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Sammanfattning 
Syftet med studien var att beskriva och analysera hur nyanlända högstadieelever, i 
reguljär klass, stöttas i SO-undervisningens ämnesspråk utifrån ett lärar- och 
elevperspektiv. Vidare undersöktes hur stöttningen omsätts i undervisnings-
praktiken. Undersökningen gjordes utifrån en sociokulturell teoriram för att förstå 
varför det är viktigt att elevernas språk och kunskaper utvecklas parallellt. 
Teoretiska utgångspunkter var Vygotskijs teori om språkets roll för tänkande och 
lärande (Vygotskij, 2001) och Hallidays systemisk funktionella lingvistik, SFL 
(1993). Som metod användes både data- och metodtriangulering (Denscombe, 
2018). Genom deltagande observationer (Bryman, 2018) och semistrukturerade 
intervjuer (Kvale & Brinkman, 2014) med tre SO-lärare och sex nyanlända elever 
på två olika skolor undersöktes den stöttning som gavs och resulterade i en analys 
som både tog avstamp i lärarnas och elevernas egna utsagor samt observation-
ernas bild. Resultatet av studien visade att SO-lärarna explicit stöttar eleverna i 
ämnesspråket med fokus på ord och begrepp och att elevernas modersmål var en 
underutnyttjad resurs i klassrummet. Eleverna deltog nästan inte i någon inter-
aktion med lärarna eller de andra eleverna i klassen. Stöttningen av de nyanlända 
eleverna skedde mestadels på mikronivå och lärarna saknade utbildning i hur de 
ska arbeta explicit med språk- och kunskaper parallellt. 
 
Sökord: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, samhällsorienterande ämnen 
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Inledning                                                                                                                                                                          
Under mina år som lärare har jag ställts inför många nya situationer som fångat 
mitt intresse och fört mig in på otrampad pedagogisk mark. De senaste åren har 
jag arbetat med nyanlända1 högstadiebarn från olika kulturer i en förberedelse-
klass. Enligt Skolverket (2016) har antalet nyanlända elever ökar markant särskilt 
i åldersspannet 13–18 år. Nyanlända elever i högstadieåldern har en kognitiv nivå 
som motsvarar deras ålder, men de är nybörjare i svenska. De ska erövra ett nytt 
språk från grunden samtidigt som de ska tillägna sig ett specialiserat, formellt 
språk för lärande i olika ämnen. Enligt Cummins (2017) behöver flertalet 
nyanlända elever 5–7 år för att utveckla det kunskapsrelaterade språket till samma 
nivå som sina infödda kamrater. Den 1/1 2016 kom det nya bestämmelser i 
skollagen om undervisning för nyanlända elever (Skollagen 3 kap 12 §, 2010). 
Där slås det fast att nyanlända elever endast delvis får ha sin undervisning i 
förberedelseklass, vilket innebär att de nyanlända kommer ut i reguljär klass 
fortare än tidigare.  

Min erfarenhet av att undervisa nyanlända elever i svenska som andraspråk och i 
samhällsorienterande ämnen är att många texter, ord och begrepp skapar 
svårigheter för de nyanlända eleverna, speciellt när de lämnar förberedelseklass 
för att studera på heltid i reguljär klass. I min opublicerade pilotstudie, vt-2017, 
undersökte jag övergången från förberedelseklass till reguljär klass ur två 
nyanlända elevers perspektiv med fokus på inkludering genom deltagande 
observationer och kvalitativa intervjuer. Min studie visar som många andra 
undersökningar (Axelsson, 2013; Bunar, 2010, 2015; Nilsson & Axelsson, 2013; 
Nilsson Folke, 2015; Nilsson Folke, 2017) att övergången mellan 
förberedelseklass och reguljär klass är problematiskt för de nyanlända eleverna. 
Från att ha varit socialt inkluderade i förberedelseklass tystnar eleverna när de 
kommer ut till reguljär klass även om mina informanter berättar att de trivs med 
sina klass-kamrater. De vågar dock inte använda sitt andraspråk och interagera 
med de svenskfödda ungdomarna för att de är rädda att säga fel. Informanterna 
menar också att klasskamraterna inte vågar prata med dem, den språkliga 
interaktionen uteblir. Eleverna efterfrågar en anpassning av undervisningen i den 
reguljära klassen genom att lärarna förklarar det ämnesspecifika språket och att de 
pratar och förklarar långsammare. Informanterna önskar också att få göra fler prov 
på sitt modersmål. Liknande elevröster framkom även i Nilsson Folkes (2017) 
avhandling. Min pilotstudie visar liksom Nilsson & Axelssons (2013) och Nilsson 
Folkes (2017) forskning att elevernas modersmål är en underutnyttjad resurs i det 
reguljära klassrummet. Informanterna berättar att de inte har tillgång till 

 
1 Med nyanländ elev avser jag den som har varit bosatt utomlands och som invandrat till Sverige, 
oavsett invandringsskäl. Den nyanlände saknar grundläggande kunskaper i svenska språket, 
oavsett skolbakgrund i övrigt, och kommer till skolan efter höstterminens start det kalenderår då 
hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i 
landet (skollagen 3 kap 12 a §, 2010). 
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studiehandledning2 under lektionerna. Eleverna påpekar att studiehandledning på 
modersmålet är särskilt viktigt efter övergången till reguljär klass då ämnes-
undervisningen blir svårare och tempot är högre. Eleverna berättar att när de inte 
förstår vad som sägs och inte vågar visa det tystnar de i klassrummet. Även 
observationerna visar att informanterna var språkligt isolerade i den reguljära 
klassen även om de var rumsligt integrerade med de svenska klasskamraterna. Vid 
intervjuerna uttryckte informanterna svårigheter med att förstå ämnesstoff i SO-
ämnena3. Där behandlas många områden som bygger på erfarenheter av det 
svenska samhället, exempelvis begreppen demokrati och blandekonomi, vilket de 
nyanlända eleverna oftast inte känner till. Särskilt geografiämnet kan sägas ha ett 
tekniskt språkbruk eftersom ämnets begrepp är centrala för hur man inom ämnet 
talar och skriver om världen och liknar därför delvis de naturorienterande 
ämnenas språkbruk. Språkbruket i de övriga SO-ämnena är däremot mer abstrakt 
och generellt, vilket skapar svårigheter då abstrakta begrepp ofta rymmer många 
underordnande begrepp samt är mycket betydelsebärande. Språket i SO-ämnena 
är dessutom informationstätt, vilket innebär att de ämnesspecifika begreppen 
procentuellt sett är många i en text (Bjerregaard & Kindenberg, 2015).  

I mitt klassrum möter jag, liksom lärare i alla ämnen, en heterogen grupp 
individer med olika skolbakgrund, modersmål och erfarenhet av det språk som 
används i skolan. Jag, som lärare i både SO-ämnen, svenska och svenska som 
andraspråk ställs inför nya utmaningar, dels när det gäller att anpassa under-
visningen efter förutsättningar och behov hos de olika elever jag möter, dels när 
det gäller uppdraget att anpassa min undervisning i enlighet med rådande läroplan, 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). 
Läroplanen (Skolverket, 2019) har ett starkt fokus på språket som ett verktyg för 
lärande, vilket ställer särskilda krav på undervisningen. I styrdokumenten skrivs 
det tydligt fram att lärare i alla ämnen ska bidra till att ge eleverna förutsättningar 
för att utveckla sitt språk så långt det är möjligt. Kursplanetexter idag uttrycker att 
elever ska ha kunskap om olika typer av texter som berättande, beskrivande, 
instruerande, förklarande, argumenterande och utredande texter (Gibbons, 2018).  
Detta innebär att lärare behöver planera och genomföra undervisningen på ett sätt 
som gynnar både språk- och kunskapsutveckling (Gibbons, 2018).  

Språkutvecklingen främjas om undervisningen utgår från innehållet i ämnes-
undervisningen och inte fokuserar på övningar med isolerade ord och fraser ryckta 
ur sitt sammanhang (Vetenskapsrådet 2012). Ett flertal forskare (Cummins 2017; 
Gibbons 2018; Lindberg 2013; Sellgren 2011; Thomas & Collier 1997) har 

 
2 Stöttning för flerspråkiga elever på deras starkaste språk för att de ska kunna lära och visa 
kunskaper.  
3 Beteckningen SO-ämnen och NO-ämnen används i denna uppsats sammanfattande som 
benämning för grundskolans och gymnasiets samhälls- och naturorienterande ämnen. 
Beteckningarna SO och NO är något oegentliga, då rådande läroplaner för grundskola och 
gymnasium inte behandlar ämnena som blockämnen. ”SO” (geografi, historia, religion och 
samhällskunskap) som ”NO” (biologi, fysik, kemi och teknik) är dock inarbetade begrepp och 
därför använder jag mig ändå av dessa sammanfattande beteckningar.  
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undersökt vilka framgångsfaktorer som är gynnsamma för andraspråkselevers 
lärande. De har kommit fram till att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
(SKUA), som integrerar ett språkligt fokus i ämnesundervisningen och utgår ifrån 
elevernas tidigare erfarenheter samt kunskaper, är optimalt för andraspråkselevers 
lärande. Denna integrering kännetecknas av meningsfullhet, höga förväntningar, 
kognitivt utmanande uppgifter och ställer höga krav samt utmanar ämneslärarna 
som sällan utbildats för detta (Kouns, 2010, 2014; Rubin, 2019; Walldén, 2019). 
                                                                                                                                                             
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är gynnsamt för skolans alla elever, 
men är nödvändigt för flerspråkiga elever, konstaterar Skolverket (2011a). 
Ämnesläraren är expert inom sitt ämne och därmed den som kan undervisa 
språkutvecklande parallellt med ämneskunskapen (Gibbons, 2018; Nygård 
Larsson, 2013; Stehagen, 2014). Jag använder Gibbons (2018) definition av 
stöttning4 i min studie vilket innebär en tillfällig, men nödvändig, hjälp som 
läraren eller undervisningssituationen ger. Med stöttning menar jag vidare olika 
stöttningsstrategier som läraren nyttjar, exempelvis användning av multimodalt 
stöd, uppbyggnad av förkunskaper och modellering. Interaktionell stöttning är 
enligt mig den stöttning eleverna får i ämnesundervisningen via social interaktion. 
För att lärare ska kunna ge en explicit språklig stöttning5 behöver lärare kunskap 
om hur språket används i olika sammanhang (Schleppegrell, 2004). Jag upplever 
dock att det är få ämneslärare som anser att det är deras uppgift som ämneslärare 
att utveckla elevens språk, utan att det är svensklärarens roll, men jag möter också 
lärare som känner sig ensamma i uppdraget att utveckla och anpassa under-
visningen efter rådande läroplan och nyanlända elevers förutsättningar och behov.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande kvalitativa studie är att, genom observationer och 
intervjuer, undersöka och analysera hur nyanlända högstadieelever, i reguljär 
klass, stöttas i SO-undervisningens ämnesspråk utifrån ett elev- och 
lärarperspektiv. Vidare studeras hur stöttningen omsätts i undervisnings-
praktiken. Uppsatsens frågeställningar är: 

• Hur beskriver de nyanlända eleverna den stöttning de får i SO-
undervisningens ämnesspråk?  

• Hur beskriver SO-lärarna den stöttningen de ger i SO-undervisningens 
ämnesspråk? 

• Hur omsätts stöttningen i undervisningspraktiken?  

 
4 Bruner (1986) har myntat begreppet scaffolding för att beskriva samspelet i många typer av 
nybörjare-expertinteraktioner, vilket på svenska översatts till stöttning. Stöttning är hjälp som 
leder eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av förståelse och ska leda till att 
eleverna i framtiden klarar av liknande uppgifter på egen hand (Gibbons, 2018). 
5 Medvetet arbete med språkets form och funktion för att eleverna ska förstå hur 
ämneskunskaperna konstrueras. 
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Litteraturgenomgång/tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att ge en forskningsöversikt över vilka framgångs-
faktorer som är gynnsamma för andraspråkselevers lärande och presentera den 
forskning som finns om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i SO-ämnena 
ur ett andraspråksperspektiv. 

Forskning om vilka framgångsfaktorer som är gynnsamma för 
andraspråkselevers lärande   
En viktig slutsats som framträder i forskning om språk, lärande och undervisning i 
skolans alla ämnen, är att elevers tillgång till det abstrakta och kunskapsrelaterade 
skolspråket, är avgörande för skolframgång. Varje skolämne har en särskild 
språkpraktik och för att alla elever ska lyckas bra i skolan måste de få under-
visning om hur denna språkpraktik gestaltar sig i respektive ämne (Axelsson & 
Magnusson, 2012). Särskilt andraspråkselever som samtidigt ska lära sig språk 
och ämne kan inte förväntas klara denna dubbla uppgift utan explicit under-
visning. Lärare i alla årskurser måste därmed ha kunskap om ämnenas och 
lärandets språkliga dimensioner och hur detta kan behandlas didaktiskt. När det 
gäller språkliga dimensioner och litteracitet i alla skolans ämnen finns ett om-
fattande behov av lärarutbildning och kompetensutveckling (Hägerfelth 2011; 
Nygård Larsson 2011; Rubin 2019; Sjöqvist 2011). Enligt Inger Lindberg (2006) 
är goda färdigheter i undervisningsspråket en förutsättning för lärandet och för att 
nå skolframgång då nästan allt lärande och bedömande i skolan sker genom 
språket. Forskning pekar i riktning mot att framför allt andraspråkselever behöver 
en undervisning som tar hänsyn till och utvecklar kunskaper och språk samtidigt 
för att kunna lyckas i skolan. Dock visar forskning och rapporter om under-
visningen i Sverige att det fortfarande råder brist på språkliga perspektiv i 
orienteringsämnena och att explicit undervisning om språk och text är ovanligt 
(Axelsson & Magnusson, 2012). 

Maaike Hajers (2004) och Ulrika Magnussons (2008) forskning konstaterar att 
avsaknad av ett kunskapsrelaterat skolspråk är en anledning till att vissa elever 
inte lyckas i skolan. Det kunskapsutvecklande språket utvecklas inte av sig självt 
hos alla och elever med utländsk bakgrund och elever med föräldrar med kort 
utbildningsbakgrund kan ha fått färre möjligheter att utveckla ett sådant språk 
innan och utanför skolan. För att alla elever ska få likvärdiga möjligheter att 
lyckas i skolan menar Magnusson att det krävs att de får tillgång till de språkliga 
världar som utmärker varje ämne. Genom språket byggs elevernas ämnes-
kunskaper upp och konstrueras och enligt Magnusson (2008) måste under-
visningen i alla skolans ämnen både ha ett språkutvecklingsperspektiv och ett 
ämnes- eller kunskapsperspektiv. Även tidigare såväl som senare forskning 
överensstämmer med Magnussons (2008) rapport och efterfrågar en undervisning 
som integrerar språk- och ämneskunskaper. Faktorer som har visat sig 
gynnsamma för elevers lärande i alla ämnen är att läraren betonar tankemässigt 



 
 

9 
 

krävande uppgifter i kombination med stöttning, känner till och kan analysera 
språket i sitt ämne samt fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i 
ämnet. Vidare är det viktigt att läraren undervisar om vad som utmärker olika 
texter i ämnet (Skolverket, 2019).  

Wayne Thomas & Virginia Colliers (1997) studie visar att kunskapsresultaten 
blev högre för tvåspråkiga elever som under flera år fick utveckla sin tanke-
förmåga och inhämta kunskap både på sitt första- och andraspråk, jämfört med 
dem som bara hade undervisning på sitt andraspråk. De elever som inte använde 
båda sina språk parallellt i skolan hade dessutom svårt att kunskapsmässigt 
komma i nivå med de enspråkiga eleverna. Monica Axelsson (2006) och Eija 
Kuyumcu (2013) lyfter genrepedagogiken som ett verktyg och undervisnings-
modell för att stötta elevens språk- och kunskapsutveckling. Genrepedagogiken 
möjliggör att explicit undervisa och utveckla elevens litteracitet genom att arbeta 
med ämnestypiska begrepp, strukturer och språkliga mönster. 

Forskning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i SO-
ämnena ur ett andraspråksperspektiv 
Inom området språk- och kunskapsutveckling finns flera avhandlingar och 
vetenskapliga artiklar som undersöker ämnesspråk i de naturorienterande ämnena 
och genrepedagogik som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det finns 
även en del rapporter skrivna om språk- och kunskapsutveckling generellt i 
skolan, men få avhandlingar och vetenskapliga artiklar som specifikt undersöker 
det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i SO-ämnena på högstadiet ur ett 
andraspråksperspektiv. Tidigare forskning har därför sökts bredare och även några 
studier i orienteringsämnena utan ett andraspråksperspektiv presenteras och 
studierna ur ett andraspråksperspektiv fokuserar inte enbart på högstadieelever. 

Flera undersökningar av undervisning i orienteringsämnena gäller språket i 
skolämnena, dessa har dock inte ett andraspråksperspektiv (Danielsson & Ekvall, 
2008; Edling, 2006; Geijerstam, 2006; Nilsson, 2002;). De ganska få studier i 
svensk kontext som behandlar språk- och ämnesundervisning antyder att språkliga 
perspektiv inte har någon framträdande plats i NO- och SO-ämnena (Axelsson & 
Magnusson, 2012). Dessa studier visar att elever i många klassrum får lite stöd 
kring läsning, i form av exempelvis lässtrategier, och skrivande (Edling, 2006; 
Geijerstam, 2006; Skolinspektionen, 2010).  
 
Lotta Olvegårds (2014) avhandling undersöker flerspråkiga elevers möten med 
lärobokstexter i historia för gymnasieskolan genom funktionella textanalyser av 
läroböcker och genom enskilda textsamtal med gymnasieelever. Resultaten som 
framkommer i Olvegårds undersökning är att elever som läser och lär historia på 
sitt andraspråk ställs inför stora språkliga utmaningar vid läsning av läroboks-
texter. Andraspråksläsarna visar generellt sett prov på en lägre grad av text-
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baserad rörlighet6än förstaspråksläsarna. Vidare tyder resultaten på att läsarnas 
textrörlighet är kopplad till det ämnesspecifika språkbruket i historieböckerna. 
Andraspråksläsarna visar svårigheter med ämnesspecifika ord som herravälde och 
skriftspråkliga ämnesneutrala ord; expansion, strävan. De har även problem med 
att läsa långa ord, nominaliseringar7 och namn på för eleverna ofta okända platser 
och personer. Olvegård hävdar att det krävs en undervisning i historia som 
förbereder eleverna för läsning av olika typer av texter genom språkliga redskap 
för att flerspråkiga elever ska få möjlighet att utveckla förmågan att exempelvis 
tolka och värdera källor.    
  
I Mariana Sellgrens studie (2011) undersöks ett genrebaserat klassrumsarbete i SO 
i en årskurs 6 där alla är flerspråkiga. Studien fokuserar på hur de flerspråkiga 
eleverna hanterar den dubbla uppgiften att både lära sig genren och ämnes-
innehållet under arbetet med genren. Centralt i studien är elevernas deltagande i 
muntlig interaktion och textskrivande när klassen arbetar med förklarande text i 
ämnet geografi. En övergripande fråga är vilka språkliga resurser flerspråkiga 
elever i grundskolans mellanår använder sig av för att förklara i geografi. 
Undervisningen i klassrummet utgår från de olika faserna i modellen som kallas 
för cykeln för undervisning och lärande eller cirkelmodellen (Rothery 1996). 
Studien visar att eleverna ägnar mycket tid åt att diskutera och förklara ämnes-
innehållet i mindre grupper och i den muntliga fasen använder sig eleverna 
framför allt av ett vardagligt och konkret språkregister. Vid formulering av den 
skriftliga texten använder eleverna ett mer abstrakt och tekniskt skolspråk. 
Eleverna visar genom ämnesområdets olika aktiviteter hur de utvecklat en 
medvetenhet och lyhördhet för vilket språkligt register som passade bäst i de olika 
situationerna. 

Robert Walldén (2019) har genomfört en empirisk undersökning av två lärares 
undervisning i svenska som andraspråk och geografi på en skola där majoriteten 
av eleverna har migrationsbakgrund. Studien visar hur dessa erfarna lärare, 
verksamma i årskurs 1 respektive 6, stöttar eleverna genom att introducera 
lässtrategier och leda genrepedagogiska lektionsupplägg om sagor och 
levnadsvillkor. Walldéns analys visar på hur viktigt det är att lärarens pedagogiska 
kommunikation är stöttande och intresseväckande för eleverna.  

När det gäller svenska studier med särskilt fokus på ämnesundervisning för 
nyanlända elever på högstadiet är forskningen begränsad. Buner (2010); Nilsson 
& Axelsson (2013) och Nilsson Folke (2017) har studerat svenska skolors 
organisation samt stöttning för nyanlända elever i ämnesundervisningen. 

 
6 Förmåga att sammanfatta och förklara sina texter, diskutera deras funktion, utformning och 
innehåll eller att generalisera samt associera utifrån dem Olvegård (2014) 
7 Substantiv som har bildats av verb eller adjektiv och ger namn åt fenomen samt är vanliga i 
informationstäta texter. Med hjälp av nominaliseringar kan vi resonera utan att fokusera på 
aktören, exempelvis ”födelsetalen minskar” istället för ”många föder färre barn.”  
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Studierna konstaterar, i enlighet med Skolinspektionens rapporter (2009, 2014), 
att eleverna inte får stöd i den utsträckning de behöver, samtidigt som ämneslärare 
uttrycker en stor osäkerhet kring sitt uppdrag. Jenny Nilsson & Monica Axelssons 
(2013) studie fokuserar på hur nyanlända elever i tre olika kommuner uppfattar 
lärandemiljön i förberedelseklass i jämförelse med reguljär klass. Studien visar 
dels att det är stora skillnader mellan hur skolor organiserar undervisningen och 
hur de stödjer de nyanlända eleverna, dels på tydliga skillnader mellan 
undervisningen som de nyanlända eleverna får i förberedelseklass och den 
reguljära undervisningen. Undervisningen i förberedelseklass utmärks ofta av 
strukturerad undervisning med hög grad av stöttning med betoning på under-
visning i svenska språket, medan det motsatta gäller i reguljär klass. I den 
reguljära undervisningen brister stöttningen både i det ämnesspecifika såväl som 
det vardagliga språket, vilket blir en stor utmaning för eleverna.  

Samtalets roll både för språkutveckling och för kunskapsutveckling, är högst 
relevant för utveckling av ett andraspråk. Andraspråkselever är i ett tydligt behov 
av språklig stöttning, dels för att kunna ta till sig och lära sig ny kunskap, dels för 
att kunna uttrycka den för bedömning inom ämnets ram. I enlighet med den 
sociokulturella teoriramen är det därmed av stor vikt att särskilt andraspråkselever 
får vara språkligt aktiva, dels på sitt modersmål för att kunna engagera sig i och 
förstå ämnesinnehållet, dels på andraspråket svenska, för att lära sig hantera det 
nya språket i både tal och skrift (Lindberg, 2013; Nilsson Folke, 2017). 

Jenny Uddling (2019) studerar lärares didaktiska val i samband med textsamtal i 
språkligt heterogena fysikklassrum i år 5 och i år 8, där flera elever är andra-
språkselever. Studiens resultat visar att läroböckerna i fysik ställer stora språkliga 
krav på eleverna. Lärarnas textsamtal ger eleverna möjligheter att utveckla ett 
skolrelaterat språk. Studien tar också upp att lärarna inte alltid är tillräckligt 
tydliga med syftet och genomförandet av textsamtal och att fokus på språket 
ibland tar fokus från ämnet.  

Sammantaget visar min forskningsöversikt att forskning kring nyanlända 
högstadieelever i SO-undervisningen är knapp och att lärare som arbetar medvetet 
i undervisningen med att stödja alla elevers språk- och kunskapsutveckling, har en 
avgörande betydelse för elevers skolframgång. En slutsats som kan dras av de 
rapporter, granskningar och forskning som gjorts inom mitt intresseområde är att 
kunskap om hur språk- och kunskapsutveckling samverkar blir allt viktigare hos 
lärare. Ovanstående forskning visar dels en tydlig koppling mellan elevers 
skolframgång och en undervisning som strävar efter att utveckla både språk och 
kunskap, dels förutsätter skolans läroplaner att lärare tillämpar arbetssätt som ger 
alla elever möjlighet att utveckla både språk och kunskap parallellt. Dock visar 
forskning och rapporter om undervisningen i Sverige att det fortfarande råder brist 
på språkliga perspektiv i undervisningen i orienteringsämnena och att explicit 
undervisning om språk och text är ovanligt (Axelsson & Magnusson, 2012).  
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Teori 
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är ett samlingsnamn för en mängd 
olika inriktningar inom andraspråksforskningen och kan sägas vila på tre ben: 
teorier om lärande, teorier om språk samt beforskande pedagogisk metod 
(Johansson & Sandell Ring, 2015). Gemensamt för arbetssätten är att de med 
olika medel försöker fokusera undervisningen mot en ökad språkutveckling för 
den flerspråkiga eleven. För att förstå varför det är viktigt att elevernas språk och 
kunskaper utvecklas parallellt utgår jag ifrån de två teorier som bland annat 
Gibbons grundar sin forskning på; den sociokulturella teorin om språkets roll för 
tänkande och lärande (Vygotskij, 2001) samt den teori om språk som utgår ifrån 
Hallidays systemisk funktionella lingvistik, SFL (Halliday, 1993). Jag kommer 
även att redogöra för en pedagogisk metod som utvecklar både elevens språk och 
kunskap, genrepedagogiken, vars grunder framför allt kommer från Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv och Hallidays systemisk funktionella grammatik, SFG, 
en del av SFL.  

Teori om lärande 
Min undersökning görs utifrån en sociokulturell teoriram där det betonas att det är 
elevernas interaktionella delaktighet som möjliggör lärandet och språk-
utvecklingen. Inom den sociokulturella teoriramen är språkets betydelse för 
lärandet grundläggande och språket ses som ett av de viktigaste verktygen för att 
vi människor ska kunna tänka, lära, utvecklas och göra kunskap till vår egen. 
Säljö (2014) beskriver språket som en länk mellan det yttre, kommunikationen, 
och det inre, tänkandet. Genom språket tydliggörs och synliggörs våra tankar och 
genom språket kan sedan tankarna uttryckas, omprövas och omskapas, i samspel 
med andra. Nyckeln till lärande och utveckling är enligt Carlgren (2015) och 
Strandberg (2006) kommunikation och interaktion mellan elever och lärare. En 
sociokulturell teori som kan tas som argument för en språk- och kunskaps-
utvecklande undervisning är Vygotskijs teori om språkets roll för tänkande och 
lärande (Vygotskij, 2001). Mediering är ett centralt begrepp hos Vygotskij och 
språket är enligt honom det viktigaste kulturella redskap som medierar lärande 
(Dysthe & Igland, 2003).  Vygotskij ser allt lärande som primärt socialt i den 
meningen att utveckling har sitt ursprung i individens samverkan med andra i 
sociala aktiviteter med någon typ av stöd eller verktyg utifrån. För att vi på sikt 
ska kunna agera självständigt behöver vi förebilder, modeller och lite hjälp på 
traven. Vygotskij kallar klyftan mellan vad en person kan göra på egen hand och 
vad personen kan göra med andras hjälp för den närmaste utvecklingszonen, och 
menar att ”det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att 
kunna göra självständigt” (Vygotskij 2001, 333).  

I den sociokulturella synen på lärande är balansen mellan kognitivt utmanande 
uppgifter och anpassad stöttning i utvecklingszonen avgörande för elevens språk- 
och kunskapsutveckling. Vygotskij menar att lärande föregår utveckling så till 
vida att lärandet bara är meningsfullt när det banar väg för en utveckling och 
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utmanar eleverna att tänka och handla ”utöver sin förmåga”, det vill säga på en 
nivå som går utöver elevens redan uppnådda utvecklingsnivå (Skolverket, 2017). 
Mariani (Gibbons, 2018) har utformat ett diagram (figur 1) som illustrerar dessa 
idéer genom att det relaterar stöttning till graden av kognitiv utmaning i uppgiften 
som eleven genomför. Den vertikala axeln avser vad eleverna gör. De kan vara 
engagerade i en högt kognitivt utmanande undervisning, där de regelbundet deltar 
i intellektuellt utmanande arbetsuppgifter och högt kognitivt tänkande, eller i en 
lågt kognitivt utmanande undervisning, där de ges enkla uppgifter på låg kognitiv 
nivå och drillövningar. Den horisontella stödaxeln avser vad läraren gör. Läraren 
kan ge hög eller låg nivå av stöttning. De fyra kvadranterna illustrerar fyra olika 
sorters lärandemiljöer: (1) hög kognitiv utmaning, låg nivå av stöttning; (2) låg 
kognitiv utmaning, låg nivå av stöttning; (3) låg kognitiv utmaning, hög nivå av 
stöttning: och (4) hög kognitiv utmaning, hög nivå av stöttning (Gibbons, 2018). 

 

Figur 1. Undervisningens och lärandets fyra zoner (Mariani, 1997, refererat i Gibbons 
2018, s.34). 

Rubin (2019) konstaterar att lärarens vilja att stötta och få eleven att lyckas ibland 
kan leda till förenkling. Det riskerar att eleven inte tillägnar sig de strategier som 
behövs till exempel för att läsa olika texter i ämnesundervisningen. Rubins studie 
visar samtidigt hur komplex undervisningssituationen kan vara. En del elever 
behöver mycket mer stöd, medan andra elever skulle behöva betydligt mer 
utmanande uppgifter för att komma vidare. Lärare behöver ges förutsättningar för 
att möta olika elever i undervisningen.  

Stöttning på olika nivåer 
Forskarna (Polias, 2016; Van Lier & Walqui, 2010) refererar till stöttning på tre 
nivåer i termer av makro- meso- och mikrostöttning. Makrostöttning utgör den 
mest övergripande och mest planerade typen av stöttning. Den genomförs i sin 
helhet utanför klassrummet i samband med lärarens förberedelser. Det handlar om 
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att utifrån styrdokumenten avgränsa kunskapsmål, fastställa en lämplig pro-
gression och fördela innehållet på den undervisningstid som står till förfogande. 
Mesostöttningen handlar om att fastställa det mer detaljerade upplägget av 
enskilda lektioner, vilket inkluderar val av och ordning mellan moment och 
aktiviteter som i ett kontinuerligt flöde ska ge eleverna stöttning från presentation 
av nya begrepp, strukturer, genrer och andra språkliga fenomen till egen kreativ 
och självständig tillämpning i alltmer utmanande uppgifter. Denna stöttning 
anpassas i relation till elevernas språkliga nivå och skolbakgrund och planeras i 
förväg, men bör ändå vara flexibel så att den anpassas efter omständigheter i den 
aktuella undervisningssituationen som man inte i förväg helt kan förutsäga. Kaya 
(2016) tar upp hur viktigt det är att lärare funderar över vilken planerad stöttning 
som krävs för att eleverna ska kunna hänga med på lektionerna.  

Mikrostöttningen kan inte planeras i förväg utan ges när det behövs och är möjligt 
efter de behov som uppstår under interaktionen. Den byggs alltså efter behov som 
uppstår i stunden i interaktionen mellan lärare och elever och eleverna emellan i 
olika aktiviteter och kan innebära omformuleringar av elevernas språkliga bidrag 
som leder fram till ett mer ämnesspecifikt och skolrelaterat språk. Mikrostöttning 
kan också tillhandahållas genom olika medier och eller webbaserade verktyg och 
appar (Lexin, bildgoogling, översättningstjänster etc.) (Skolverket, 2017).  

         

Figur 2. Tre nivåer av stöttning med olika grad av planering (Polias, 2016, refererat i 
Skolverket 2017, s.6). 

Teori om språk 
En annan sociokulturell teori som är relevant när det kommer till språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt är den systemisk funktionella grammatiken 
(SFG). Med hjälp av SFG motiverar jag varför elever, och särskilt andraspråks-
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elever, behöver bli medvetna om språkets form och funktion i ämnes-
undervisningen. Halliday utvecklade under 1960-talet denna teori om språk där 
fokus ligger på språkets betydelse och funktion i relation till kontexten. Språket 
finns enligt denna teori med i två sorters sammanhang. För det första i ett 
kulturellt sammanhang, kulturkontext, där språkets utförande skiljer sig från 
kultur till kultur. En annan sorts sammanhang är den där språket används, 
situationskontexten (Gibbons, 2018).  

Halliday och Hasan (1985) talar om tre olika faktorer som påverkar 
situationskontexten: fält, relation och kommunikationssätt. Fält syftar på textens 
ämne, relation syftar på förhållandet mellan talaren och lyssnaren och 
kommunikationssätt syftar på kommunikationskanalen, om skrivet eller talat 
språk används. Tillsammans utgör de tre variablerna det som benämns en texts 
register. När barn lär sig sitt förstaspråk lär de sig inte bara språkets syntax eller 
grammatik utan också att anpassa språkets register efter sammanhanget. Det 
handlar alltså inte enbart om att grammatiken ska vara felfri utan om att veta 
vilket språk som är lämpligast för sammanhanget, att veta hur man använder det 
rätta registret (Gibbons, 2018). Hallidays teori är ett annat sätt att tänka kring 
grammatik än att utgå från språkets form (Kuyumcu, 2013). I enlighet med 
Vygotskij ser Halliday (1998) språk som något som vi skapar innebörd och 
mening med, och genom vilket vi återskapar, eller konstruerar mänsklig 
erfarenhet. Denna språksyn innebär att språket används och utvecklas i sociala 
och kulturella sammanhang, eftersom språk finns med i nästan allt vi gör.  

Genom SFG kan det språk som används i skolan och därmed också den ämnes- 
specifika språkanvändningen studeras och beskrivas. Enligt Gibbons (2018) är 
behovet av att utveckla ett ämnesadekvat register ett starkt argument för en 
pedagogik som integrerar ämnet med dess tillhörande språk. Cummins (2017) 
menar att en andraspråkselev ofta lär sig, inom ett till två år, att använda språket i 
vardagssituationer, men de register som används i ett kunskapsrelaterat språk kan 
ta sju år förvärva för att komma i nivå med infödda elever.  

 

Figur 3. Skillnader mellan vardagliga/skolrelaterade register utifrån (Halliday & Hasan, 
1985, Gibbons 2018, s.21–22).  
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Pedagogisk metod 
Genrepedagogik är vanligt förekommande i undervisning där läraren utgår från ett 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Genrepedagogiken har fått sitt namn 
av att betydelser av olika slag skapas i form av genrer8. Utgångspunkterna i denna 
pedagogik är Vygotskijs sociala utvecklingsteori, Bernsteins forskning kring 
språkets sociala koder och interaktionsmönster samt Hallidays systemisk 
funktionella grammatik (Kuyumcu, 2013). I genrepedagogiken finns också en 
modell som används för att synliggöra språket och för att ge alla elever samma 
möjlighet att interagera i skolan. Den kallas cykeln för undervisning och lärande 
eller cirkelmodellen och målet i arbetet är elevens självständiga produktion av 
texter som först modellerats och konstruerats med lärarens hjälp och i gemensamt 
arbete. Modellen kommer från den australiska genrepedagogiken (Johansson & 
Sandell Ring, 2015; Kuyumcu, 2013; Rothery, 1996) och utgår från en integrerad 
syn på språk och lärande i fyra faser.  

Figur 4. Cykeln för undervisning och lärande (Skolverket, 2017, s.4) 

1. Bygga upp kunskap om ämnet: Aktiviteter av olika slag genomförs. 
Diskussion om förkunskaper och ämnet i ett sammanhang. Läraren leder 
och bjuder in eleverna att delta och bidra. 

2. Modellering och dekonstruktion: Läraren visar och förklarar stegvis både 
process och resultat för att ge eleverna en modell. 

3. Gemensam konstruktion: Texter konstrueras gemensamt, ofta med ett 
speciellt språkligt fokus. Eleverna bidrar med innehåll och läraren stöttar 
språkligt vid behov. 

4. Individuell konstruktion: Eleverna klarar av att självständigt producera 
texter. 

 
8 En genre definieras som en stegvis, målinriktad och social process där struktur och språkliga drag 
är gemensamma (Kuyumcu, 2013). 
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Syftet med genrepedagogiken är att inkludera alla elever i en språk- och 
kunskapsutvecklande undervisning oavsett språklig, social eller kulturell bak-
grund. I modellen ingår att läraren explicit lär eleverna att behärska struktur och 
utmärkande språkliga drag i skolspråkets olika genrer, parallellt med att eleverna 
utvecklar aktuella ämneskunskaper. I det explicita arbetssättet synliggör läraren 
språkliga drag i olika texter och strategier för att hantera dessa, men agerar också 
modell genom att visa eleverna hur de ska använda kunskapen och strategierna. 
Läraren erbjuder sedan olika typer av anpassad stöttning för att eleverna så 
småningom ska nå självständig behärskning (Gibbons, 2018, Kuyumcu, 2013). 
Kaya (2016) uppmanar lärare att skriva texter tillsammans med eleverna för att de 
ska få en modell över skrivprocessen samtidigt som de får en modell över 
resultatet eller produkten. Cirkelmodellen och processkrivning, att ge och få 
återkoppling samt att använda checklistor, anser hon vara viktig stöttning för 
eleverna.  En typ av kritik mot genrepedagogik är risken för formalisering om 
fokus på form inte har någon relation till funktion och sociala sammanhang eller 
till skolämnet. Genrepedagogiken har också kritiserats för användningen av 
modeller som kan hämma kreativitet och leda till imitation och konformitet 
(Vetenskapsrådet, 2012). Även Sellgren (2011) lyfter den problematik som kan 
uppstå med ett genrepedagogiskt arbets-sätt. Hon tar upp att det finns en risk att 
lärandet kan bli instrumentellt och mekaniskt, dock visar hennes studie inte några 
tecken på det.    

Metod 
I studien beskriver och analyserar jag hur nyanlända högstadieelever stöttas i SO-
undervisningens ämnesspråk utifrån ett elev- och lärarperspektiv på två olika 
skolor, vilket motiverar kvalitativa forskningsmetoder som utgår från studie-
subjektens perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2017). Verkligheten är då en 
individuell, social och/eller kulturell konstruktion (Backman, 2016). Repstad 
(2007) menar att kvalitativa forskningsmetoder eftersträvar att på ett så äkta och 
genuint sätt som möjligt fånga deltagarnas egna verklighetsuppfattningar, motiv 
och tankesätt, vilket jag också har som mål med studien. Den datatolkning som 
förekommer i uppsatsarbetet begränsas och präglas av min förförståelse och den 
kontext jag befinner mig i. Uppsatsen bygger i någon mån på subjektiva 
tolkningar i syfte att förstå det som inte är direkt mätbart. Tolkningarna bör göras 
så explicita som möjligt för att uppsatsens trovärdighet ska öka och jag beskriver 
och motiverar därför mina utgångspunkter, arbetssätt och ställningstaganden.    
 
Urval 
I studien genomfördes halvstrukturerade intervjuer (Johansson, 2005) med tre 
högstadielärare i SO-ämnen och sex nyanlända högstadieelever på två olika 
skolor. Urvalet av informanter styrdes av de nyanlända elevernas skolplacering 
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och av vilka pedagoger som undervisade dem i SO-ämnena. Förutom intervjuer 
genomfördes deltagande observationer vid fyra tillfällen i fyra olika klasser.  

Avgränsningar  
Studien är begränsad till svensk kontext och det beror på att jag utgår från svenska 
förhållanden och hänvisar till rådande policydokumenten i svensk skola. Intresset 
för forskning kring högstadieelever bottnar i att jag själv undervisar denna grupp 
av elever och har sett de stora utmaningar som finns för dem och för de under-
visande pedagogerna. Ämnesspråket blir mer komplext och innehållet mer om-
fattande under grundskolans senare år. Graden av abstraktion och generalisering 
ökar dessutom ju högre upp i åldrarna eleverna kommer. Fang & Schleppegrell 
(2008) menar att det är just i secondary school, vilket i Sverige motsvarar början 
på högstadiet, som skolspråket ställer allt högre krav på att elever ska kunna förstå 
och producera informationstäta abstrakta texter med komplex struktur.  

Valet att studera forskning kring SO-ämnena grundar sig på att jag själv 
undervisar i dessa ämnen i en förberedelseklass och tycker det skulle vara 
intressant att ta reda på hur pedagogerna och de nyanlända eleverna upplever SO-
undervisningen i reguljär klass. Gruppen nyanlända är en heterogen grupp med 
skilda kunskaper, språk, strategier och erfarenheter, vilket gör att de har olika 
förutsättningar att klara av skolan. Bland de nyanlända finns både illitterata elever 
och elever med god skolbakgrund. Jag har i min studie valt att fokusera på 
nyanlända elever med skolbakgrund för att se hur de klarar sig i reguljär klass 
trots att de är nybörjare i det svenska språket.  

Material 
Metodtriangulering används i mitt arbete med materialinsamling för att skapa en 
variation i insamlandet av data. Denscombe (2018) beskriver triangulering som en 
forskningsmetod där man betraktar saker ur mer än ett perspektiv. Grund-
principen i triangulering är att förståelsen ökar om det undersökta betraktas från 
flera håll. Jag har valt att kombinera deltagande observationer med kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer. Bryman (2018) och Ryen (2004) beskriver att 
kvalitativa forskare ofta använder sig av flera olika metoder i en och samma 
undersökning. Syftet med mina två metodval är att de deltagande observationerna 
ger mig en förkunskap om elevernas situation i klassrummet. Under intervjuerna 
kan jag därmed lättare ställa relevanta frågor och bättre förstå informanterna när 
de berättar om sina erfarenheter. Kombinationen av deltagande observationer och 
kvalitativa intervjuer med både lärare och elever möjliggör en analys som både tar 
avstamp i lärarnas och elevernas egna utsagor och min bild, något som också 
Bryman (2018) menar är en vanlig kombination i kvalitativ forskning. 
 
Förutom dessa metoder har jag genomfört forskningscirklar vid min skolenhet vid 
tre tillfällen. Forskningscirklarna har planerats tillsammans med rektor och 
deltagarna har varit pedagogerna i mitt arbetslag, min rektor och en forskare vid 
Göteborgs universitet. Forskningscirklarna har bidragit till nya infallsvinklar för 
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mitt arbete och vi har tillsammans hjälpts åt med gemensam analys och tolkning 
av mina preliminära resultat. En forskningscirkel utgår ifrån ett gemensamt 
problem och det är det gemensamma problemet samt kunskapstillväxten som är i 
fokus (Andersson, 2007). Det övergripande problemet vid våra träffar har varit 
hur vi ska få alla lärare att arbeta med språket i sina ämnen och att flerspråkighet 
ska ses som en resurs, inte ett hinder.  
 
Tabell 1. Översikt över insamlat material. 

Insamlat material Antal Antal minuter 

Observationstillfällen på skolan 4 320 
Semistrukturerade intervjuer på skolor – elever 6 162 
Semistrukturerade intervjuer på skolor – lärare 3 107 

Totalt antal minuter  589 

 
Genomförande av deltagande observationer 
Materialinsamlingen inleddes med observationerna för att jag ville få förkunskap 
inför intervjuerna. På grund av samordning kom dock en intervju att genomföras 
innan alla klassrumsobservationer var gjorda. Tillgång till de två skolorna som 
deltar i studien fick jag efter mailkontakt med skolornas SO-lärare. Urvalet av 
skolor och därmed även SO-lärare bestämdes efter hur många nyanlända elever 
med god skolbakgrund9 som lärarna undervisade på skolan. Lärarna var positiva 
till min studie kring ”nyanlända elever i SO-undervisningens ämnesspråk”. Det 
var så jag presenterade studien i kontakt med skolornas rektorer, pedagoger samt 
berörda elever. Studien presenterades på ett allmänt sätt för att inte alltför tydligt 
styra intervjuerna eller påverka lärarnas undervisningssätt vid observationerna10. 
Totalt blev det fyra olika klasser jag observerade. Valet av elever styrdes utifrån 
min avgränsning att informanterna skulle vara nyanlända och ha en god skol-
bakgrund. Utifrån de utsedda eleverna tillfrågades deras respektive SO-lärare. 
 
Innan observationerna påbörjades frågade jag personligen fem av de sex ny-
anlända högstadieeleverna om de ville delta i studien efter att ha läst upp mitt 
informationsbrev om studien. Vid dessa tillfällen fanns också en studiehandledare 
11med och översatte dokumentet till elevernas modersmål. En av eleverna till-
frågades av undervisande SO-lärare. De sex eleverna fick med sig ett samtyckes-
dokument hem för underskrift av vårdnadshavare, se bilaga 1. Klassrums-
observationerna gjordes i syfte att ta reda på hur de nyanlända eleverna stöttades i 
SO-undervisningen. Konkret ville jag se om de nyanlända eleverna deltog i 

 
9 Elever med en flerårig skolgång och som undervisats i flera skolämnen. 
10 Om jag till exempel innan observationerna tagit vid sagt till de undervisande lärarna att jag vill 
se om de stöttade eleverna språkligt via ordförklaringar, genre o.s.v. hade det eventuellt påverkat 
och styrt deras undervisning. 
11 En studiehandledare stöttar flerspråkiga elever på deras starkaste språk för att hjälpa dem att lära 
och att visa sina kunskaper. 
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interaktion, om de erbjöds explicit språklig stöttning och undersöka hur den i så 
fall såg ut (t.ex. via genre, register, ord, begrepp, uttal och stavning) samt se om 
eleverna själva producerade något talat eller skrivet språk. Jag hade inte med mig 
något observationsschema, eftersom det kunde gjort mig mindre öppen för vad 
som skedde i klassrummet. Enligt Denscombe (2018) är observationsmetoden 
känslig beträffande perceptionen då man som observatör aldrig är helt objektiv, 
men han menar ändå att observationen har en särskild styrka för att man inte 
förlitar sig på vad människor säger att de gör utan observerar vad de faktiskt gör i 
en given situation. Vidare försökte jag inte störa den naturliga miljön för att 
möjliggöra observationer av det som normalt inträffar, vilket även förespråkas av 
Denscombe. 
 
Vid observationstillfällena presenterade jag mig för inför klasserna och berättade 
varför jag var där, vilket gjorde att min roll som observatör var öppen. Jag 
placerade mig längst ner i klassrummet vid alla observationstillfällen, relativt nära 
de nyanlända eleverna, och skrev anteckningar. Vid några tillfällen gick jag runt 
och frågade dem hur det gick med arbetet och någon gång ställde de frågor även 
till mig. Det hände också att jag pratade med de andra eleverna i klasserna. Min 
roll var därmed deltagande observatör när jag besökte klassrummen. Jag upplevde 
stämningen i klassrummen som spontan och avspänd, trots att min närvaro som 
observatör kan ha påverkat både elever, lärare och undervisning. Observationerna 
gjordes i helklass vid fyra tillfällen (3/10,15/10, 17/10, 12/12).  
 
Genomförande av elev- och lärarintervjuer 
Det övergripande syftet med intervjuerna var att ta reda på vilken stöttning SO-
lärarna och de nyanlända eleverna ger/får i SO-undervisningens ämnesspråk men 
jag ville dessutom via intervjuerna ta reda på hur ämneslärarna och eleverna upp-
fattade och uttryckte sig kring stöttningen. För att fördjupa min förståelse av hur 
eleverna stöttades i SO-undervisningen valde jag att intervjua de pedagoger som 
arbetade med just de elever som jag hade observerat. Genom observationerna 
kände jag till viss del till SO-lärarnas klassrumsmiljö och arbete med eleverna. 

Semistrukturerade intervjuer användes för att intervjuerna skulle vara lättare att 
analysera då alla pedagoger och alla elever fått samma frågor att utgå ifrån utifrån 
två olika intervjuguider, en för elever och en för lärare, se bilaga 3 och bilaga 4. 
Intervjumetoden innebär att man använder sig av en intervjuguide, men de 
intervjuade tillåts ändå att utveckla sina tankar kring de teman som intervjuaren 
tar upp. Enligt Denscombe (2018) ligger betoningen på att de intervjuade 
utvecklar sina synpunkter kring de frågor intervjuaren ställer.  

Samtliga informanter medgav audioupptagning och de spelades in via mobil-
telefon. Tiden för intervjuerna begränsades till max 60 minuter per intervju. 
Intervjuerna spelades in i avskilda tysta rum på informanternas respektive skolor. 
Innan intervjuerna påbörjades berättade jag om min uppsats och gick igenom 
samtyckesdokumentet igen för att de skulle känna sig trygga med syftet för 
intervjun. Liksom Kvale & Brinkman (2014) menar jag att kunskapen som 
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intervjuerna ger konstrueras socialt i interaktionen mellan intervjuare och 
intervjuperson. Det gör att intervjupersonerna i samspel med en viss intervjuare 
kommer att producera en viss kunskap som kanske inte skulle erhållits med en 
annan intervjuare.   

Beskrivning av informanter och skolor i studien 
Samtliga elever är nyanlända och har en god skolbakgrund samt erfarenhet av 
undervisning i SO-ämnena under ett till sex års tid i hemlandet. De har alla gått i 
kommunens förberedelseklass innan de började i reguljär klass och har tillgång till 
modersmålsundervisning. Tre av elevinformanterna kommer från Syrien och har 
arabiska som modersmål, två från Afghanistan med dari som modersmål och en 
från Yemen med modersmålet arabiska. Fyra av dem har varit 3–4 år i Sverige, 
medan två endast har varit i landet 1–2 år. Lärarna i studien har en lång erfarenhet 
av läraryrket och har alla tre arbetat med att undervisa nyanlända elever under 
flera års tid. Gemensamt för dem är att de är lärare i de samhällsorienterande 
ämnena på två olika kommunala skolor. Två av lärarna tillhör samma arbetslag 
och ämneslag på skolan.  

Skolorna i studien har jag namngett Tallskolan och Björkskolan. Tallskolan är en 
byaskola åk 4–9 med cirka 350 elever och 45 vuxna. Skolan har en lång erfaren-
het av att ta emot nyanlända elever och de flesta ur personalen har arbetat med 
andraspråkselever. Björkskolan åk 7–9 är en centralt belägen skola med cirka 300 
elever och 32 vuxna. Skolan har inte så stor erfarenhet av att ta emot nyanlända 
elever, men har under det senaste året fått många andraspråkselever. Några av 
lärarna på skolan är dock vana att undervisa nyanlända elever. Informanterna på 
Tallskolan är SO-lärarna Tora och Ture och eleverna Tarek, Thana, Tamina och 
Talitha. Björkskolans informanter är SO-läraren Bea och eleverna Bassma och 
Bilal.   

Tabell 2. Översikt över informanter på respektive skola. 

Skola: Tallskolan Björkskolan 
Lärare: Tora Bea 
 Ture  
Elever: Tarek Bassma 
 Thana Bilal 
 Tamina  
 Talitha  

 
Databearbetning 
I läsningen av det insamlade materialet använde jag mig av hermeneutisk 
meningstolkning där uttolkaren ses som medskapande eftersom hon fortsätter att 
utveckla mening i det som sagts (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom upprepade 
lyssningar och läsningar av texterna har jag fördjupat och utvecklat min förståelse 
av dem från att först vara deskriptiv till att den blev mer analytisk, kritisk och 
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teoretisk. Jag har analyserat och tolkat det insamlade datamaterialet genom 
tematisering utifrån forskningsfrågorna, vilket innebär att man klargör syftet med 
studien – studiens ”varför” (Kvale & Brinkman, 2014). 

Bearbetning av de deltagande observationerna 
Fältanteckningarna från observationerna lästes flera gånger och skrevs ner och det 
icke relevanta för min studie sorterades bort. Genom de fyra klassrumsobserva-
tionerna fick jag en bild av hur de nyanlända eleverna stöttades språkligt i 
undervisningen. Observationernas resultat ställdes sedan i relation till inter-
vjuerna. 

Bearbetning av de kvalitativa intervjuerna  
Samtliga intervjuer spelades in via min mobiltelefon och överfördes direkt till en 
dator där de lagrades, spelades upp för analys och skrevs ut med hjälp av ett 
ordbehandlingsprogram. Intervjuerna transkriberades ordagrant för att underlätta 
analysarbetet och stärka reliabiliteten, vilket jag anser vara tillräckligt för upp-
satsens syfte, som främst har fokus på språkets innehåll och ej form. Vid trans-
kriberingen var jag noga med att få med varje ord som sades vilket gjorde att 
upprepningar av ord och ofullständiga meningar togs med, men däremot återgavs 
varken intonation, pausering eller betoning. Texterna bearbetades till skrift-
språkliga meningar med hjälp av punkt och stor bokstav, icke avslutade meningar 
eller upprepningar fanns dock kvar. I de intervjucitat som förekommer i uppsatsen 
har jag inte med de felaktigheter och typiska talspråkliga drag som fanns i den 
transkriberade texten. Den skriftspråkliga formen har använts i syfte att underlätta 
förståelsen och göra så att innehållet snarare än språkets form lyfts fram, vilket 
bland annat Kvale & Brinkmann (2014) förespråkar. Fördelen med den skrift-
språkliga formen anser jag vara att de medverkande andraspråksinlärarna inte 
utpekas och stigmatiseras. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) struktureras 
intervjusamtalet, genom utskriften, i en form som lämpar sig för närmare analys; 
utskriften blir själv inledningen till en analytisk process. De transkriberande 
intervjuerna lästes först i sin helhet, för att sedan brytas ner i mindre delar och 
skapa gemensamma beröringspunkter mellan texterna. Jag kunde urskilja några 
gemensamma teman som blev utgångspunkten för resultatredovisningen och 
diskussion och analys.  

Etiska överväganden  
De grundläggande etiska riktlinjer som avser att skydda individer som ingår i en 
forskningsstudie har beaktats i min undersökning. Konkret innebär det att krav 
ställs på mig som forskare gällande information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande gentemot de elever och lärare som berörs av studien (Vetenskapsrådet, 
2017). Samtliga har informerats muntligt och skriftligt om studien, hur deras 
eventuella deltagande kommer att se ut och att de har möjlighet att avbryta sitt 
deltagande utan att förklara sig. Vad gäller samtycke har skriftlig information 
sänts ut till samtliga vårdnadshavare för underskrift och ett samtyckesdokument 
har även lärarna fått skriva under, se bilaga 2. Konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet har beaktats och medför att eleverna och lärarna inte ska kunna 
identifieras vid presentation av resultatet, samt att materialet förvaras så att 
obehöriga inte har tillgång till det. Intervjuernas skriftspråkliga form motiveras av 
att de medverkande andraspråksinlärarna inte ska utpekas och stigmatiseras.  

Det har varit särskilt viktigt att förklara de etiska riktlinjerna på de nyanlända 
elevernas modersmål då eleverna ännu har ett begränsat svenskt språk. 
Konfidentialitetskravet brister i min studie då jag använt mig av en närvarande 
tolk och en telefontolk vid två av de kvalitativa intervjuerna. Närvarotolken har 
också haft en relation till informanten då tolken arbetat med eleven under dennes 
tid i förberedelseklass, vilket skapar ett etiskt dilemma. En fördel är dock den 
goda relation de har byggt upp, vilket gjorde att intervjun kändes avslappnad. 
Telefontolkens kompetens har jag svårt att kontrollera då jag inte förstår språket 
vid intervjun så tillförlitligheten kan därmed ifrågasättas. Jag har ingen möjlighet 
att avgöra tolkens översättningar av informantens svar.   

Forskarrollen 
Min egen inblandning skapade ett dilemma för mig som forskare när jag under-
sökte hur eleverna och lärarna beskriver den språkliga stöttning de får/ger i SO-
undervisningens ämnesspråk då jag har en egen koppling till det område jag 
studerar. Kommer jag att kunna distansera mig och inta forskarens roll? En fördel 
är att min kännedom också kan bli en tillgång då jag arbetat i både reguljär klass 
och i förberedelseklass med nyanlända elever och att jag själv undervisar i SO-
ämnena på högstadiet.  

Ett etiskt dilemma i min forskning är min relation till mina informanter, något 
som också Kalman (2006) redogör för. Hon menar att det finns svårigheter som 
kan följa på att man forskar på ”egna” informanter, det vill säga sådana som man 
har en relation till på något sätt, och de beroenden som kan följa av detta. Jag har 
undervisat tre av informanterna i SO-ämnena och har redan från början en 
maktposition gentemot dem då jag tidigare varit deras lärare och betygsatt dem. 
Ytterligare två av elevinformanterna har jag en relation till sedan tidigare då jag 
arbetat på den skola de tidigare gått på. Lärarna har jag också en relation till sedan 
tidigare. Kvale & Brinkman (2014) och Thomsson (2010) påpekar att en intervju 
alltid utgör en makt-situation som medför att elever, omedvetet eller inte, försöker 
berätta vad de tror forskaren vill höra. De betonar vidare att kvalitativa metoder 
som intervjuer är förbundna med andra etiska problem (Kvale & Brinkmann 2014, 
109): ”I en kvalitativ intervjuundersökning, där deltagarnas uttalanden i en enskild 
intervju kan förekomma i offentliga rapporter, måste man se till att skydda 
intervjupersonernas privata integritet.” Det kan här uppstå en konflikt mellan det 
etiska kravet på konfidentialitet och grundläggande principer för vetenskaplig 
forskning, som att ge den nödvändiga specifika information som krävs för 
intersubjektiv kontroll och för att andra forskare ska kunna upprepa studien. 
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Studiens tillförlitlighet och äkthet 
Bryman (2018) tar upp att kvalitativ forskning oftast innebär studier av en liten 
grupp eller av individer som har vissa gemensamma egenskaper där syftet med 
forskningen handlar om djup istället för bredd. Kvalitativa resultat fokuserar på 
det kontextuellt unika och på meningen hos eller betydelsen av den aspekt av den 
sociala verklighet som studeras. Thomsson (2010) menar att tolkande under-
sökningar sällan är helt valida, men är de noggrant utförda så kan man ändå 
argumentera för att man studerat det man avsett studera och att tolkningarna är 
giltiga under rådande premisser. Bryman (2018) lyfter triangulering som en teknik 
som rekommenderas för att öka studiens tillförlitlighet. Genom att undersöka den 
språkliga stöttningen av ämnesspråket i SO med hjälp av olika metoder, metod-
triangulering, kan träffsäkerheten öka, äktheten stärkas och man kan också få en 
mer heltäckande bild av det som studeras. De olika metoderna kan dessutom 
kompensera för varje metods begränsningar (Denscombe, 2018). Genom att 
jämföra mina observationer med intervjusvaren får jag en möjlighet att kontrollera 
mina data så jag inte missförstått vad jag sett eller hört, vilket även Denscombe 
(2018) uppmanar till vid intervjuer då det kan säkerställa intervjusvarens giltighet. 
Kvale & Brinkmann (2014) talar om äkthet som ett slags hantverksskicklighet där 
valideringen beror på förmågan hos den som genomför undersökningen att 
kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat. Kvale & Brinkmann 
menar också att äktheten handlar om teoretisering, där den som genomför en 
undersökning bör ha en teoretisk föreställning om vad det är som undersöks. 
Ytterligare en aspekt av en studies äkthet är själva förfaringssättet. Urvalsfrågor 
och intervjumetod måste väljas så att undersökningen verkligen belyser det som 
den syftar till att belysa, på samma sätt som analytiska frågor under analys-
förfarandet måste vara formulerade så att de ger svar på det som undersökningen 
söker svar på (Kvale & Brinkmann, 2014).   

Ett annat sätt att stärka studiens tillförlitlighet, som också Bryman (2018) före-
språkar, är att jag redogör för alla faser av forskningsprocessen och presenterar 
bland annat forskningsfrågor, val av undersökningspersoner och intervju-
utskrifter. Ett sätt att öka studiens äkthet är att jag använder mig av citat från 
intervjuerna för att spegla de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp 
av människor som studerats. Ett generellt drag i empiriska uppsatser är att det 
citeras mycket från empirin i löpande text (Rienecker & Jørgensen, 2018).  

Resultat 
Jag introducerar resultatredovisningen med mina observationer då de inledde min 
studie och gav mig en förförståelse innan elev- och lärarintervjuer genomfördes. 

Observationer 
Syftet med observationerna var att undersöka vilken språklig stöttning som 
erbjöds de nyanlända eleverna i SO-undervisningens ämnesspråk. Jag använder, 
som tidigare nämnts, Gibbons definition av stöttning i min studie vilket innebär en 
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tillfällig, men nödvändig, hjälp som läraren eller undervisningssituationen ger. 
Med stöttning menar jag vidare olika stöttningsstrategier som läraren nyttjar, 
exempelvis användning av multimodalt stöd, uppbyggnad av förkunskaper och 
modellering.   Stöttning är hjälp som leder eleverna mot nya färdigheter, nya 
begrepp eller nya nivåer av förståelse (Gibbons, 2018) och ska leda till att 
eleverna i framtiden klarar av liknande uppgifter på egen hand. Resultaten är 
uppdelade efter respektive skola som jag namngett Tallskolan och Björkskolan.   
 
Vilken stöttning visar sig i undervisningspraktiken? 
Tallskolan 
Observationerna visar att läraren Tora börjar lektionen med att rekapitulera och 
repetera förra lektionens innehåll. Det gör att eleverna förstår vad de ska börja 
arbeta med under denna lektion. Tora avslutar också lektionerna med att utvärdera 
innehållet med eleverna och hon tar reda på vad eleverna behöver träna mer på 
och vad de redan har förstått inom ett arbetsområde. Jag kan också se att båda SO-
lärarna använder sig av visuellt stöd vid genomgångar i form av egna enkla 
illustrationer på tavlan, filmer och bilder insatta i ett presentationsprogram som 
Power-Point. Talhastigheten är inte anpassad hos någon av SO-lärarna på skolan, 
utan de pratar i normal talhastighet. Tora ger de nyanlända eleverna extra tanketid 
för att få en möjlighet att översätta frågor, formulera och översätta svar inne i 
huvudet. Hon använder arbetsformer som EPA (enskilt, par, alla) och kort-
skrivande12 innan de ska svara eller samtala.  

Båda SO-lärarna nyttjar grafiska modeller, framför allt tankekartor och skisser, för 
att visuellt tydliggöra och förklara olika begrepp och fenomen. De hjälper elever-
na att organisera deras tänkande. Lärarna använder sig av högläsning ur läroboken 
under de lektioner jag observerar och stannar upp under läsningens gång samt 
förklarar vissa ord och begrepp. Några av orden skrivs upp på tavlan tillsammans 
med ordens förklaringar.  

Observationerna visar vidare att SO-lärarna använder avancerade ord och 
begrepp. Ture är vid mitt besök duktig på att förklara dem med hjälp av 
vardagsspråk och använder konkreta exempel i elevernas vardag för att stötta 
förståelsen. Ingen av eleverna antecknar under observationerna utan de får 
genomgångar tillsammans med länkar till digitala sidor samlat i plattformen 
Teams. Tora använder sig av Inläsningstjänst där Thana får lyssna på läromedels-
texten med hörlurar på svenska flera gånger så att eleven kan lyssna hur ord 
uttalas och betonas. Thana lyssnar också på en sammanfattning av läromedels-
texten på sitt modersmål. Inom Inläsningstjänst, Begreppa, kan elever titta på 
filmer och träna begrepp på sitt modersmål.  

Eleverna deltar knappt i någon interaktion och producerar nästan ingen talad 
svenska under de lektioner jag observerar förutom Talitha som varit snart tre år i 

 
12 Eleverna skriver först ner en egen text under några minuter innan samtal sker i par eller grupp.  
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Sverige som är språkligt aktiv och räcker upp handen. Under observationerna kan 
jag se att de elever som varit 1–2 år i Sverige blir språkligt isolerade i de reguljära 
klasserna även om de är rumsligt integrerade med de svenska klasskamraterna. 
Dessa elever söker aldrig hjälp av ämnesläraren, utan svarar endast på lärarens 
tilltal. Varken klasskompisarna eller läraren används som någon lärresurs, vilket 
gör att informanterna under klassrumslektionerna inte stöttas interaktionellt. 
Eleverna deltar endast i interaktionell stöttning vid de få tillfällen när 
ämnesläraren har en individuell genomgång eller förklaring.  

Den stöttning som visar sig gemensam för båda SO-lärarna på Tallskolan är 
visuellt stöd vid genomgångar och att de nyttjar grafiska modeller för att tydlig-
göra och förklara olika begrepp och fenomen. Högläsning är en metod som båda 
SO-lärarna använder för att tillsammans gå igenom texten och stanna upp vid 
frågor och svårigheter. Plattformen Teams används hos lärarna för att där kunna 
delge genomgångar via exempelvis power-points. Tora stöttar eleverna genom att 
återblicka, repetera och utvärdera under lektionstid. Hon använder sig av 
Inläsningstjänsts funktioner och ger eleverna extra tanketid genom EPA och 
kortskrivande. Jag kan också se att de nyanlända eleverna inte deltar i någon 
interaktion, förutom en elev som är språkligt aktiv. Eleverna som varit 1–2 år i 
Sverige deltar endast i interaktionell stöttning vid de få tillfällen när ämnesläraren 
har en individuell genomgång eller förklaring.    

Björkskolan 
Bea börjar sina lektioner med att rekapitulera och tala om för eleverna vad de 
gjorde förra lektionen och repetera förra lektionens innehåll. Det gör att alla 
elever förstår var de ska börja lektionsarbetet. Vid båda mina observations-
tillfällen påbörjas nya arbetsområden för eleverna och Bea inleder lektionerna 
med att ta reda på elevernas förförståelse genom att ställa frågor för att kunna få 
en bild av elevernas förkunskaper kring områdena. Hon använder sig av visuellt 
stöd vid genomgångar i form av egna enkla illustrationer på tavlan, filmer och 
bilder insatta i ett presentationsprogram som Power-Point och Presi. Tal-
hastigheten är anpassad hos läraren. Hon pratar långsammare än vanligt och 
pausar ofta så att eleverna hinner följa med vid genomgångarna. 

Bea nyttjar grafiska modeller, framför allt tankekartor och skisser, för att visuellt 
tydliggöra och förklara olika begrepp och fenomen. Hon läser högt ur läroboken 
och förklarar ord i ett sammanhang, visar på samband i texten samt hur eleverna 
ska tolka bilder, statistik och kartor. Några av orden skrivs upp på tavlan 
tillsammans med ordens förklaringar. Flertalet av de nyanlända eleverna har 
anpassat material, Start SO eller PULS Fokus.  

Eleverna behöver inte anteckna vid genomgångar, de får allting samlat efteråt via 
plattformen Teams. Via Teams har eleverna också tillgång till digitala länkar och 
quizkoder. I Teams arbetar eleverna med frågor utifrån läroboken och lärarens 
genomgångar. Läraren använder sig också av webbapp.liber.se där eleverna kan 
få olika begrepp beskrivna på deras modersmål och där de också kan få mängd-
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träning genom övningar på begreppen i form av frågor med ett antal svars-
alternativ, ett typ av testtillfälle för eleverna för att se hur mycket de har förstått 
av begreppen.    

De nyanlända eleverna deltar inte i helklassdiskussioner och producerar nästan 
ingen talad svenska under de lektioner jag observerar trots att de varit några år i 
Sverige. Bassma söker aldrig hjälp av ämnesläraren, utan svarar endast på lärarens 
tilltal. Varken klasskompisarna eller läraren används som någon lärresurs, vilket 
gör att eleverna inte stöttas interaktionellt.  

Liksom SO-lärarna på Tallskolan använder Bea visuellt stöd vid genomgångar 
och hon nyttjar grafiska modeller för att tydliggöra och förklara olika begrepp och 
fenomen. Hon läser högt för eleverna och förklarar ord och begrepp. Talhastighet-
en är anpassad hos Bea, hon pratar långsamt och pausar ofta. Plattformen Teams 
använder även Bea för att där kunna delge eleverna genomgångar, viktiga länkar 
och quizkoder. Bea stöttar eleverna genom att återblicka i början på lektionen och 
vid nya arbetsområden utgår hon ifrån elevernas förförståelse. Hon använder sig 
av webbapp.liber.se för att stötta eleverna vid inlärningen av ord och begrepp. Till 
skillnad mot lärarna på Tallskolan använder Bea ett anpassat material till några av 
de nyanlända eleverna. De nyanlända eleverna deltar inte i någon interaktion vid 
helklassdiskussioner och stöttas inte interaktionellt.   

Sammanfattningsvis kan jag se, vid mina deltagande observationer, att informant-
erna använder sig av översättningsverktyg på båda skolorna. SO-lärarna på Tall-
skolan och Björkskolan arbetar med språklig stöttning med fokus på ord och 
begrepp. De använder alla visuellt bildstöd vid genomgångar och högläsning som 
ett redskap i stöttningen. Jag får en uppfattning att alla elever gynnas av hög-
läsning då lärarna stannar upp under läsningen gång och förklarar svåra ord och 
begrepp i texten. Under observationerna ser jag exempel på hur Bea och Tora 
nyttjar elevernas flerspråkighet genom att låta dem använda Inläsningstjänsts 
funktioner i form av Begreppaguider och Begreppafilmer samt webbappliber.se 
för att träna på ord och begrepp. Det jag inte kan se är att eleverna får någon 
explicit språklig stöttning i SO-undervisningens ämnesspråk förutom ord och 
begrepp och att de nyanlända eleverna är muntligt aktiva under lektionerna i SO. 
Eleverna deltar knappt i någon interaktion och producerar nästan ingen talad 
svenska under de lektioner jag observerar förutom Talitha som varit snart tre år i 
Sverige som är språkligt aktiv och räcker upp handen.  

Elevintervjuer 
Totalt har jag intervjuat fyra elever på Tallskolan och två elever på Björkskolan. 
Informanterna på Tallskolan har jag namngett Tarek, Thana, Tamina och Talitha. 
Thana och Talitha går i samma klass medan Tarek och Tamina går i olika klasser. 
Informanterna på Björkskolan går i samma klass och de kallar jag för Bilal och 
Bassma. Jag inleder presentationen av elevintervjuerna med Tallskolans 
informanter, då de är fler till antalet, för att sedan redogöra för beskrivningarna av 
Björkskolans informanter.  
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De nyanlända elevernas beskrivning av den stöttning de får i SO-
undervisningens ämnesspråk? 
Tallskolan  
Samtliga elever på Tallskolan berättar att de har tillgång till datorer i klassrummet 
och att de ofta använder sig av Lexin eller Google translate för att översätta ord 
och meningar. Tarek, Thana och Talitha använder sig av Inläsningstjänst både i 
skolan och hemmavid och lyssnar på läroböckernas texter både på modersmålet 
(en sammanfattning av texterna) och på svenska. De tittar också på ämnesfilmer 
till vissa områden i SO på deras modersmål via Inläsningstjänst. Eleverna berättar 
vidare att på Tallskolan finns möjlighet att få språklig stöttning i SO-under-
visningens ämnesspråk, av en pedagog, på extratimmar som kallas för Läxhjälpen 
vid två timmar per vecka. Utöver det finns även en behörig svenska som 
andraspråkslärare (SVA-lärare) som stöttar Tarek och Tamina i ämnesspråket 
under Elevens val 80 minuter per vecka. Thana och Talitha har också tillgång till 
en SVA-lärare under en SO-lektion, 30 minuter per vecka, som hjälper till med 
stöttning av ämnesspråket. Talitha och Thana uppskattar stöttningen av SVA-
läraren, Talitha berättar:  

Vi kan sitta och diskutera och prata om vi har någonting svårt, hon kan förklara så man 
förstår och förklarar bra. Det finns olika lärare som kan förklara med lätt svenska och hon 
förklarar med lätt svenska, försöker och gör hennes bästa. 

SVA-läraren ger eleverna mer tid åt att kunna diskutera och reda ut svåra saker 
tillsammans, utan press att de måste följa klassens tempo. Talitha och Thana lyfter 
även som något positivt att deras SO-lärare regelbundet frågar klassen, vid en 
återblick av förra lektionens arbete, om hon behöver ta upp innehållet från förra 
lektionen igen och utvärderar muntlig med eleverna. Det ger eleverna en möjlig-
het att säga till läraren att de behöver mer stöttning i språket eller i kunskaps-
innehållet.    

Eleverna på Tallskolan läser sina modersmål 60 minuter per vecka och berättar att 
de ibland kan ta med sig frågor kring SO-ämnenas språk till respektive moders-
målslärare. På Tallskolan finns även en arabisktalande pedagog som kan hjälpa 
Thana och Talitha med ämnesspråket i SO. Eleverna Tarek och Tamina, med dari 
som modersmål, får ingen språklig stöttning i dari. 

Informanterna redogör vid intervjuerna för betydelsen av högläsning som 
stöttande vid inlärningen av ämnesspråket i SO. Om läraren läser högt blir det 
lättare att förstå ämnesinnehållet. Om eleverna läser själva måste de fokusera 
mycket på avkodningen och uttalet, vilket gör att det blir lätt att glömma inne-
hållet i de lästa texterna. Tamina föredrar dock att läsa tyst på egen hand om hon 
får välja då hon upplever att förståelsen därmed blir bättre. Eleverna nämner även 
hur viktigt det är att läraren förklarar nya ord och begrepp i språket under läsning-
ens gång och att läraren skriver upp dem på tavlan.    

De nyanlända berättar att i början var det riktigt svårt att förstå SO-språket i 
reguljär klass och att den första tiden var krävande. Vid intervjuerna framkom att 
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de nyanlända eleverna saknar hjälp av studiehandledare vid inlärning av ämnes-
språket i SO, vilka fanns tillgängliga i förberedelseklass. Informanterna beskriver 
att behovet av stöttning är som störst de första två åren och att de då behöver 
stöttning av en studiehandledare på modersmålet under vissa lektioner och ibland 
innan en lektion. Tamina och Talitha som varit 3–4 år i Sverige beskriver att de 
saknade hjälp av studiehandledare på deras modersmål under de första två åren. 
Talitha berättar att i början visste hon inte hur hon skulle stava, skriva, läsa och 
uttala ord då hennes arabiska skriftspråk skilde sig mycket ifrån det svenska 
språket. Hon hade svårt att förstå lektionsinnehållet, läsa svensk text och att 
uttrycka sig på svenska. Talithas upplevelse bekräftas av Tarek och Thana som 
endast varit 1–2 år i landet. Efter att ha varit längre än tre år i Sverige har det vänt 
för Tamina och Talitha och de önskar istället mer stöttning individuellt av SO-
läraren på svenska istället för studiehandledning på sitt modersmål.  

Talitha berättar också att hon försöker umgås med svenska kamrater istället för att 
bara prata arabiska med hennes arabisktalande vänner i klassen. Flickorna i 
klassen stöttar henne, speciellt är det en flicka som hjälper henne med skolarbetet. 
Thana däremot söker istället stöd av de arabiska flickorna i klassen för att kunna 
förstå både vad läraren berättar och förklarar samt klasskamraternas diskussioner. 
De arabisktalande eleverna hjälps åt tillsammans och stöttar varandra både under 
lektionstid och hemmavid. Ibland stannar de kvar på skolan och studerar 
tillsammans. Thana berättar vidare att hon inte kan tillräckligt med svenska för att 
kunna delta i samtal i klassen. Hon är beroende av någon som kan översätta åt 
henne och föra fram hennes åsikter. I Tareks klass finns ingen som talar dari, 
vilket gör att han hamnar utanför vid diskussioner och samtal i klassen då han 
ännu inte kan uttrycka sig på svenska i någon hög grad.     

Tamina berättar om hur det var när hon var ny i klassen:  

SO-läraren försökte typ förklara det, problemet var att jag inte förstod vad han sa. Jag 
försökte bara översätta och förstå istället för att fråga.  

Det innebar att hon blev tyst i klassen istället för att interagera med läraren och 
klasskamraterna. Efter några år i Sverige blev det bättre och både Tamina och 
Talitha redogör för att de numera interagerar med läraren om de inte förstår något 
eller frågar sina klasskompisar om hjälp vid exempelvis inlämningsuppgifter. 
Tamina lyfter att det är bra att hon har samma SO-bok som de andra eleverna i 
klassen då det blir enklare att fråga någon annan om saker hon inte förstår. Hon 
menar att de andra eleverna kanske inte vet svaret om de har ett annat läromedel. 
Tamina och Talitha upplever nu att de har ett tillräckligt bra vardagsspråk att de 
kan kommunicera med läraren och de andra eleverna.  Talitha berättar när vi 
pratar om mitt lektionsbesök:  

Idag svarade jag på många frågor, det beror på om jag vet, alltid upp, upp, upp med 
handen, ibland vill jag läsa och läser högt för klassen. Jag vågar räcka upp handen men 
svaren brukar vara fel. 
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Talitha var den enda av mina informanter som var muntligt aktiv vid de observa-
tioner som jag gjorde på Tallskolan. Hon berättade att hon kände sig tillräckligt 
trygg i det svenska språket för att delta vid helklassdiskussioner. Övriga 
informanter på Tallskolan deltar inte i helklassdiskussioner, men vid smågrupps-
samtal beskriver Tamina att hon är aktiv. Det känns tryggare för henne att samtala 
i en mindre grupp. Tarek och Thana, som endast varit 1–2 år i Sverige, beskriver 
att de förstår lite av samtalen i helklass och i smågrupper, men de kan inte 
uttrycka sig på svenska och blir då helt tysta istället. De saknar redskap för att 
kunna kommunicera.  

En annan erfarenhet som framkom vid elevintervjuerna på Tallskolan var att 
informanterna tränade mycket på SO-språket hemmavid. De tittade på Lilla 
aktuellt och andra program som behandlade SO-ämnena samt studerade till-
sammans med syskon och föräldrar. Talitha upplever att om hon tittar igenom 
sidorna de läst i skolan under dagen så blir det lättare att komma ihåg och förstå 
ämnesinnehållet i SO-undervisningen nästa lektion. Talitha tar också upp att det 
finns många bra sidor på internet som har varit till stor hjälp att förstå SO-språket, 
bland annat studi.se, där finns korta filmer med tillhörande quiz på olika språk och 
det går att variera språket både på tal och text. Samtliga informanter tar upp att de 
har fått arbeta mycket för att lära sig ämnesspråket i SO. Mina informanter måste 
arbeta extra hårt då de kommit sent in i svensk grundskola, tiden är knapp för att 
de ska lyckas bli behöriga inför gymnasiet.   

Sammanfattningsvis berättar eleverna på Tallskolan att de har tillgång till datorer, 
översättningsverktyg och Inläsningstjänsts funktioner både under lektionstid och i 
hemmet. Alla utom en elev uppskattar högläsning vid inlärning av SO-språket och 
de betonar vikten av att läraren förklarar nya ord och begrepp under läsningens 
gång samt återblickar och utvärderar. Eleverna har möjlighet till språklig stöttning 
i SO-undervisningens ämnesspråk genom att gå på Läxhjälpen. Eleverna stöttas 
också språkligt av en SVA-lärare och av elevernas modersmålslärare. Samtliga 
elever saknar studiehandledning i SO antingen på modersmålet eller på svenska. 
De lyfter också att de arbetar mycket hemmavid med SO-språket och att de stöttas 
språkligt av sina klasskamrater.      

Björkskolan  
Även informanterna på Björkskolan berättar att de har tillgång till datorer i 
klassrummet och att de ofta använder sig av Lexin eller Google translate för att 
översätta ord och meningar. Bassma använde sig av Inläsningstjänst de första två 
åren i Sverige och lyssnade på läroböckernas texter både på modersmålet och på 
svenska. Under högstadietiden har hon dock inte använt sig av tjänsten då hon 
upplevt att hon inte behövt den stöttningen. Bilal har aldrig provat på Inläsnings-
tjänst trots att lärarna på skolan försökt att få honom att använda det då han tycker 
det är lättare att läsa själv. På Björkskolan finns möjlighet att få språklig stöttning 
i SO-ämnena på extratimmar som kallas för Läxhjälpen. Läxstudion finns till-
gänglig för alla elever på skolan mellan 14.00-16.00 tisdagar, onsdagar och 
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torsdagar. Bassma och Bilal berättar även att de ibland kan ta med sig frågor kring 
SO-ämnenas språk till modersmålsläraren som de träffar en lektion per vecka. 
Förutom modersmålsundervisningen förekommer det, på skolan, ingen språklig 
stöttning på informanternas modersmål av någon som talar deras hemspråk.  

Specialpedagogen på Björkskolan arbetar regelbundet med de nyanlända eleverna 
och stöttar dem i SO-undervisningens ämnesspråk vid behov. Det sker framförallt 
på språkvalslektionerna i svensk-engelska, vilket är mycket uppskattat av in-
formanterna. De får vid dessa tillfällen individuell stöttning och specialpedagogen 
följer upp arbetet och ser vad som är det största behovet för eleven. Även under 
SVA-lektionerna får eleverna stöttning i SO-språket av en SVA-lärare.    

Eleverna redogör vid intervjuerna för betydelsen av högläsning som stöttande vid 
inlärningen av ämnesspråket i SO. Bilal berättar om vikten av att läraren läser 
högt istället för att eleven själv ska läsa inför gruppen:  

För att när jag läser tänker jag på hur jag ska säga. Jag tänker inte på att förstå vad jag 
läser. Jag tänker på hur jag ska uttala det, det är därför jag vill förstå, jag vill inte bara 
läsa.  

För Bilal tar avkodningen för mycket energi på bekostnad av textinnehållet. Bilal 
nämner även hur viktigt det är att läraren förklarar nya ord och begrepp i språket 
under läsningen och att orden skrivs upp på tavlan. Både Bassma och Bilal skriver 
ner alla nya ord som de möter i SO-undervisningen i en anteckningsbok för att 
träna på dem hemma. Bilal brukar också försöka hinna med att skriva ner vad 
läraren berättar och arbeta med det hemmavid för att det ska bli lättare att förstå 
vad lektionen ska handla om nästa dag. Bilal lyfter också klasskamraternas roll 
vid inlärningen av ämnesspråket:  

Klasskompisar de kan förklara, även om de inte förklarar bra, fast man förstår ändå bättre 
än vad ett enda ord säger. 

För klasskamraterna blir det också en träning i att förklara olika ord och begrepp, 
vilket gör att samspelet mellan eleverna gynnar allas inlärning. Bilal känner sig 
trygg med sin vardagssvenska och är inte rädd för att använda sig av språket i 
interaktion med andra elever i klassen även när han var helt ny i språket.   
Informanterna berättar att i början var det riktigt svårt att förstå SO-språket i 
reguljär klass och att den första tiden var krävande. Bassma beskriver behovet av 
en studiehandledare den första tiden:  

Om jag fattar ingenting, något ord, om jag inte fattar det kanske läraren kan berätta för 
mig eller bara översätta det. Någon på mitt språk kan ju faktiskt berätta mer och bättre till 
mig så att jag förstår. 

Bassma har aldrig haft tillgång till någon studiehandledare i reguljär klass, men i 
kommunens förberedelseklass fanns en studiehandledare på hennes modersmål. 
Vid intervjuerna framkom också att informanterna saknade hjälp av studie-
handledare vid inlärning av ämnesspråket i SO de första åren i reguljär klass. 
Informanterna beskriver att behovet av stöttning är som störst de första två åren 
och att de då skulle ha behövt stöttning av en studiehandledare på modersmålet 
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under vissa lektioner och ibland innan eller efter en lektion. Efter att ha varit 
längre än tre år i Sverige har det vänt för Bassma och Bilal och de önskar istället 
mer stöttning individuellt av SO-läraren på svenska istället för studiehandledning 
på sitt modersmål.  

Varken Bassma eller Bilal är muntligt aktiva vid de observationer som jag gjorde 
på Björkskolan. De deltar inte i helklassdiskussioner och interagerar inte med 
klasskamraterna eller läraren.   

Både Bassma och Bilal beskriver vid intervjuerna att de tränar mycket på SO-
språket hemmavid. De tittar på nyheter och andra program som behandlar SO-
ämnena samt studerar tillsammans med syskon och föräldrar. Informanternas SO-
lärare brukar lägga upp quizkoder på Teams som eleverna gör hemma för att 
studera inför prov eller läxförhör och de tycker det är ett bra sätt att lära sig ord 
och begrepp till arbetsområdet. Bassma och Bilal arbetar även med frågor till ett 
arbetsområde och tittar på lärarens genomgång (power-point) på Teams i hemmet.  

Kort sagt beskriver eleverna på Björkskolan att de har tillgång till datorer, 
översättningsverktyg och Teams. Eleverna uppskattar högläsning vid inlärning av 
SO-språket och de betonar vikten av att läraren förklarar nya ord och begrepp. 
Eleverna har möjlighet till språklig stöttning i SO-undervisningens ämnesspråk 
genom att gå på Läxhjälpen och genom skolans specialpedagog, SVA-lärare samt 
av elevernas modersmålslärare. Samtliga elever saknar studiehandledning i SO. 
Eleverna lyfter också att de arbetar mycket hemmavid med SO-språket och att de 
stöttas språkligt av sina klasskamrater.   

Sammantaget använder samtliga informanter på båda skolorna översättnings-
verktyg för att förstå svåra ord och begrepp i SO-undervisningens ämnesspråk. 
Informanterna får också extra stöttning av SVA-lärare och specialpedagog på sina 
respektive skolor, på andra tider än själva SO-lektionerna, där de kan få hjälp med 
att förstå språket och innehållet i det aktuella arbetsområdet. Eleverna har möjlig-
het till språklig stöttning i SO-undervisningens ämnesspråk även genom att gå på 
Läxhjälpen.  Alla utom en informant tar alla upp att högläsning av läraren är bra 
då de kan fokusera på att förstå innehållet istället för att samtidigt avkoda och 
förstå. De nämner även hur viktigt det är att läraren förklarar nya ord och begrepp 
i språket under läsningens gång och att läraren skriver upp dem på tavlan. Ingen 
av skolorna har studiehandledning på informanternas modersmål, något som 
eleverna efterfrågar och har rätt till, dock har de tillgång till modersmåls-
undervisning 60 min per vecka. Ibland kan de ta med sig frågor till modersmåls-
läraren om de har svårt att förstå något i SO-undervisningen. Informanterna tar 
också upp att de har fått arbeta mycket hårt både i skolan och i hemmet för att lära 
sig ämnesspråket i SO och att klasskamraterna stöttar dem språkligt. Endast en av 
informanterna beskriver sitt deltagande vid helklassdiskussioner, övriga deltar 
knappt i någon interaktion med klasskamrater och lärare.      
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Lärarintervjuer 
Totalt har jag intervjuat två lärare på Tallskolan och en lärare på Björkskolan. 
Informanterna på Tallskolan har jag namngett Tora och Ture och de tillhör samma 
arbetslag samt ämneslag på skolan. Informanten på Björkskolan kallar jag Bea. 
Jag inleder presentationen av lärarintervjuerna med Tallskolans informanter, då de 
är fler till antalet, för att sedan redogöra för beskrivningen av Björkskolans 
informant.  

SO-lärarnas beskrivning av den stöttningen de ger i SO-
undervisningens ämnesspråk 
Tallskolan 
SO-lärarna på Tallskolan använder sig av högläsning ur läroboken och förklarar 
under läsningens gång ord och begrepp i ett sammanhang, visar på samband i 
texten och hur eleverna ska tolka bilder, kartor samt statistik. Tora beskriver 
fördelarna med högläsning:  

Jag läser högt i stort sett i alla mina klasser oavsett om de är nyanlända eller inte så gynnar 
det ju alla elever, även de med läs- och skrivproblematik att ha högläsning. Det är en 
strategi för då kan jag pausa och prata om begrepp och ord, diskutera och sedan går vi 
vidare.  

Tora ser det som en fördel att ha alla elever med i samma ”tågvagn” hela tiden för 
att kunna pausa och eleverna får möjlighet att ställa frågor samt gemensamt repe-
tera det som är svårt. Nackdelarna med att eleverna lyssnar på en text själva, via 
Inläsningstjänst, menar Tora är att det tar lång tid och undervisningen blir spretig 
då eleverna fastnar vid olika svårigheter. Inläsningstjänst är, enligt Tora, ett bra 
komplement till när eleverna studerar hemmavid då de själva kan lyssna på 
svenska eller kan få en sammanfattning av texten på elevernas modersmål. Både 
Tora och Ture brukar skriva upp svåra ord och begrepp på tavlan i samband med 
högläsningen och eleverna får därmed förklaringar i sin kontext.  

De har provat att använda Inläsningstjänst i undervisningen för att eleverna ska få 
texterna upplästa på svenska eller på sina modersmål. Ture upplever att det finns 
en del problematik med tjänsten då den inte förklarar begrepp som exempelvis 
fundamentalism, vilket har gjort att han föredrar högläsning istället. Tora 
använder Inläsningstjänsts Begreppaguider och Begreppafilmer i SO-under-
visningen. I Begreppaguiderna finns begrepp som ingår i filmerna som kan över-
sättas till olika språk och det gäller även språket på filmerna. Begreppa-filmerna 
finns i alla SO-ämnen och i de flesta momenten och ger de flerspråkiga eleverna 
en chans att få lyssna på deras starkaste språk. 

SO-lärarna använder sig av lärplattformen Teams där eleverna får uppgifter som 
de ska arbeta med och där genomgångar finns utlagda, exempelvis Power-Points, 
Begreppaguider och filmer. Översättningsverktyg som Google translate och Lexin 
används flitigt av de nyanlända eleverna under lektionstid i alla informanternas 
klassrum och eleverna översätter via sina datorer eller mobiltelefoner. Vid genom-
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gångar berättar SO-lärarna att de använder sig av bildstöd, illustrationer, diagram, 
filmer och animationer som språklig stöttning till eleverna.    

Båda SO-lärarna använder det läromedel som alla elever har i klassen till de 
nyanlända eleverna. Toras erfarenhet är att det blir svårare för de nyanlända 
eleverna att hänga med i den gemensamma undervisningen om de sitter med ett 
lättare material:  

Det lättare materialet skalar bort ganska mycket av det vi kanske pratar om och diskuterar 
och då blir förståelsen ännu mindre när de inte har samma text framför sig.  

Tora har dock funderat en del kring om hon ska ge de nyanlända eleverna ett 
lättare material av samma läromedel, men upplever än så länge att det fungerar 
bra för dem med det befintliga.  

Tora berättar att hon inleder sina lektioner med en återblick, en repetition av vad 
de gjorde lektionen innan. Eleverna får berätta om innehållet från förra lektionen, 
vilket ämne och vilket moment de läser. Vid återblicken repeteras ord och be-
grepp som hör till ämnesområdet och den görs i helklass. Hon avslutar lektion-
erna med att eleverna i en helklassdiskussion får berätta vad de har lärt sig under 
lektionen, vilket blir ett ytterligare repetitionstillfälle.  

För att lära sig ett språk behöver man ju använda språket och Tora planerar under-
visningen så eleverna får många och varierande möjligheter till interaktion genom 
modellen EPA, vilket innebär att eleverna först tänker tyst enskilt, sedan samtal i 
par för att slutligen utmynna i en helklassdiskussion. Denna modell bidrar till att 
de nyanlända eleverna får fler möjligheter att samtala med andra elever, men Tora 
uttrycker ett stort behov av studiehandledning på elevernas starkaste språk för att 
samtalen ska bli genomförbara. På Tallskolan får eleverna inte den möjligheten 
trots att nyanlända elever på högstadiet har en förstärkt rätt till studiehandledning 
på sitt modersmål (Skollagen 3 kap 12 §).  De nyanlända som endast varit i 
Sverige i 1–2 år har enligt SO-lärarna svårt att uttrycka sig på svenska vid samtal 
och diskussioner och skulle behöva stöttning av någon som pratar elevernas 
starkaste språk. Ture svarar på frågan om vilken stöttning som vore önskvärd i 
klassrummet för de nyanlända eleverna:  

Om jag skulle önska, det är klart att jag skulle ha en som pratar dari som kan förklara på 
det språket. Visst skulle det vara praktiskt många gånger, men jag vet inte i längden om det 
skulle vara praktiskt, men kanske i början.  

Tures uppfattning om behovet av studiehandledning i början av de nyanlända 
elevernas skolgång i reguljär klass överensstämmer med Toras uppfattning. Hon 
berättar att de ska påbörja studiehandledning i arabiska och dari på Tallskolan 
inom en snar framtid, något som hon har arbetat för länge. Tora beskriver också 
att hennes nyanlända elever får hjälp av en SVA-lärare 30 minuter per vecka 
under en SO-lektion, vilket är mycket uppskattat av de nyanlända eleverna trots 
att läraren är svensktalande:  

De kan sitta och prata, de kan gå igenom ännu mer noggrant, de kan fastna i detaljer, prata 
mer om begrepp och de får tid framför allt att få saker och ting förklarat för sig. 
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Tora känner att hon själv inte har tid att sitta ner med de nyanlända eleverna och 
reda ut olika svårigheter med ämnesspråket i SO. Både Tora och Ture tar också 
upp vikten om att skapa en god relation med eleverna för att få ett bra samarbete i 
SO-undervisningen. Ingen av dem genomför i dagsläget kartläggning steg 3 i SO-
ämnena, vilket är ett kartläggningsmaterial som ger den undervisande ämnes-
läraren ett stöd i att planera undervisningen utifrån den nyanlända elevens 
kunskapsutveckling. SO-lärarna ser sig själva som språklärare, Tora motiverar sitt 
ställningstagande:  

Språket är nära kopplat till ämnets karaktär och då blir det nya ord och nya begrepp för 
eleverna att lära sig. Det är upp till mig som undervisande lärare i ämnet att försöka 
förklara och redogöra för eleven så att den förstår orden och begreppens innebörd.  

Varken Tora eller Ture upplever dock att hela kollegiet diskuterar språklig 
stöttning. Det är få som nämner svårigheter med ämnesspråket i sina ämnen eller 
samtalar om hur de ska planera sin undervisning för att eleverna ska förstå ämnes-
innehållet. Endast några av pedagogerna diskuterar ansvaret kring språket i 
ämnesundervisningen och är något som SO-lärarna vill lyfta kollegialt på skolan.  

Enligt lärarna på Tallskolan spelar elevernas egen drivkraft en viktig roll för hur 
väl de lyckas i skolan. De nyanlända eleverna har tillgång till en läxstudio där de 
kan få extra hjälp och stöttning med språket. Tora tar upp betydelsen av att elev-
erna tar ett eget ansvar för sin egen kunskapsinlärning. Det gäller för de nyanlända 
eleverna att förbereda sig inför lektionerna och använda de stöttande redskapen 
som finns på bland annat Teams. Tora brottas med att hon ibland lägger på en 
extra arbetsbörda på de nyanlända eleverna när hon ber dem förbereda sig hemma 
inför nästa moment. De får arbeta dubbelt så hårt och lägga ner dubbelt så mycket 
tid.    

Tora berättar att om de nyanlända eleverna har förstått är de aktiva och deltar i 
undervisningen, medan de som ej har förstått visar det genom sina ansiktsuttryck. 
Hon upplever det mycket frustrerande att inte hinna med att stötta de nyanlända 
eleverna i ämnesspråket i den utsträckning hon önskar. Tora beskriver hennes 
situation:  

Jag har känt mig jättefrustrerad så jag har tagit upp det här vid ett flertal tillfällen med 
mina kollegor, min chef, specialpedagogen om just frustrationen kring att inte ge de 
nyanlända eleverna tillräckligt med tid, alltså min personliga tid under lektionerna och 
efter lektionerna och att de inte har rätt hjälpmedel och inte rätt stöttning kring 
inlärningen. 

Tora försöker lösa hennes situation genom att prioritera och arbeta ännu mer, men 
känslan av att inte räcka till för de nyanlända eleverna finns ständigt närvarande.    

SO-lärarna på Tallskolan lyfter också att de inte har fått tillräckligt med 
kompetensutveckling för att klara av arbetet med att undervisa de nyanlända 
eleverna i klassrummet. De berättar att det är deras egen beprövade erfarenhet, 
grubblerier och resonemang med dem själva som legat till grund för hur de har 
lagt upp SO-undervisningen för de nyanlända eleverna. Tora uttrycker också ett 
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behov att få hjälp med att hålla sig à jour med bland annat vilket material som är 
aktuellt för nyanlända, nya digitala hjälpmedel, riktlinjer kring studiehandledning 
och forskning kring nyanländas lärande. Hon upplever att det har varit krävande 
att hitta ett lämpligt material för de riktigt nyanlända samt lägga undervisningen 
på rätt nivå. Tora önskar att det ska finnas någon i kommunen på organisations-
nivå som har till uppgift att vara uppdaterad på vilken typ av material som finns 
på olika språk, vilka nivåer, vilka ämnen och vilka moment. Av erfarenhet vet 
Tora att även andra skolor med nyanlända elever ställs inför samma problematik, 
vilket skapar en osäkerhet bland pedagogerna.  

Sammanfattningsvis använder sig SO-lärarna på Tallskolan sig av högläsning för 
att stötta eleverna i SO-undervisningens ämnesspråk. De förklarar därmed ord och 
begrepp i ett sammanhang, visar hur eleverna ska tolka bilder, kartor och statistik. 
Inläsningstjänst är enligt lärarna ett bra komplement för eleverna hemmavid, även 
om Tora använder dess funktioner i sin undervisning. SO-lärarna nyttjar Teams 
där eleverna får genomgångar utlagda, Power-Points och viktiga länkar. De be-
skriver att det finns ett stort behov av studiehandledning på elevernas modersmål 
på skolan då de upplever att nyanlända elever inte kan delta i samtal och 
diskussioner utan stöttning i deras starkaste språk. Tora stöttar eleverna genom 
rekapitulation och regelbundna utvärderingar av ämnesinnehållet. Eleverna får 
också hjälp med ämnesspråket av en SVA-lärare och de har tillgång till en 
läxstudio. Båda SO-lärarna ser sig själva som språklärare, med de anser att de inte 
har fått tillräckligt med kompetensutveckling för att klara av arbetet med att 
undervisa nyanlända elever. Tora och Ture anser inte att de nyanlända får den 
stöttning som de har rätt till och Tora beskriver sin frustration över att hon inte 
hinner med att stötta dessa elever i ämnesspråket i den utsträckning hon önskar.    

Björkskolan 
Bea använder sig av högläsning ur läroboken och förklarar under läsningens gång 
ord och begrepp i ett sammanhang, visar på samband i texten och hur eleverna ska 
tolka bilder, kartor samt statistik. Hon brukar skriva upp svåra ord och begrepp på 
tavlan i samband med högläsningen och eleverna får därmed förklaringar i sin 
kontext.  

Bea har provat att använda Inläsningstjänst med de nyanlända eleverna för att få 
texterna upplästa på svenska, men hon föredrar att hela klassen läser tillsammans 
för att kunna fokusera och stanna upp vid vissa moment. Inläsningstjänst är, enligt 
Bea, ett bra komplement till studier hemmavid då eleverna själva kan lyssna på 
texten flera gånger på svenska eller få en sammanfattning av texten på elevernas 
modersmål. Bea använder Inläsningstjänsts Begreppaguider och Begreppafilmer i 
SO-undervisningen. Bea stöttar även de nyanlända eleverna med webbapp.liber.se 
där de nyanlända eleverna kan få SO-begrepp översatta till deras modersmål och 
de kan träna på dem digitalt genom att kryssa för rätt svarsalternativ. Hon an-
vänder sig också av lärplattformen Teams där eleverna får uppgifter som de ska 
arbeta med och där genomgångar finns utlagda, exempelvis Power-Points och 
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Presi, Begreppaguider och filmer. Ofta lägger Bea ut koder till quiz på Teams för 
att eleverna ska kunna göra dem hemma eller under lektionstid. Syftet är att träna 
på innehållet inför prov eller en bedömningsuppgift. Eleverna kan därmed öva 
både på begrepp och basfakta genom att välja bland fyra svarsalternativ. Enligt 
Bea är eleverna positiva till denna metod då de får träna på ett annat sätt än att 
bara läsa en text och deras egna skrivna svar. Översättningsverktyg som Google 
translate och Lexin används flitigt av de nyanlända eleverna under lektionstid i 
Beas klassrum och eleverna över-sätter via sina datorer eller mobiltelefoner. Vid 
genomgångar berättar Bea att hon använder sig av bildstöd, illustrationer, 
diagram, filmer och animationer som språklig stöttning till eleverna.    

De nyanlända eleverna som behöver ett annat läromedel än övriga elever i klassen 
får ett lättare material, Natur & Kulturs fokusmaterial, där ämnen och upp-
byggnad är ganska likt den ordinarie läroboken. Vid genomgångar och filmer 
upplever Bea att de nyanlända eleverna hinner uppfatta en del av innehållet och 
kan koppla det till det material de arbetar med själva, även om inte läromedlen är 
helt identiska. För de elever som saknar skolbakgrund och har haft det svårt att 
förstå ämnesspråket i SO har hon använt sig av läroboken Start SO.  

Bea berättar att hon inleder sina lektioner med en rekapitulation, en repetition av 
vad de gjorde lektionen innan. Eleverna får berätta om innehållet från förra 
lektionen, vilket ämne och vilket moment de läser. Vid återblicken repeteras ord 
och begrepp som hör till ämnesområdet och den görs i helklass. Bea betonar även 
vikten av att skapa en god relation med eleverna för att få ett bra samarbete i SO-
undervisningen. Hon lyfter betydelsen av en överlämning av de nyanlända 
eleverna där lärarna får kännedom om vad de har arbetat med och hur långt de har 
kommit i sin språkutveckling. Lärarna behöver stöttning i hur de ska tänka kring 
eleven och hur de tidigare lärarna anpassat undervisningen för individen. På 
Björkskolan genomförs ingen kartläggning i steg 3 i SO-ämnena.  

Om behovet av studiehandledning uttrycker sig Bea:  

Det är svårt att veta om eleven förstår mig när jag försöker handleda och hjälpa den. Man 
vill få med dem i den stora gruppen, inkludera, så att de inte blir en klick som inte tillhör 
klassen, men samtidigt går det inte då de inte förstår allt och kanske inte har samma 
material.  

Bea försöker inkludera de nyanlända eleverna, men hon upplever att det är svårt. 
Hon berättar att elever med en god skolbakgrund fortare lär sig det svenska 
språket jämfört med elever utan eller en bristande skolbakgrund och de kommer 
därmed lättare in i klassen när de kan kommunicera med klasskamraterna. På 
Björkskolan hjälper specialpedagogen till med att stötta de nyanlända eleverna i 
ämnesspråket i SO och det sker bland annat under vissa språkvalslektioner i 
svensk-engelska och under lektionerna i svenska som andraspråk kan eleverna få 
stöttning av en SVA-lärare i ämnesspråket i SO. Bea ser sig själv som språklärare 
och motiverar sitt ställningstagande:  

SO handlar idag om att kunna uttrycka sig, att reflektera och dra egna slutsatser då blir 
man språklärare för både de svenska eleverna och de nyanlända. 
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Hon beskriver att skolans kollegium överlag upplever att det finns många begrepp 
som lärare tar som ganska självklara som eleverna inte förstår. I kollegiet disku-
terar lärarna vid ämneskonferenser och vid större sammankomster hur de ska göra 
för att få med sig eleverna och hur de ska veta vad de kan och inte kan. Bea 
berättar vidare:  

Vi är många som jobbar lite mer specifikt med begrepp för att lära eleverna begreppen, då 
får vi någonting att bygga upp det andra innehållet på, annars blir det jättesvårt att förstå. 

Varje ämneslärare vet bäst vilka begrepp som kan skapa svårigheter och därför 
måste de själva ansvara för stöttningen i ämnet menar Bea.   

På Björkskolan får de nyanlända eleverna tillgång till en läxstudio där de kan få 
extra hjälp och stöttning med språket. Bea berättar att de som vill och har en 
ambition av att klara skolan med bra betyg nyttjar den. Hon tar upp betydelsen av 
att eleverna tar ett eget ansvar för sin egen kunskapsinlärning och har en egen 
drivkraft. Det gäller för de nyanlända eleverna att förbereda sig inför lektionerna 
och använda de stöttande redskapen som finns på bland annat Teams.  

Bea tycker det är svårt att veta vad de nyanlända eleverna egentligen uppfattar vid 
genomgångar och en strategi som hon använder för att kontrollera det är att gå 
runt och fråga hur de går för dem samt hjälpa dem att leta i sin egen text och svara 
på frågor, så kallad mikrostöttning. Bea upplever det mycket frustrerande att hon 
inte hinner med att stötta de nyanlända eleverna i ämnesspråket i den utsträckning 
hon önskar. Hon beskriver bristen på tid på följande sätt:  

Det jobbiga är att man aldrig tycker att man räcker till för de nyanlända eleverna. Man 
skulle vilja ha mer tid med dem för att få en större inblick i vilka svårigheter de har, att få 
veta var skon klämmer. Ibland finns inte riktigt tiden där för alla grupper är inte lugna, 
timida och stillasittande, stannar man hos någon i några minuter hinner det hända andra 
saker. Man vill hjälpa dem, det är en liten frustration ibland att man känner sig otillräcklig. 

Bea får ofta höra att hon ska göra sitt bästa, men har ändå ofta dåligt samvete för 
de nyanlända eleverna i hennes klassrum och hon uttrycker en känsla av att inte 
räcka till. Bea lyfter också att hon inte har fått tillräckligt med kompetens-
utveckling för att klara av arbetet med att undervisa de nyanlända eleverna i 
klassrummet. Hon berättar att det är hennes egen beprövade erfarenhet, 
grubblerier och resonemang med kollegor som legat tillgrund för hur hon har lagt 
upp SO-undervisningen för de nyanlända eleverna. Bea uttrycker också ett behov 
att få hjälp med att hålla sig à jour med bland annat vilket material som är aktuellt 
för nyanlända, nya digitala hjälpmedel, riktlinjer kring studiehandledning och 
forskning kring nyanländas lärande. Hon upplever att det har varit krävande att 
hitta ett lämpligt material för de riktigt nyanlända samt lägga undervisningen på 
rätt nivå. Bea berättar vad hon saknar på sin skola:  

Stöttning ibland till mig själv, vad ska jag hitta på? Vad finns det för saker som jag kan ta 
till för att lära den här eleven det här? Jag som SO-lärare hinner inte vara uppdaterad på 
alla nya saker, alltså appar, materialval och böcker som kommer och vad som finns som 
är bra och så vidare. Hur ska man tänka och hinna med att veta och förbereda? Man ska 
anpassa samtidigt som man ska planera deras undervisning och så har man ett gäng svaga 
i den svenska gruppen. Tiden räcker inte till, tiden går inte att trolla fram. 



 
 

39 
 

Bea får stöttning av skolans specialpedagog kring de nyanlända eleverna, men 
specialpedagogens tid räcker inte alltid till och mycket måste hon lösa på egen 
hand.  

Kort sagt använder sig även Bea på Björkskolan sig av högläsning för att stötta 
eleverna i SO-undervisningens ämnesspråk. Hon förklarar därmed ord och be-
grepp i ett sammanhang och visar hur eleverna ska tolka bilder, kartor samt 
statistik. Inläsningstjänst är enligt Bea ett bra komplement för eleverna hemmavid, 
även om hon använder dess funktioner i sin undervisning. Bea nyttjar Teams där 
eleverna får genomgångar utlagda, Power-Points, Presi, quizkoder och viktiga 
länkar. Vid genomgångar beskriver Bea att hon använder sig av rekapitulation, 
bildstöd och filmer. De riktigt nyanlända eleverna använder vid behov ett anpassat 
material. Eleverna får också hjälp med ämnesspråket av både en SVA-lärare och 
av skolans specialpedagog samt att de har tillgång till en läxstudio. Bea ser sig 
själv som språklärare, men hon anser inte att hon har fått tillräckligt med 
kompetensutveckling för att klara av arbetet med att undervisa nyanlända elever. 
De nyanlända får inte den stöttning som de behöver på Björkskolan enligt Bea och 
hon uttrycker sin frustration över att hon inte hinner med att stötta dessa elever 
språkligt i den utsträckning hon önskar.    

Sammanfattningsvis anser de tre SO-lärarna att de nyanlända eleverna på deras 
respektive skolor inte får den stöttning de behöver och har rätt till i ämnesspråket i 
SO och i de andra ämnena på skolorna. Elevernas flerspråkighet nyttjas inte i så 
stor utsträckning förutom flerspråkiga lärresurser. Studiehandledning på moders-
målet förekommer inte på skolorna och fortbildning kring hur elevernas fler-
språkighet kan användas som en resurs saknas. Två av SO-lärarna tar också upp 
bristen på tid till att hinna med att planera en makro/mesostöttning för de ny-
anlända eleverna, utan det vanligaste blir en mikrostöttning under lektionstid. 
Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal tar upp problematiken att lärare känner att de 
inte räcker till:  

Den omfattande variationen i elevernas förutsättningar skapar stora problem, och lärarna 
– som har alla eleverna tätt inpå sig och ser den enskildes situation och behov, samtidigt 
som de inte klarar av att ta hand om varje elev på ett bra sätt – känner skuld över att de 
inte gör lite till (Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal, 2017, 208). 

Ingen av skolorna kartlägger de nyanländas kunskaper i SO-ämnena enligt Skol-
verkets kartläggningsmaterial steg 3.              

Sammanfattning och diskussion/analys 
Jag inleder med att sammanfattas studiens resultat utifrån uppsatsens fråge-
ställningar. Sedan diskuteras och analyseras hur nyanlända högstadieelever i 
reguljär klass stöttas i SO-undervisningens ämnesspråk utifrån ett elev- och 
lärarperspektiv. 
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Hur beskriver de nyanlända eleverna den stöttning de får i SO-
undervisningens ämnesspråk?       
Som svar på studiens första frågeställning framkommer att samtliga informanter 
på båda skolorna använder översättningsverktyg för att förstå svåra ord och 
begrepp i SO-undervisningens ämnesspråk. Informanterna får också extra stött-
ning av SVA-lärare och specialpedagog på sina respektive skolor, på andra tider 
än själva SO-lektionerna, där de kan få hjälp med att förstå språket och innehållet 
i det aktuella arbetsområdet. Eleverna har även möjlighet till språklig stöttning i 
SO-undervisningens ämnesspråk genom att gå på Läxhjälpen.  Alla, utom en 
informant, tar upp att högläsning av läraren är bra då de kan fokusera på att förstå 
innehållet istället för att samtidigt avkoda och förstå. De nämner även hur viktigt 
det är att läraren förklarar nya ord och begrepp i språket under läsningens gång 
och att läraren skriver upp dem på tavlan. Ingen av skolorna har studiehand-
ledning på informanternas modersmål, något som eleverna efterfrågar och har rätt 
till, dock har de tillgång till modersmålsundervisning 60 min per vecka. Ibland 
kan de ta med sig frågor till modersmålsläraren om de har svårt att förstå något i 
SO-undervisningen. Informanterna tar också upp att de har fått arbeta mycket hårt 
både i skolan och i hemmet för att lära sig ämnesspråket i SO och att klasskamrat-
erna stöttar dem språkligt. Endast en av informanterna beskriver sitt deltagande 
vid helklassdiskussioner, övriga deltar knappt i någon interaktion med klass-
kamrater och lärare.  

Hur beskriver SO-lärarna den stöttning de ger i SO-
undervisningens ämnesspråk?  
Det sammanfattande resultatet på min andra frågeställning är att samtliga SO-
lärare använder sig av högläsning för att stötta eleverna i SO-undervisningens 
ämnesspråk. De förklarar därmed ord och begrepp i ett sammanhang, visar hur 
eleverna ska tolka bilder, kartor och statistik. Inläsningstjänst är enligt lärarna ett 
bra komplement för elevernas studier hemmavid, även om två av dem använder 
dess funktioner i sin undervisning. SO-lärarna nyttjar Teams där eleverna får 
genomgångar utlagda, Power-Points och viktiga länkar. Vid genomgångar 
beskriver två av dem att de använder sig av återblickar, bildstöd och filmer. De 
riktigt nyanlända eleverna på Björkskolan använder vid behov ett anpassat 
material, medan de nyanlända på Tallskolan har samma material som övriga 
elever i klassen. De tre SO-lärarna anser att de nyanlända eleverna på deras 
respektive skolor inte får den stöttning de behöver och har rätt till i ämnesspråket i 
SO och i de andra ämnena på skolorna. Elevernas flerspråkighet nyttjas inte i så 
stor utsträckning förutom flerspråkiga lärresurser. Studiehandledning på moders-
målet förekommer inte på skolorna och fortbildning kring hur elevernas fler-
språkighet kan användas som en resurs saknas. Två av SO-lärarna tar också upp 
bristen på tid till att hinna med att planera en makro/mesostöttning för de ny-
anlända eleverna, utan det vanligaste blir en mikrostöttning under lektionstid. 
Ingen av skolorna kartlägger de nyanländas kunskaper i SO-ämnena enligt Skol-
verkets kartläggningsmaterial steg 3. Materialet rekommenderas av Skolverket, 
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men är ännu inte obligatoriskt. Syftet är att, på elevens starkaste språk, ta reda på 
vad eleven kan i ämnena för att kunna planera undervisningen och genomförs med 
hjälp av tolk eller studiehandledare.                

Hur omsätts stöttningen i undervisningspraktiken? 
I praktiken uppmärksammar jag, vid mina deltagande observationer, att 
informanterna använder sig av översättningsverktyg på båda skolorna. De ny-
anlända eleverna får språklig stöttning med fokus på ord och begrepp. Vid 
genomgångar stöttas eleverna visuellt genom bildstöd och högläsning används 
som ett redskap i stöttningen. Min uppfattning är att alla elever gynnas av hög-
läsning då lärarna stannar upp under läsningens gång och förklarar svåra ord och 
begrepp i texten. Under observationerna visar Bea och Tora exempel på hur de 
nyttjar elevernas flerspråkighet genom att låta dem använda Inläsningstjänsts 
funktioner i form av exempelvis Begreppaguider och Begreppafilmer samt appen 
webbappliber.se för att träna på ord och begrepp. Under de lektioner jag ob-
serverar får eleverna explicit språklig stöttning med fokus på ord och begrepp i 
SO-undervisningen. De nyanlända eleverna är inte muntligt aktiva. Eleverna 
deltar knappt i någon interaktion och producerar nästan ingen talad svenska, 
förutom Talitha som varit knappt tre år i Sverige, hon är språkligt aktiv och räcker 
upp handen. Mina observationer pekar på att det finns ett stort behov av 
studiehandledning på elevernas modersmål i undervisningspraktiken då de 
nyanlända eleverna inte kan delta i samtal och diskussioner utan stöttning i deras 
starkaste språk. 

Diskussion och analys     
Efter att ha analyserat resultaten av elev- och lärarintervjuer samt observationer 
kan jag se att elevernas beskrivningar av den stöttning de får väl överensstämmer 
med lärarnas beskrivningar och min egen uppfattning. Det finns stora likheter 
mellan studiens utvalda skolor både vad gäller elevernas- och lärarnas upplevelse 
av stöttningens effekter. Både eleverna och lärarna framhåller högläsning som 
språkligt stöttande i samband med att försöka förstå textinnehållet i ett läromedel. 
De ger eleverna möjlighet att ställa frågor på texten och lärarna kan förklara ord 
och begrepp som är nya för eleverna. Eleverna betonar också att det är viktigt att 
lärarna läser högt för att det är svårt för de nyanlända att både fokusera på 
avkodning och att förstå textinnehållet.  

Både lärare och elever lyfter modersmålets betydelse vid inlärning av ett 
andraspråk. De tar upp vikten av att eleverna ska få språklig stöttning på sitt 
modersmål speciellt den första tiden i reguljär klass. Eleverna som har varit 3–4 år 
i Sverige önskar hellre få språklig stöttning av SO-lärarna på svenska istället för 
att få stöttningen på deras förstaspråk av en studiehandledare, medan eleverna 
som endast varit 1–2 år är helt beroende av modersmålet vid inlärningen av SO-
språket. De riktigt nya eleverna uttrycker att de inte kan delta vid samtal i klassen 
utan stöttning på modersmålet och de tystnar då istället. Även lärarna lyfter denna 
problematik och det är något som också mina observationer visar. Endast en 
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informant deltog i helklassdiskussioner i klassrummet med lärare och klass-
kamrater. Observationerna visade också att de nyanlända eleverna, förutom en 
elev, endast var interaktionellt delaktiga de gånger SO-lärarna kom fram till dem 
under lektionen. Orsaken till att varken de nyanlända eleverna eller deras 
klasskamrater klarade av att interagera med varandra i klassrummet kan också, 
förutom brister i det svenska språket, höra samman med just högstadieåldern då 
elever kanske inte vågar prata med någon där kommunikationen kan haverera. 
Min pilotstudie bekräftar att de nyanlända eleverna inte vågar använda sitt 
andraspråk och interagera med de svenskfödda ungdomarna för att de är rädda att 
säga fel. Informanterna menar också att klasskamraterna inte vågar prata med 
dem, den språkliga interaktionen uteblir. Mina studier (2017; 2020) visar som 
andra undersökningar (Axelsson, 2013; Bunar, 2015; Nilsson & Axelsson, 2013; 
Nilsson Folke, 2015; Nilsson Folke, 2017) att övergången mellan förberedelse-
klass och reguljär klass är problematiskt för de nyanlända eleverna. Från att ha 
varit socialt inkluderade i förberedelseklass tystnar eleverna när de kommer ut till 
reguljär klass även om mina informanter berättar att de trivs med sina klass-
kamrater och att de stöttas av dem språkligt, men den språkliga stöttningen kunde 
jag dock inte se exempel på under mina observationer.  

Enligt en sociokulturell teoriram sker lärandet genom ett deltagande i en social 
aktivitet och i och med att de nyanlända eleverna saknar studiehandledning på 
modersmålet på både Tallskolan och Björkskolan ges de inte stora möjligheter till 
lärande i den ordinarie klassrumsundervisningen. Det optimala lärandet, som sker 
i interaktion med någon som kan lite mer, uteblir i stort sett i den reguljära under-
visningen. Där präglas undervisningen av hög utmaning och lite stöd, medan det 
omvända gäller i förberedelseklass (Axelsson 2013; Bunar 2010; Bunar 2015; 
Nilsson & Axelsson 2013; Nilsson Folke 2017; Rubin 2019). Rimligtvis är det 
också så att den språkligt höga nivån i klassrummet, i kombination med bristande 
kommunikativa strategier, gör det svårt för de nyanlända eleverna att delta i den 
interaktion som försiggår.   

Nyanlända elever på högstadiet har enligt skollagen fått en förstärkt rätt till 
studiehandledning på modersmålet, något som inte beaktats i skolornas hem-
kommun. Speciellt på Tallskolan har de nyanlända elevernas rätt till studie-
handledning lyfts flera gånger, men ännu har kraven inte införts på skolan. På 
Tallskolan fick två av informanterna dock stöttning under en SO-lektion per vecka 
av en svensktalande SVA-lärare, vilket var mycket uppskattat både av eleverna 
och SO-läraren. SVA-läraren fungerade som studiehandledare på svenska.  

På Björkskolan har man inte drivit frågan om studiehandledning lika starkt som på 
Tallskolan, men SO-läraren beskriver stora svårigheter med att kommunicera med 
de nyanlända eleverna och svårigheter med att veta hur mycket de har förstått av 
genomgångar och instruktioner. Svårigheter med kommunikation är också något 
som eleverna beskriver under den första tiden i reguljär klass. Samtliga informant-
er har gått i kommunens förberedelseklass med tillgång till studiehandledning på 
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deras modersmål och de berättar att den första tiden i reguljär klass är utmanande. 
De förstår inte mycket av vad läraren och klasskamraterna säger och de vet inte 
vad de ska göra under lektionstid. I början kan de inte fråga någon på deras första-
språk och det skapar en känsla av frustration hos eleverna. De befinner sig enligt 
Marianis (Gibbons, 2018) fyrfältare i Frustrationszonen/ängslanszonen, då de 
nyanlända eleverna hamnar i en lärandemiljö med högt kognitiva uppgifter, men 
med en låg nivå av stöttning. Det optimala enligt Vygotskijs teori om språkets roll 
för tänkandet och lärandet (Vygotskij, 2001) är att barnet lär sig bäst när hen 
befinner sig i den närmaste utvecklingszonen. Mariani (Gibbons, 2018) benämner 
denna lärandemiljö Lärande-/utvecklingszon. Andraspråksforskningen visar att 
den frågebaserade och dialogiskt orienterade undervisning, som hög kognitiv 
utmaning och hög nivå av stöttning kräver, också främjar språkutveckling bland 
andraspråkselever (Gibbons 2018).    

Två av de tre SO-lärarna, som tjänstgör på Tallskolan respektive Björkskolan, 
beskriver liksom de nyanlända eleverna en känsla av frustration över både tiden 
till att hinna med att kommunicera med de nyanlända eleverna och svårigheter 
med att samtala med dem på svenska och veta att de förstår vad de säger. Min 
erfarenhet av att ha undervisat nyanlända elever är att under en inledande period 
måste kommunikationen med barnen ske betydligt mer med kroppsspråk, gester, 
handlingar och bilder än med det talade och skrivna ordet. Lärarna förklarar att de 
inte har tid att sitta ned med de nyanlända eleverna under lektionerna på grund av 
de övriga elevernas behov. De två lärarna lyfter också vid intervjuerna problemet 
med att få tid till att planera stöttningen för de nyanlända på makro- och meso-
nivå, utan den stöttning som ges sker mestadels på mikronivå, något som jag 
också uppmärksammade under mina observationer. Lärarna önskar få mer stött-
ning på kommunal nivå kring hur de ska tänka kring de nyanländas lärande och 
hjälp med att sätta sig in i material, digitala hjälpmedel, riktlinjer kring studie-
handledning och aktuell forskning. Känslan av frustration och skuld av att lärare 
inte gör lite till för sina elever är något som även Lauvås, Hofgaard Lycke & 
Handal (2017) beskriver. Ett sätt att komma till rätta med detta problem är, enligt 
mig, också att skolorna kartlägger de nyanländas kunskaper i SO-ämnena för att 
kunna planera undervisningen på makro- och mesonivå efter hur långt de har 
hunnit i ämnena.     

De nyanlända eleverna har den svåra uppgiften att både lära sig det svenska 
språket samtidigt som de ska tillgodogöra sig ämnesundervisningen. Vad är det 
som hindrar respektive underlättar inlärningen av ämnesspråket i SO? Lärare har 
ett gemensamt ansvar att arbeta med de nyanlända elevernas språkutveckling 
explicit i både språk- och ämnesundervisningen. Enligt forskning är ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt något som gynnar alla elever, men är nödvändigt 
för nyanlända elever (Gibbons, 2018). Alla lärarna framhåller vid intervjuerna en 
avsaknad av kompetens i hur de ska lära eleverna svenska och arbeta med de 
nyanlända eleverna i klassrummet. De vet inte hur de ska stötta eleverna under 
lektionerna och känner sig inte nöjda med att de inte deltar.  
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Vid intervjuerna framkom att lärarna ser sig själva som språklärare med uppdraget 
att lära ut ämnessvenska. Min erfarenhet av att ha arbetat som ämneslärare på 
högstadiet i flera år är att detta inte är någon självklarhet. Jag upplever att det är få 
ämneslärare som anser att det är deras uppgift att utveckla elevens språk, utan att 
det är svensklärarens roll. Vissa ämneslärare menar dessutom att det inte är viktigt 
att arbeta med språket i deras ämnen då det inte går någon nyanländ elev i klassen. 
Att samtliga SO-lärare i min studie ser sig som språklärare är en ny erfarenhet för 
mig och överraskade mig positivt. 

Efter mina observationer och intervjuer med lärarna, fick jag en uppfattning av att 
de inte har fått tillräcklig med utbildning i hur de ska arbeta explicit med språk- 
och kunskaper parallellt, det vill säga ett språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt. Jag är dock positivt överraskad över hur långt lärarna har kommit i 
språklig stöttning trots att de inte har fått rätt förutsättningar för att kunna planera 
undervisningen för de nyanlända eleverna. De saknar kompetensutveckling i hur 
de ska arbeta med språket i sina ämnen plus att de på skolorna inte ges alla 
rättigheter till de nyanlända eleverna. Det förekom explicit språklig stöttning i 
form av begrepp- och ordförklaringar under de klassrumslektioner jag 
observerade, vilket enligt SFG-pedagogiken inte räcker för att andraspråkselever 
ska lyckas i skolan. SO-lärarna beskriver också alla tre, vid intervjuerna, att de har 
fokus på ord och begrepp i SO-språket, men de nyanlända eleverna behöver dock 
ännu mer stöttning i form av modellerande undervisning utifrån tankesättet ”I do, 
we do, you do”. Eleverna behöver inte enbart få veta vad de ska göra utan även 
hur det ska göras, exempelvis dekonstruktion och konstruktion av texter samt 
kommunikativa strategier vid exempelvis samtal och diskussioner i mindre 
grupper. Min erfarenhet av att ha arbetat som ämneslärare på högstadiet är att det 
är ovanligt att lärare och elever skriver texter gemensamt i klassrummet. Kaya 
(2016) uppmanar lärare att skriva texter tillsammans med eleverna för att de ska 
få en modell över skrivprocessen samtidigt som de får en modell över resultatet 
eller produkten. Cirkelmodellen och processkrivning, att ge och få återkoppling 
samt att använda checklistor, anser hon vara viktig stöttning för eleverna. Ingen av 
SO-lärarna använder sig av genrepedagogiken med exempelvis cirkelmodellen 
som en pedagogisk metod.  

Flera av de nyanlända eleverna har inte provat på att arbeta tillsammans med 
andra så de behöver träning i hur man ska diskutera och samarbeta i grupp. Många 
har en skolbakgrund med en katederundervisning där interaktion med någon 
annan än läraren är straffbart. De är vana att arbeta tyst på egen hand och att 
läraren står för nästan hela talutrymmet i klassrummet. Detta innebär att det blir 
en ny upplevelse för eleverna när de börjar i svensk skola där de förväntas att 
interagera med andra trots avsaknad av studiehandledning på förstaspråket. 
Kanske var det också elevernas goda skolbakgrund och självständiga arbetssätt, 
som gjorde dem mer osynliga och isolerade i klassrummet vid mina observationer. 
Det är svårt att veta om det självständiga arbetssättet förstärkts i Sverige på grund 
av att de inte kan eller vill delta i klassrumsundervisningen eller om de fortsätter 
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att arbeta på ett sätt som de vana vid från sina hemländer, men klart är att om 
varken lärare eller klasskamrater används som lärresurser skapas färre lärtillfällen. 
Mina informanter som varit 1–2 år i Sverige uttryckte att de försöker delta i inter-
aktion så mycket de kan, men språket hindrar dem från att samtala. De förstår lite 
svenska, men kan inte säga orden på svenska. Sedan spelar informanternas 
personlighet också in när det gäller att våga ta för sig i klassrummet. 

Min pilotstudie och även denna studie visar liksom Nilsson & Axelssons (2013) 
och Nilsson Folkes (2017) forskning att elevernas modersmål är en under-
utnyttjad resurs i det reguljära klassrummet. Studiehandledning förekommer fort-
farande inte på de två skolorna trots att behov finns och är något som både elever 
och lärare efterfrågar, men jag upplever ett annat driv och en ökad medvetenhet 
hos både elever och lärare om hur viktigt det är med modersmålet vid inlärningen 
av ett andraspråk jämfört med min pilotstudie för några år sedan. Eleverna och 
lärarna använder datorer i SO-undervisningen som möjliggör användandet av fler-
språkiga lärresurser som exempelvis översättningsverktyg, appar och länkar på 
modersmålet och lärarna har introducerat Inläsningstjänst funktioner som eleverna 
kan nyttja både under lektionstid och hemmavid. Thomas & Colliers omfattande 
studie från 1997 visade att kunskapsresultaten blev högre för tvåspråkiga elever 
som under flera år fick utveckla sin tankeförmåga och inhämta kunskap både på 
sitt första- och andraspråk, jämfört med dem som bara hade formell undervisning 
på sitt andraspråk. De elever som inte använde båda sina språk parallellt i skolan 
hade dessutom svårt att kunskapsmässigt komma i nivå med de enspråkiga elev-
erna. Thomas och Collier konstaterade också att ju mer utvecklat en elevs första-
språk var, desto snabbare framsteg gjorde hen i sitt andraspråk (1997). Mina 
informanter har samtliga en god skolbakgrund med ett starkt utvecklat första-
språk, vilket förvärvats genom undervisning under flera år, vilket var den 
viktigaste bakgrundsfaktorn för skolframgång i Thomas & Colliers studie. På de 
två skolorna i min studie får samtliga elever tillgång till modersmålsundervisning. 
Största behovet av studiehandledning beskriver både elever och lärare i min studie 
är de första två åren i svensk skola då det blir stora svårigheter att lära sig och 
kommunicera med lärare och klasskamrater under lektionerna utan stöttning på 
modersmålet. Det kan tyckas självklart att man lär sig bäst på ett språk man 
förstår och på högstadiet har de nyanlända enligt skollagen en förstärkt rätt till 
studiehandledning, något som mina informanter inte erbjuds idag. Utan stöd på 
modersmålet riskerar elever att få svårt att klara en åldersmässig nivå i 
skolämnena (Axelsson, Lennartsson-Hokkanen & Sellgren, 2002). 

Under mina observationer och efter intervjuer med elever och lärare framgår att 
de nyanlända eleverna inte uppmanades att tänka, läsa och skriva på det språk som 
är elevernas starkaste skolspråk. Elever med samma språk använde inte det 
språket för att tillsammans diskutera, förklara, lösa problem och söka fakta. 
Genom modersmålet får eleverna ökade möjligheter till kognitiva utmaningar och 
den nyanlända eleven får en chans att förstå ämnesinnehållet. Det är fullt 
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förståeligt att det kan kännas svårt att låta eleverna använda ett annat språk än 
svenska på lektionerna och därför är det så viktigt att det finns en plan över vilket 
språk eleverna ska använda i vilket sammanhang och i vilket syfte. Att planera för 
anpassad stöttning på makro- och mesonivå för de nyanlända eleverna är något 
som lärarna beskriver skapar frustration då de upplever att de både saknar 
kompetens för undervisning av nyanlända och tiden till att förkovra sig inom 
området. Det leder till att lärarna mestadels ägnar sig åt mikrostöttning under 
lektionstid istället. Kaya (2016) tar upp hur viktigt det är att lärare funderar över 
vilken planerad stöttning som krävs för att eleverna ska kunna hänga med på 
lektionerna. Det vill säga stöttning för att bland annat kunna förstå genomgångar, 
delta i aktiviteter, genomföra uppgifter, förstå texter, svara på frågor och skriva 
texter. Hur vi använder vårt kroppsspråk, vår röst, visuellt stöd och ett modell-
erande arbetssätt kan göra enorm skillnad för de nyanlända elevernas förståelse.  

SO-lärarna i min studie har kommit en bra bit på vägen, vad gäller stöttning, 
genom att de använder visuellt stöd, anpassad talhastighet, extra tanketid i form av 
EPA, kortskrivande, rekapitulation, utvärderingar, inlästa texter och filmer på 
elevernas modersmål. Nästa nivå av stöttning är att få eleverna att interagera mer 
med sina klasskamrater och lärarna och träna dem att lära tillsammans med andra. 
Min forskningsöversikt visar att viktiga förutsättningar saknas för en undervisning 
som är gynnsam för andraspråkselever. Eleverna stöttas inte i läsning och 
skrivning i orienteringsämnena i någon stor utsträckning trots att dessa i högre 
skolår blir alltmer specialiserade och skriftspråkliga. Den monologiska 
klassrumskultur som rapporteras i flera studier går stick i stäv mot principerna för 
en framgångsrik undervisning, exempelvis betydelsen av interaktion och 
genrepedagogik (Axelsson & Magnusson, 2012).  

Istället för en undervisning där muntliga, interaktiva moment skulle kunna vara 
utgångspunkten för en successiv övergång till skriftspråkets genrer tycks klass-
rumskulturen i hög grad vara muntlig. Eleverna förväntas läsa och producera text 
utan en gemensam bearbetning. Min erfarenhet av att undervisa andraspråkselever 
är att de inte kan placeras i reguljär undervisning och förväntas klara ålders-
adekvata mål utan riktade insatser. 

Det effektiva lärandet uteblir i klassrumsundervisningen om den stödjande 
omgivningen inte är tillräcklig, vilket är beklagligt med tanke på den dubbla 
uppgiften de nyanlända står inför, att lära sig språket och att lära på språket. En 
framgångsrik utbildning för andraspråkselever anser jag kräver ett språkligt fokus 
i alla ämnen.  

En slutsats som jag, liksom Rubin (2019) drar är att skolan måste fortsätta att 
utveckla sin beredskap för att möta den heterogenitet som flerspråkiga elever 
representerar. Flerspråkigheten måste tas tillvara och integreras som en naturlig 
del i skolans vardag och synen på språk ges en vidgad och mer övergripande 
organisation som inkluderar alla elever samt att vi måste ta tillvara på elevernas 
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tidigare kunskaper. Jag känner väl igen resonemanget bland mina kollegor att de 
nyanlända eleverna saknar kunskaper i svenska när de kommer ut i reguljär klass 
och det är fullt förståeligt då de endast har haft undervisning i sitt andraspråk 
under några månader. Forskningen säger att det tar minst 5–7 år för att utveckla 
det ämnesrelaterade språket (Cummins, 2017). Istället för att vara inriktade på att 
eleverna saknar kunskaper i svenska måste vi lärare ta tillvara på de språkliga och 
ämnesmässiga kunskaper de faktiskt redan besitter. I och med Skolverkets nya 
kartläggningsmaterial får vi en god kunskap om elevens språk och erfarenheter 
som vi kan bygga vidare på. I Lgr 11 betonas att undervisningen ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2019).  

Nilsson Folkes studie (2017) visar att lärare i alla ämnen måste ta ansvar för 
elevernas språkutveckling och i min studie framhåller de nyanlända eleverna en 
anpassning av undervisningen i den reguljära klassen genom att lärarna förklarar 
det ämnesspecifika språket i SO. Alla ämneslärares uppgift blir enligt Gibbons 
(2018) att försöka skapa autentiska och kognitivt utmanande kontexter där elev-
erna tillsammans med en hög språklig stöttning ges möjlighet till en meningsfull 
språkanvändning.  

När det gäller språkliga dimensioner och litteracitet i alla skolans ämnen finns ett 
omfattande behov av lärarutbildning och kompetensutveckling (Nygård Larsson, 
2011; Rubin, 2019). Hägerfelth (2011) konstaterar att få lärare under sin 
utbildning har uppmärksammats på det språk som skapar ämnena. Jag anser att 
svenska som andraspråkslärare har en viktig roll i arbetet med att sprida vår 
kunskap om nyanländas språkutveckling och stötta våra kollegor i hur vi arbetar 
språk- och kunskapsutvecklande. Pedagogerna i de reguljära klasserna har inte 
samma kunskap om de nyanländas lärande vilket gör att ämnesundervisningen 
inte alltid anpassas efter de nyanländas behov av SKUA. Nilsson Folkes (2017) 
forskning visar att broar behöver byggas mellan det kända och okända och ny 
kunskap samt ämnesspecifika begrepp kräver stöttning i klassrummet annars 
tystnar eleverna. 

Studier av texters språkliga drag med utgångspunkt i Hallidays SFG har synlig-
gjort olika genrer i skolans olika ämnen.  Jag tycker det är viktigt att eleverna blir 
bekanta med skolans textgenrer, som vanligtvis är informationstäta och komplexa, 
för att kunna utveckla sitt lärande. Många av mina nyanlända elever har aldrig 
arbetat med vissa genrer och för dem blir det svårt att både läsa och förstå samt 
skriva dessa texttyper. Hallidays språkteori bidrar till lärande genom att lärare och 
elev tillsammans kan tala om texten samt diskutera olika grammatiska uttryck för 
olika situationer och vad det har för betydelse. 

Forskningen har mest fokuserat på den naturvetenskapliga litteraciteten då jag haft 
stora svårigheter att hitta avhandlingar och vetenskapliga artiklar som behandlar 
den samhällsorienterade litteraciteten. Detta tror jag beror på att det natur-
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vetenskapliga ämnesspråket bedöms vara det svåraste både tekniskt och gramma-
tiskt. Jag upplever dock att det samhällsorienterande språket har många likheter 
med det naturorienterande språket och många uttryck och begrepp i SO-ämnena 
skapar svårigheter hos eleverna. Den samhällsorienterade litteraciteten har ett 
språk med en hög andel av abstrakta och generaliserande substantiv och målet i 
många av SO-texterna är att förenkla ämnesspråket utan att tappa ämnes-
innehållet. 

Brister i undersökningen 
Metodtrianguleringen gjorde att resultaten säkerställdes och gav således en ökad 
träffsäkerhet och en mer heltäckande bild av nyanlända elevers språkliga stöttning 
i SO-undervisningens ämnesspråk. Det var särskilt bra med tanke på problematik-
en med tolk vid intervjuerna som kan göra att sanningen uteblir eller misstolkas. 

Ett annat metodologiskt problem i min studie är att jag använt mig av en tolk vid 
två av de sex elevintervjuerna och för att mina informanter ska kunna uttrycka 
sina upplevelser på sitt förstaspråk. Många av frågorna var tolken tvungen att 
översätta och det har varit omöjligt för mig att veta hur tolken översatt mina 
frågor och informanternas svar på dem. Nilsson Folke (2017) använde även hon 
tolk vid sina intervjuer med nyanlända i sin studie. Hon hänvisar till forskning 
som visar att användandet av tolk gör att information går förlorad eller misstolkas, 
något som jag måste ta i beaktande i min studie.  

Kvale & Brinkman (2014) påpekar att en intervju alltid utgör en maktsituation 
som medför att elever, omedvetet eller inte, försöker berätta vad de tror forskaren 
vill höra. För att minska maktsituationen skulle jag ha kunnat genomföra grupp-
intervjuer istället. 

För att undvika farorna med att forska på ”egna” informanter (Kalman 2006) hade 
jag kunnat intervjua elever som jag inte har någon relation till, men eftersom 
studien skulle vara praktiknära blev de svårt då jag undervisat kommunens 
samtliga nyanlända elever i SO-ämnena.  

Fortsatt forskning 
Ett högst aktuellt ämne för forskning är hur lärarna i kommunen arbetar parallellt 
med elevens språk- och kunskapsutveckling. Tidigare forskning inom området 
undersöker främst lärare som använder genrepedagogik som modell för att arbeta 
med elevens språk- och kunskapsutveckling. Det skulle vara lärorikt att intervjua 
fler ämneslärare på högstadiet och studera om och hur de i så fall arbetar med 
språket parallellt med ämneskunskapen samt vilka språkliga utmaningar de anser 
finns i deras ämnen. Elevernas egna röster om sin skolsituation saknas och jag 
skulle vilja ta reda på hur eleverna själva upplever att lärarna arbetar språk- och 
kunskapsutvecklande och vad de anser vara bra undervisningsmodeller. Ett annat 
outforskat område inom svensk forskning är modersmålsundervisningens och 
studiehandledningens utformning.  
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15 p vid Umeå universitet. Syftet med studien är att beskriva och analysera hur nyanlända 
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förberedelseklasser åk 2-9, och undervisar i svenska som andraspråk och i SO-ämnena. 
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dina elever. Intervjun kommer att ta ca 1 timme och jag kommer till dig på din skola.  Vi kan 
sitta i ett rum som du väljer. Intervjun kommer att spelas in på en mobiltelefon och 
transkriberas av mig efteråt. 

Alla som deltar i studien kommer att vara anonyma och allt material kommer att hanteras 
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transkribering och magisterarbetet. 

Har du några funderingar går det bra att kontakta mig per telefon, mejl eller så träffas vi och 
pratar om det. 

Med vänliga hälsningar, 

Linda Wikström Mobil: 070-3174721 Mejl: linda.wikstrom@pitea.se 

Samtycke: 

Jag har informerats om syftet med Linda Wikströms studie, vilka metoder som kommer att 
ingå och hur materialet kommer att hanteras. Jag är medveten om att studien är frivillig och 
att mitt deltagande kan avbrytas när som helst. Genom min underskrift ger jag mitt samtycke 
till studien, dvs att min intervju får användas i studien och eventuella uppföljande arbeten. 

Namnteckning: ……………………………………………………………………………….. 

Namn: 

Datum: ……………………………………………………………………………………….. 

 



 
 

 
 

Bilaga 3: Intervjuguide elever 

 

Erfarenheter av SO-undervisning i hemlandet 

Har du haft undervisning i SO- ämnena i ditt hemland? Om ja, under hur lång tid 
har du undervisats i SO? 

Kan du berätta om SO-undervisningen i ditt hemland?  

Vad gjorde läraren?  

Vad gjorde eleverna? 

Hur redovisade ni det som ni arbetat med? Läxor/prov? Undersökningar/experiment? 
Diskussioner? Annat? 

Tyckte du om att ha SO- ämnena i hemlandet? Motivera ditt svar. 

Finns det likheter och skillnader mellan SO-undervisningen i ditt hemland och SO-
undervisningen i Sverige? Om , ja beskriv likheter och skillnader. 

 

Erfarenheter av SO-undervisning i Sverige 

Hur upplever du att det är att ha undervisning i SO i svensk skola? Motivera ditt 
svar. 

Kan du berätta hur en lektion i SO brukar gå till? 

Vad gör läraren? 

Vad gör eleverna? 

Hur redovisar ni det som ni har arbetat med? Läxor/prov. 
Undersökningar/experiment? Diskussioner? Annat? 

Tycker du om att ha SO- ämnena i skolan? Motivera ditt svar. 

 

Stöttning i SO-undervisningen  

Hur beskriver de nyanlända eleverna den stöttningen de får i SO-undervisningens 
ämnesspråk? 

Hur tycker du att det går att förstå språket i SO-ämnena? 

Behöver du någon språklig stöttning i ämnet? Om nej, hur länge har det tagit för 
dig att erövra ämnesspråket i SO? Hur har du gjort för att lära dig ämnesspråket i 
SO? 

Hur gör du för att lära dig ämnesspråket i SO? 



 
 

 
 

Berätta om vilken hjälp du får i SO-ämnena för att förstå språket?  

Vad gör läraren?  

Vad gör eleverna i klassrummet?  

Digitala hjälpmedel? Inläsningstjänst? Filmer och bildstöd? Ordlistor? Anpassat 
material för nyanlända? Annat? 

Skulle du behöva mer hjälp med ämnesspråket i SO? Om ja, vilken hjälp skulle du 
vilja ha.  

Vilka svårigheter har du stött på? 

Tycker du att ämnesspråket i SO är svårare än ämnesspråket i andra ämnen som 
exempelvis NO? Berätta! 

 

Vad är det som hindrar respektive underlättar inlärningen av ämnesspråket i SO? 

 Har du några tips på hur man kan göra för att lära sig SO-språket?  

Har du några exempel på lektioner där det har varit svårt att ”hänga med” i SO-
undervisningen. Berätta!  

Har du några exempel på lektioner där det har varit lätt att ”hänga med” i SO-
undervisningen. Berätta!  

Vad skulle du vilja ha för stöttning i klassrummet om du fick önska? 

Är det något annat du vill ta upp kring SO-undervisningen på din skola? 

  



 
 

 
 

Bilaga 4: Intervjuguide lärare 

 

Erfarenheter av att undervisa nyanlända elever i SO   

Har du erfarenhet av att undervisa nyanlända elever i SO? Om ja, under hur lång 
tid har du undervisat nyanlända elever? 

Kan du berätta om hur det är att undervisa nyanlända? Något som fungerar bra? Mindre 
bra? 

Kan du berätta om hur en lektion i SO brukar se ut? 

Hur redovisar ni det som ni arbetat med? Läxor/prov? 
Undersökningar/experiment? Diskussioner? Annat? 

Upplever du att de nyanlända eleverna hänger med i undervisningen?  

Hur vet du att de förstår ämnesspråket? 

 

Stöttning i SO-undervisningen 

Hur beskriver SO-lärarna den stöttningen de ger i SO-undervisningens 

ämnesspråk?  

Vilken språklig stöttning ger du?  

Vilken språklig stöttning skulle du vilja ge? 

Vilken språklig stöttning tänker du att de nyanlända eleverna behöver i SO- 
ämnena?  

Berätta  mer om vilken hjälp de nyanlända får i SO-ämnena för att förstå språket? 
Digitala hjälpmedel? Inläsningstjänst? Filmer och bildstöd? Ordlistor? 
Studiehandledning? Annat? 

Vilka svårigheter har du stött på? 

Upplever du att ämnesspråket i SO är svårare för de nyanlända eleverna jämfört 
med ämnesspråket i andra ämnen som exempelvis NO? Berätta! 

  

Vad är det som hindrar respektive underlättar inlärningen av ämnesspråket i SO? 

Har du några tips på hur man kan göra för att de nyanlända ska lära sig SO-
språket?  

Har du några exempel på lektioner där det har varit svårt att få de nyanlända 
eleverna att ”hänga med” i SO-undervisningen. Berätta!  



 
 

 
 

Har du några exempel på lektioner där det har varit lätt att få de nyanlända 
eleverna att ”hänga med” i SO-undervisningen. Berätta!  

Vad skulle du vilja ha för stöttning i klassrummet om du fick önska? 

Är det något annat du vill ta upp kring SO-undervisningen och nyanlända på din 
skola? 

Ansvar för att de nyanlända elevernas ämnesspråk 

Finns det andra på skolan som kan stötta de nyanlända språkligt med SO- 
ämnenas språk?  

Vem ska lära eleverna vardagssvenska och ämnessvenska? Hur? 

Vad har du fått för kompetensutveckling för att klara av ditt arbete i klassrummet? 

Skulle du behöva mer hjälp med hur du skulle kunna arbeta mer med 
ämnesspråket i SO? Om ja, vilken hjälp skulle du vilja ha?  

Ser du dig själv som språklärare? 

Vad har eleverna för behov av svenska som andraspråk? 

Får eleverna den hjälp de behöver i ämnesundervisningen på er skola? 

 

 

 

 

 


