanlända eleverna är direktintegrerade, men inte kartlagda. Språkutvecklande 

arbetssätt är idag ett känt begrepp inom nyanländas lärande i forskning. Det är angeläget att 

forskningsresultaten sammankopplas med lärarnas dagliga verksamhet. Vi kan dock se att det 

finns ett avstånd mellan forskningen och klassrumsaktiviteterna. Vi är övertygade om att 

speciallärarens roll i relation till nyanländas lärande måste stärkas och att specialläraren borde 

vara en självklar aktör att förmedla forskning till lärare. Lika angeläget som att forskning 
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förmedlas till skolan är det att tillföra forskningen kunskap om skolans beprövade erfarenhet. 

Det finns flera intressanta forskningsområden avseende nyanländas lärande, bland annat att 

utvärdera effekten av kartläggningarna för att se om dessa leder till att fler nyanlända blir 

behöriga till gymnasiestudier. Ett annat intressant område är att undersöka om/på vilket sätt 

specialläraren arbetar för att minska avståndet mellan forskning och klassrumspraktik när det 

gäller nyanländas lärande. 
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Bilagor  
Observationsschema, bilaga 1 

Intervjuguide elev, bilaga 2 

Intervjuguide lärare, bilaga 3 

Samtyckesblankett vårdnadshavare, bilaga 4 

Samtyckesblankett elev, bilaga 5 

Samtyckesblankett somaliska, bilaga 5a 

Samtyckesblankett arabiska, bilaga 5b 

Samtyckesblankett lärare, bilaga 6 



 

 

 

 

Observationsschema, bilaga 1 

Grad av stöttning 4 3 2 1 0 
Lektionsförberedelser      
1. Ämnesord och begrepp är anpassade till elevernas ålder och 
undervisningsnivå. 

     

2. Ett rikt utbud av läromedel används för att göra lektionen 
betydelsefull och för att tydliggöra innehållet (t.ex. modeller, bilder). 

     

Instruktioner – att skapa förståelse      
3. Ämnesbegrepp knyts tydligt till elevernas tidigare upplevelser.      

4. Nya begrepp knyts tydligt till innehåll som tidigare lärts in.      

5. Muntligt språk är anpassat till elevernas språknivå (t.ex. vad gäller 
uttal, tempo). 

     

6. Det ges goda möjligheter till interaktion och djupgående 
diskussioner mellan lärare och elever kring ämnesbegrepp. 

     

7. Eleverna ges utrymme att förklara och diskutera ämnesord på sitt 
modersmål om detta behövs, med hjälp av kamrater, tolk, ordbok o.s.v 

     

8. Material för eleverna att öva ämneskunskaperna på.      

9. Aktiviteter för att tillämpa språk – och ämneskunskaper i klassen.      

10. Läraren använder sig av aktiviteter som integrerar all 
språkfärdigheter (läsa, tala, lyssna). 

     

Tillbakablick/bedömning      
11. Lärare ger regelbundet feedback på elevernas yttrande och arbeten.      

12. Tydliga genomgångar av ämnesbegrepp.      



 

 

 

Intervjuguide elev, bilaga 2 

Intervjuguide 
Vi börjar med att berätta vad vi heter, vilken utbildning vi har och syftet med vår intervju. 

Samtalet med eleven sker på det språk som eleven bäst kan uttrycka sig på, till vår hjälp har vi 

haft den språkstödjare som vanligtvis studiehandleder eleven under lektionstid. All data 

kommer endast att användas till vår uppgift och att plats och personer är avidentifierade. 

Intervjuerna kommer att spelas in och när vårt betyg är registrerat kommer all data att 

förstöras. 

 

Bakgrund elev: 

Vilket land kommer du ifrån? 

Vilket är ditt modersmål? 

Hur ser din skolbakgrund ut?  

Hur länge har du varit i Sverige? 

När började du i svensk skola? 

 

Forskningsfråga I: Hur stöttas elever vid läsning för att förstå textinnehållet? 

1. Du ska läsa en text i geografi, vilken stöttning får du innan, under och efter när du 

läser texten? Kan du beskriva de olika delarna? 

2. Hur upplever du din läsförståelse av texterna? Finns det några som är lättare att förstå 

än andra? Vad beror det på? Kan du beskriva en sådan text?  

3. Om du fick välja, på vilket sätt skulle du då vilja ha stöttning vid tyst läsning för att 

förstå innehållet på bästa sätt? 

4. Vad tycker du fungerar bäst idag när du ska läsa och förstå en text? 

 

Forskningsfråga II: På vilka sätt knyts ämnesbegreppen till elevernas 

basordförråd och tidigare ämneskunskaper?  

1. Hur använder du ditt starkaste språk för att lära dig geografi? 

2. Alla ämnen har sitt ämnesspråk. Hur gör du för att lära dig nya ämnesbegrepp? 

3. Har du hjälp av dina tidigare kunskaper i ämnet? 

4. Hur tänker du kring basordförråd och ämnesbegrepp?  

 



 

 

 

Forskningsfråga III: Hur ges eleverna möjlighet till att muntligt bearbeta 

innehållet i texter?     

1. Brukar ni anteckna, lyssna, tala, läsa, arbeta i par och grupper, göra gemensamma 

tankekartor på lektionstid? 

2. Hur arbetar du muntligt med innehållet i texter? 

3. När anser du att du lär dig mest? Vid vilka tillfällen?  

 

Avslutningsvis  

1. Är det något annat du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

 

 Tack för din medverkan! 



 

 

 

Intervjuguide lärare, bilaga 3 

Intervjuguide 
Vi börjar med att presentera oss, vilken utbildning vi går och syftet med intervjun. I vår 

intervju kommer vi att ha tre huvudteman samt följdfrågor utifrån temat. Information delges 

respondenten avseende all datainsamling. Person och plats är avidentifierade och intervjuerna 

kommer att spelas in. När vårt betyg är registrerat kommer all data att förstöras. 

 

Bakgrund lärare:  

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

2. Är du behörig lärare i geografi? 

3. Vilken erfarenheter har du att arbeta med nyanlända elever? 

 

Forskningsfråga I: Hur stöttas elever vid läsning för att förstå textinnehållet? 

1. Hur tänker du kring undervisningen när eleverna ska läsa texter? Har ni någon 

läsförståelsestrategi som du utgår från? 

2. Vilken stöttning får eleverna innan, under och efter för att förstå en texts innehåll? Ser 

det olika ut för olika elever? 

3. Vilket arbetssätt tycker du fungerar bäst idag när eleverna ska ta till sig kunskap från 

en text? 

 

Forskningsfråga II: På vilka sätt knyts ämnesbegreppen till elevernas 

basordförråd och tidigare ämneskunskaper?  

1. Hur jobbar du med de nyanlända eleverna när de ska lära nya ämnesbegrepp? 

2. Hur kan du se om eleven har hjälp av sitt tidigare basordförråd och tidigare kunskaper 

ämnet? 

3. Hur arbetar ni i klassrummet med ämnesord? 

 



 

 

 

 

Forskningsfråga III: Hur ges eleverna möjlighet till att muntligt bearbeta 

innehållet i texter?  

1. Hur jobbar ni muntligt med innehållet i texter? 

2. Hur ser gruppdiskussioner ut? Är det ”språkblandade” grupper? 

3. Vilket arbetssätt är mest framgångsrikt för eleverna att ta till sig kunskap via 

kommunikation? 

 

Avslutningsvis  

1. Är det något annat du vill tillägga innan vi avslutar? 

  

 

Tack för din medverkan! 



 

 

 

Samtyckesblankett vårdnadshavare, bilaga 4 

Hej! 

Vi är två lärare som läser på Örebro Universitet till speciallärare. Vi går nu vår sista termin 

på Speciallärarprogrammet och ska skriva examensarbete. 

Vårt arbete kommer att vara inriktat på språkutvecklande arbetssätt för nyanlända elever. 

Vi önskar göra klassrumsobservationer och intervjuer med några elever och lärare i 

geografiämnet, år 8. Vi har rektor och lärares samtycke till undersökningen. 

Materialet kommer endast att användas som underlag till uppgiften och efter registrerat 

betyg kommer allt material att förstöras. Alla uppgifter, såsom personer och platser, 

kommer att avidentifieras. Alla elever och lärare kommer att behandlas efter de 

föreskrifter som finns för god forskningsetik. (Vetenskapsrådet ”Vad är god forskningssed”, 
rapport 1:2005) 

Vi kommer att genomföra observationerna under måndag och tisdag vecka 6 och 

intervjuerna under vecka 7. 

Ni får gärna höra av er om ni har några funderingar. 

 

Med vänlig hälsning 

Malin Fors & Sirkka Jonsson 

 

Vårdnadshavarens tillstånd: 

o Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn får observeras i klassrummet samt att mitt 

barn får delta i intervju. 

 

o Nej, mitt barn får inte delta. 

 

Underskrift:_______________________________________________________________ 

 

 

Kontaktuppgifter till oss: 

Malin Fors     Sirkka Jonsson 

Lärare år 4-9, Kyrkskolan   Pedagog, CMN 

malin.fors@ludvika.se   sirkka_j@hotmail.com  

0240 – 86484     072 – 228826 

 

Kontaktuppgift till vår handledare: 

Marie Nordmark, Fil Dr i Pedagogik, Örebro universitet, Akademin för humaniora, 

utbildnings- och samhällskunskap, 701 82  ÖREBRO, Telefon 019-30 38 72, 

marie.nordmark@oru.se. 



 

 

 

Samtyckesblankett elev, bilaga 5 

 

Hej! 

Vi är två lärare som läser på Örebro Universitet till speciallärare. Vi går nu vår sista termin 

på Speciallärarprogrammet och ska skriva examensarbete. 

Vårt arbete kommer att vara inriktat på språkutvecklande arbetssätt för nyanlända elever. 

Vi önskar göra klassrumsobservationer och intervjuer med några elever och lärare i 

geografiämnet, år 8. Vi har rektor och lärares samtycke till undersökningen. 

Materialet kommer endast att användas som underlag till uppgiften och efter registrerat 

betyg kommer allt material att förstöras. Alla uppgifter, såsom personer och platser, 

kommer att avidentifieras. Alla elever och lärare kommer att behandlas efter de 

föreskrifter som finns för god forskningsetik. (Vetenskapsrådet ”Vad är god forskningssed”, 
rapport 1:2005) 

Vi kommer att genomföra observationerna under måndag och tisdag vecka 6 och 

intervjuerna under vecka 7. 

Ni får gärna höra av er om ni har några funderingar. 

 

Med vänlig hälsning 

Malin Fors & Sirkka Jonsson 

 

Elevens tillstånd: 

o Ja, jag ger tillstånd till att bli observerad och intervjuad. 

 

o Nej, jag vill inte delta. 

 

Underskrift:_______________________________________________________________ 

 

Kontaktuppgifter till oss: 

Malin Fors     Sirkka Jonsson 

Lärare år 4-9, Kyrkskolan   Pedagog, CMN 

malin.fors@ludvika.se   sirkka_j@hotmail.com  

0240 – 86484     072 - 2288260 

 

Kontaktuppgift till vår handledare: 

Marie Nordmark, Fil Dr i Pedagogik, Örebro universitet, Akademin för humaniora, 

utbildnings- och samhällskunskap, 701 82  ÖREBRO, Telefon 019-30 38 72, 

marie.nordmark@oru.se. 



 

 

 

Samtyckesblankett somaliska, bilaga 5a 

Salaam! 

Waxaa nahay labo macalin oo ka barta barnaamijka macalinimada jaamacada magaalada 

Örebro. Waxaan hada dhiganaa sanadka ugu dambeeyay ee barnmaajika macalinimada 

gaarka ah, waxaanna qori doonaa howsha imtixaanka. 

Hawsheenu waxay himiladeedu noqon doontaa horumarinta luuqada ee ardayda 

wadanka ku cusub. Waxaan jecelnahay in aan indha-indhayn ku sameyno fasalada iyo in 

aan waraysi la yeelano dhowr arday iyo waliba macalimiinta dhigta maadada Juqraafiga 

ee fasalka8-aad.  Waxaan haysanaa ogolaanshaha maamulka iyo macalimiinta. 

Macluumaadkan waxaan u isticmaali doonaa kaliya howsheena waxbarasho, ayadoo 

dhamaan la masaxi doono marka jaamacadu inoo dhamaato oo shahaadada lasoo saaro.  

Dhamaan macaluumaad sida shaqsiyaadka iyo goobaha waxay ahaan doonaan kuwa aan 

la garan.  Dhamaan xogta ardayda iyo macalimintuba waa la xafidi doonaa sida ku qoran 

xeerka marka la sameynayo baaritaan. (Vetenskapsrådet ”Vad är god forskningssed”, rapport 
1:2005) 

Waxaan indha-indhaynta sameyn doonaa Isbuuca 6-aad  maalmaha isniinta iyo talaadada, 

Halka aan waraysiyda sameyn doono asbuuca 7-aad. 

Waad inala soo xiriiri kartaan hadii aad haysaan wax fikrado ah. 

 

MAHADSANIDIIN 

Malin Fors & Sirkka Jonsson 

 

Ogolaansha ardayga: 

o Haa, Waan ogolanahay in la igu  soo booqdo fasalka iyo in aan ka qayb qaato 

waraysiga. 

 

o Maya,  Ma doonaayo in aan ka qaybqaato. 

 

Saxiixa:_______________________________________________________________ 

 

Nagala soo xiriir: 

Malin Fors    Sirkka Jonsson 

Lärare år 4-9, Kyrkskolan   Pedagog, CMN 

malin.fors@ludvika.se   sirkka_j@hotmail.com  

0240 – 86484   072 - 2288260 

 

Kala xirii Masuulka waxbrashada: 

Marie Nordmark, Fil Dr i Pedagogik, Örebro universitet, Akademin för humaniora, 

utbildnings- och samhällskunskap, 701 82  ÖREBRO, Telefon 019-30 38 72, 

marie.nordmark@oru.se. 



 

 

 

Samtyckesblankett arabiska, bilaga 5b 
 استمارة قبول لالولیاء االمور

Ludvika 2016-01-18 

 مرحبا !

الدراسة  نحن ُمدرستان ندرس في جامعة اوربرو لكي نتخرج كمعلمین التربیة الخاصة. نحن ندرس االن في الفصل االخیر من ھذه
 وسنكتب االمتحان العملي.

الذین وصلوا حدیثا. للتالمیذ اللغة أعمال تطویر على عملنا سوف یركز  

  . لدینا8 صفلل، الجغرافیة لمادةالمعلمین مع بعض  الطالب و ومقابالت مراقبة للفصول الدراسیةب نعمل دراسة, لذلك سنقوم نود أن
المدراء و الُمدرسین لھذا البرنامج.موافقة من قبل   

ع . جمیجمیع المواد التي استخدمت في ھذه المھمة سیتم اتالف، وبعد تسجیل الشھادة لھذه المھمة كمدخل المواد سیتم استخدام
یات الماكن , ستكون مجھولة.  ُسیعامل جمیع الطالب و الُمدرسین حسب االرشادات الموجودة لالخالقالمعلومات , مثل االشخاص و ا

)1:2005البحوث الجیدة.(المجلس العلمي " ما البحوث الجیدة", تقریر   

.7و المقابالت في االسبوع  6سنجري المالحظات خالل یوم االثنین و الثالثاء من االسبوع   

لدیكم اي استفسار. اتصلوا  بنا اذا كان  

 مع تحیات

Malin Fors & Sirkka Jonsson 

 موافقة اولیاء االمور:

 _ نعم , اعطي الموافقة لالبني لمراقبتھ في الفصول الدراسیة وكذلك المشاركة في المقابلة.

 _كال, ابني ال یشارك.

 التوقیع:_____________________________________________________________________

 معلومات لالتصال بنا:

Malin Fors                                                                                       Sirkka Jonsson 

Lärare år 4-9, kyrkskolan                                                                pedagog,CMN 

Malin.fors@ludvika.se                                                                     sirkka  j@hotmail.com 

0240-86484                                                                                     072-2288260 
 
 معلومات االتصال ب مشرفینا:
Marie Nordmark, Fil Dr i Pedagogik, Örebro universitet, Akademin för humaniora, 
utbildnings- och samhällskunskap, 701 82 ÖREBRO, Telefon 019-30 38 72,  

Marie.nordmark@oru.se. 



 

 

 

Samtyckesblankett lärare, bilaga 6 

Hej! 

Vi är två lärare som läser på Örebro Universitet till speciallärare. Vi går nu vår sista termin 

på Speciallärarprogrammet och ska skriva examensarbete. 

Vårt arbete kommer att vara inriktat på språkutvecklande arbetssätt för nyanlända elever. 

Vi önskar göra klassrumsobservationer och intervjuer med några elever och lärare i 

geografiämnet, år 8. Vi har rektorns samtycke till undersökningen. 

Materialet kommer endast att användas som underlag till uppgiften och efter registrerat 

betyg kommer allt material att förstöras. Alla uppgifter, såsom personer och platser, 

kommer att avidentifieras. Alla elever och lärare kommer att behandlas efter de 

föreskrifter som finns för god forskningsetik. (Vetenskapsrådet ”Vad är god 

forskningssed”, rapport 1:2005).  

Vi kommer att genomföra observationerna under måndag och tisdag vecka 6 och 

intervjuerna under vecka 7. 

Ni får gärna höra av er om ni har några funderingar. 

 

Med vänlig hälsning 

Malin Fors & Sirkka Jonsson 

 

Lärarnas tillstånd: 

o Ja, jag ger mitt tillstånd till att bli observerad och intervjuad. 

 

o Nej, jag vill inte delta. 

 

 

Kontaktuppgifter till oss: 

Malin Fors     Sirkka Jonsson 

Lärare år 4-9, Kyrkskolan   Pedagog, CMN 

malin.fors@ludvika.se   sirkka_j@hotmail.com  

0240 – 86484     072 - 2288260 

 

 

 

Kontaktuppgift till vår handledare: 

Marie Nordmark, Fil Dr i Pedagogik, Örebro universitet, Akademin för humaniora, 

utbildnings- och samhällskunskap, 701 82  ÖREBRO, Telefon 019-30 38 72, 

marie.nordmark@oru.se. 


