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Sammanfattning
I den här studien valdes det att fokusera på om stödet är tillräckligt eller inte och vad för typ
av material lärarna använder sig av för att stödja eleverna i so-ämnena. Syftet med arbetet är
att se om lärarna har möjlighet till att stödja nyanlända elever i so-ämnen och om läraren och
eleven tycker att stödet de får är tillräckligt eller inte. Det finns farhågor om att stödet inte är
tillräckligt när det gäller so-ämnen. Om eleverna får mer stöd i svenskämnet än i so-ämnena
leder det till brist på utveckling hos dem. I den här studien valdes det att fokusera på om
stödet är tillräckligt eller inte och vad för typ av material lärarna använder sig av för att stödja
eleverna i so-ämnena. Här framhålls det sociokulturella, relationella, resurs- och
bristperspektivet. Dessa perspektiv beskriver hur skolorna ska arbeta med eleverna för att alla
ska nå sina mål.
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Förord

Författaren av denna litteraturstudie är Aisha El-Moghrabi som är lärarstudent på Högskolan

Kristianstad.

Nyanlända elever har alltid väckt intresse hos mig eftersom arbetet de gör för att lära sig ett

nytt språk är väldigt betydelsefullt. Med det intresset i bagaget utvecklar jag några

forskningsfrågor som gäller stöd för dessa nyanlända elever och hur vi lärare kan hjälpa dem

på bästa sätt. Det är inte bara en fråga för den svenska skolan som sådan utan en angelägenhet

för hela samhället. De nyanlända eleverna kommer att vara en del av vår samhällsgemenskap

och bidra till den i framtiden. Det är viktigt att de nyanlända får verktygen för att klara sig i

livet och att de får fullgod utbildning i det nya land de har kommit till. Det kommer att göra

dem till värdefulla medborgare och de kommer att bli mer välorienterad och därmed fungera

bättre i samhället.

Jag vill även tacka min handledare Ingemar Ottosson som har väglett mig under tiden och

gett mig goda tips som jag kan använda mig av.
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1. Inledning
Det här arbetet  handlar om hur lärare upplever möjligheterna till stöd för nyanlända elever i

SO-ämnena. Det kommer också att se ämnet ur elevernas perspektiv. Enligt LGR22 ska

undervisningen i skolan anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket,

2020). Undervisningen i skolan ska främja elevernas behov och kunskapsutveckling. Dock

möter lärare idag svårigheter då var femte elev i Sverige har en annan språkbakgrund än den

svenska, skriver Skolverket (2020). Elevers behov kan skilja sig åt och det kan man som

lärare ha svårt att åtgärda på egen hand. Undervisningen i skolan ska alltså anpassas efter

elevernas individuella behov. Men hur fungerar det när stödet som de nyanlända eleverna får

inte är tillräckligt? Utifrån min egen erfarenhet så får dessa elever mest stöd i svenskämnet,

vilket är viktigt, men hur är stödet när det gäller SO-ämnena? Får eleverna verkligen den

hjälp som de behöver?

Skolverket (2020) skriver att utbildningen inte bara ska främja elevernas utveckling, utan

skolan skall också bidra till att eleverna ska ha lust till att lära sig, därför är det viktigt för

blivande lärare att ha överblick över olika stöd och material för att främja nyanlända elevers

lärande. Det gäller inte bara blivande lärare utan också lärare i allmänhet. Det är viktigt att

alla lärare går igenom det material och den verktygslåda som skolan har att erbjuda. För vissa

finns det inte mycket material att tillgå utan läraren får anpassa sig efter det skolan har.

Materialet som läraren ska anpassa sig efter kan ibland skapa svåra utmaningar eftersom alla

elever inte har samma behov.

När eleverna inte får det stöd de behöver finns en uppenbar risk att de inte har lust att lära sig

något nytt. Motivationen som eleverna ska få i undervisningen hjälper till så att de klarar

kunskapskravet. Vi måste vara medvetna om att alla elever är olika i skolan, alla barn har

olika sätt att lära sig och utvecklas. Undervisningen ska vara individualiserad, läraren ska

planera och undervisa elever efter deras behov för att de ska kunna uppnå nödvändiga mål.

Enligt Skolverket (2020) ska alla lärare använda sig av det kompensatoriska uppdraget. Detta

går ut på att personalen som har ansvar i skolan ska jobba med vissa elever för att
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kompensera de sämre förutsättningar dessa har att nå sina mål i skolan (Skolinspektionen

2021). Olika elever behöver olika former av hjälp och det kompensatoriska uppdraget som

alla skolor ska följa finns till för att jämna ut vissa ogynnsamma förutsättningar.

Skolinspektionen (2021) understryker att lågpresterande elever ofta har föräldrar som inte har

så goda svenskkunskaper, men att det inte ska stoppa skolan och personalen från att följa det

kompensatoriska uppdraget för att hjälpa eleverna.

Lärarens strävan ska uppväga skillnader i barns förutsättningar att tillgodogöra sig

utbildningen. I lärarens planering ska det ingå flera olika uppgifter och olika typer material

som elever kan använda sig av. Planeringen ska främja elevers kunskaper både i skrift och tal.

Eleverna ska kunna kommunicera med andra och inte bara med läraren, men hur ska det gå

till om inte eleven har goda kunskaper i språket? Idag i dagens  klassrummet så finns det

elever från olika delar av världen. Alla talar inte samma språk, men barn kan kommunicera

på olika sätt.

Nyanlända elever som precis ska börja skolan går igenom olika steg. Eleven ska först lära sig

språket för att kunna kommunicera och förstå andra och med dessa kunskaper som eleven lär

sig i början ska hen utvecklas vidare i de olika ämnen som man har i skolan. Men i den här

studien kommer fokuset ligga på hur läraren och eleven upplever stödet och hur de

tillsammans går tillväga för att eleven ska nå kunskapskraven i SO. Det är viktigt att eleven

tar del av kartläggningen av behov och informeras om den extra anpassning som har gjorts,

skriver Skolverket (2020). Eleven ska även kunna vara med och planera kartläggningen.

Följer läraren sin kartläggning och på vilket sätt? Har eleven fått ett åtgärdsprogram för att

klara sig? Enligt min tidigare vfu-erfarenhet är det många lärare som inte följer

åtgärdsprogrammet utan använder sig av olika andra metoder och material för att eleven ska

klara sig. Många elever hade tillgång till modersmålslärare – men de var aldrig på plats då

eleverna hade SO, utan de var bara på plats under svensktimmarna.

Enligt Skolverket (2020) så ska all personal och elev känna till materialet som finns i skolan.

Allt material kan räknas som stöd om läraren och eleven använder det på rätt sätt. Fokuset

ligger på hur läraren och eleven samarbetar när de använder det stöd som behövs. Inom

so-ämnena är det många begrepp som eleven ska kunna. En nyanländ elev ska få särskilt stöd

9



och det måste skolpersonalen dokumentera och planera. Allt ska kartläggas så andra lärare

kan ha det till hjälp. Det finns olika typer av kartläggning som skolan kan göra men det är

viktigt att skolan har resurser till det. Hur arbetar lärare i skolor som inte har så mycket

resurser som de kan använda sig av? Enligt min tidigare erfarenhet har lärare haft det svårt

med so-ämnena, då det är många specialtermer som ska förklaras och det är viktigt att de

nyanlända eleverna förstår det som läraren lär ut.

Fokuset i den här studien ligger på hur lärare upplever möjligheten med stöd för nyanlända i

SO-ämnen. Enligt Skolverket (2020) så ska en nyanländ elev få en plan för stöd senast två

månader efter att eleven har kommit in i skolan. Detta ska vara till hjälp för läraren för att

planera och undersöka vad för stöd det är som eleven behöver. För vissa elever kan det räcka

med bildstöd, men hur fungerar det för de andra eleverna som inte har samma behov eller

som inte lär sig på samma sätt? Bildstöd är bilder som förklarar olika begrepp. Bilderna kan

till exempel föreställa olika personer eller vissa saker man vill att eleven ska förstå. Det kan

även vara en ritning som utgör en bild. Både den ordinarie läraren och modersmålsläraren ska

samarbeta för att hjälpa till enligt Lgr11. Modersmålsläraren ska vara engagerad i olika

arbeten och uppgifter även i andra ämnen. Samarbetet mellan modersmålsläraren och

ämnesläraren är viktigt då det kan gynna alla elevers behov.

Skolinspektionen gjorde en kvalitetsgranskning av nyanlända elevers möjligheter till en

likvärdig utbildning. Det konstaterade att nyanlända elever har begränsade möjligheter att

uppnå vissa mål (Skolinspektionen, 2009). Det är därför det är viktigt med stöd efter

elevernas behov och inte bara stöd i allmän planering. Nyanlända elever behöver alltid extra

hjälp och planering. Det kan finnas elever som bara behöver stöd med att skriva och för de

andra kan det vara så att de behöver mer stöd med att kunna förstå olika begrepp. När man

arbetar med so-ämnena är det mycket fackuttryck som man använder sig av och även mycket

text att läsa. Eleverna får alltså arbeta med många svåra ord vilket gör att kunskapskraven i

so-ämnena kan vara svåra att nå. Lärarna i skolan ska anpassa sig efter elevernas behov men

är skolans stöd idag tillräckligt? För att besvara min frågeställning kommer jag med hjälp av

forskning att undersöka hur lärare och elever upplever stödet i so-ämnena när det gäller

nyanlända elever.
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2. Syfte
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur lärarna inom samhällsorienterande ämnen

upplever stödet  för de nyanlända eleverna och vilka material lärarna använder som stöd åt

dessa. Syftet är även att undersöka hur eleverna upplever stödet de får av lärarna och hur

dessa går tillväga.

2.1 Forskningsfrågor

● Hur upplever lärare möjligheten att stödja nyanlända elever i SO-undervisningen?

● Hur upplever de nyanlända eleverna stödet de får i SO-undervisningen?

3. Viktiga begrepp
I den här delen kommer jag att nämna några centrala begrepp i det här arbetet. Nedan

kommer begreppen att definieras och det kommer att förklaras hur de används i studien.

Centrala begrepp

3.1 Kartläggning

Enligt Skolverket (2021) ska nyanlända elever placeras in i en årskurs, anpassat efter vilka

kunskaper de redan har. Skolan ska göra en inledande bedömning av nyanlända elevers

kunskaper. Kartläggningen har tre olika steg som måste göras för att elever ska kunna nå sina

mål. Resultatet av kartläggningen beror på elevens ålder och personliga förhållanden. Enligt

Skolverket (2021) ska kartläggningen hjälpa läraren att planera undervisningen på rätt sätt. Så

får eleven anpassningen som hen behöver. Eleven ska få rätt material för att kunna klara sig,

det vill säga läraren bör använda material som är lämpligt för det steg som eleven befinner sig

i. Eleven ska ta del av denna kartläggning och få den på det språk som eleven behärskar. När
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kartläggningen ska göras så är det rektor som bestämmer vilken personal som är mest lämplig

att göra det.

Skolverket (2021) skriver att det första steget i kartläggningen är litteracitet som är viktigt för

kompetens inom modersmål, flerspråkighet eller svenska som andraspråk. Steg 2 är

matematisk kompetens och var eleven befinner sig där. Steg 3, som är det sista steget som är

viktigt, är ämneskompetens inom det ämne som kartläggs. För en nyanländ elev är en

kartläggning väldigt viktig då läraren och eleven ska följa den och se hur eleven utvecklar sig

inom ämnet. Det finns olika kartläggningar beroende på årskurs och klass som eleven ska

börja i (Skolverket 2022).

3.2 Extra anpassning

Extra anpassning görs för elever som inte kan nå den minsta nivå av kunskapskrav som bör

uppnås, skriver Skolverket (2022). Extra anpassning är en mindre ingripande stödinsats. För

att en elev ska kunna få extra anpassning behöver det inte fattas något formellt beslut utan om

läraren ser att eleven inte klarar sig utan extra anpassning ska eleven få sådan. Extra

anpassningar behöver inte skrivas i ett åtgärdsprogram eftersom berörda lärare alltid kan

anpassa efter elevernas behov. Extra anpassningar kan alltid göras för nyanlända elever som

behöver ytterligare hjälp. Skolverket (2022) skriver att det är viktigt att eleven känner till de

extra anpassningar som de får eftersom det underlättar för eleven att utveckla sig.

3.2.1 Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram är ett dokument där all personal skriver ned vilka behov av särskilt stöd

eleven har och hur personalen har valt att gå tillväga. Det gäller hur och vad för material

läraren och eleven använder för att eleven ska nå sina mål (Skolverket 2022). I

åtgärdsprogrammet ska allt vara kopplat till elevens behov av särskilt stöd och

kunskapsmålen. Det är viktigt att föräldrarna är med och eleven när skolan ska göra ett

program för barnet. Föräldrarna ska delta i samtal om elevens svagheter och styrkor. Varje

åtgärdsprogram ska handla om var eleven befinner sig och hur eleven ska nå sina mål. Det

här programmet följer med eleven till gymnasiet då en elev har rätt till åtgärdsprogram fram
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till detta stadium. Det är upp till skolan och rektorn att välja och bestämma vad för typ av

stöd eleven ska få i sitt åtgärdsprogram (Skolverket 2022).

3.3 Kompetensutveckling

Kompetensutveckling sker med hjälp av kommunen. Kommunen måste se över behovet som

finns för kompetensutveckling för personalen. För att nyanlända elever ska lära sig de So

ämnen måste eleven tillgodogöra sig en utveckling av andraspråket. Läraren som undervisar

nyanlända elever behöver ha kunskaper i hur utvecklingen av ett andraspårk går till, läraren

behöver även känna till olika sätt att arbeta med i lektionen för att stärka elevens kunskaper i

språket men även ämnet. Det är skolan som har ansvar att se till att all personal vet vad för

behov de behöver för kompetensutveckling Skolverket (2022). Skolan behöver se till att all

personal har kunskaper om kompetensutveckling.

3.4 Modersmål

Forskningen har svårt att enas om en tydlig definition av modersmål, som Håkansson (2003)

påpekar. Hon ställer frågan: ‘’Är det det första språk man lärt sig, eller är det det språk man

behärskar bäst, eller det språk man använder mest? (Håkansson, 2003:13). Med hänvisning

till Skutnabb-Kangas benämner Håkansson (2003:15) olika kriterier för att redogöra för hur

man kan definiera modersmål. Ursprungskriteriet, som beskrivs som det tydligaste kriteriet

har använts i denna studie. Modersmål är det eller de språk som ett barn lär sig allra först

enligt ursprungskriteriet.

3.4.1 Andraspråk

För att barnet ska utveckla sitt andraspråk måste barnet ha grunder i sitt första språk.

Utvecklandet av ett andraspråk sker efter det att barnet har etablerat ett förstaspråk Lindberg

(2006). Lindberg (2006) skriver även att andraspråk kan bli ett ledande språk hos barnet

senare i livet. När man lär sig förstaspråk är det mycket som sker i utvecklingen men när

eleven vill lära sig andra språk blir det enklare och snabbare utveckling, det kan påverka

inlärningen hos barnet.
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3.6 Nyanlända elever

I sin rapport, ‘’Nyanlända och lärande’’ redogör Bunar (2010) för följande tre faktorer som

kännetecknar nyanlända elever. Eleverna ska ha kommit till Sverige precis innan eller under

sin skolstart i gymnasiet, de behärskar ej det svenska språket (annat modersmål) och de har

invandrat till Sverige (Bunar, 2010:14). Hur länge en nyanländ betraktas som sådan är en

definitonsfråga som enligt Bunar (2010:16) går att precisera enligt en formalistisk modell.

Enligt ett avtal mellan staten och kommunerna skall ett ekonomiskt stöd ges för de

nyanländas introduktion i skolan. Det ekonomiska stödet ska gå till att handla olika typer av

material som stödjer eleven. Bidraget skall ges i upp till två år efter att elevens skolgångs

påbörjats, och eleverna behandlas och omnämns som nyanlända under dessa två år enligt

denna modell (Bunar, 2010:16). Bunar (2010:10) påpekar dock att forskare inom området

låter definitionen av nyanlända elever vara osagd, vilket antyder att det är ett begrepp som ses

mångtydigt.

3.7 Bilder

Enligt Mayer & Gallini (1990) kan man utgå ifrån fem olika funktioner när det gäller att

använda sig av bilder för att illustrera en text. Det finns dekorations-, representations-,

transformations-, organisations- och tolkningsbilder. Dekorationsbilder är det som gör att en

text ser attraktiv ut men bilden behöver inte vara relevant för texten till exempel framsidan av

en bok. Representationsbilder kan hjälpa läsaren med att visualisera sig en sak, händelse eller

en person. Transformationsbilder kan hjälpa läsaren att komma ihåg viktig information som

finns i texten. Det kan vara till exempel bilder som innehåller nyckelord från texten bredvid.

Organisationsbilder kan bidra till att läsaren strukturerar olika typer av information.

Tolkningsbilder har syftet att underlätta för läsaren att förstå en text genom en bild som finns

för att förklara texten skriver Mayer & Gallini (1990).
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3.8  Ordförråd och begreppsutveckling i SO-ämnena

Enligt Skolverket (2022) ska det alltid finnas förutsättningar som hjälper eleverna att utveckla

sitt ordförråd när det gäller de fyra olika So-ämnena – historia, geografi, religionskunskap

och samhällskunskap. Det är väldigt viktigt att jobba med begrepp och använda sig av olika

redskap för att hjälpa eleverna med förståelsen.

Skolverket (2022) skriver om att använda olika typer av videos som innehåller skiftande

visualiseringar som hjälper en elev att förstå. I videon finns det bilder som förklarar olika

begrepp och samtidigt hjälper eleven att komma ihåg dessa begrepp med bilder.

En lärare ska ha möjlighet att använda sig av flera olika verktyg som stöttar elevernas ämne

lärande: textsamtal, lässtrategier, gräns analys av ämnesrelaterade ord och samtal i olika

grupper. Verktygen kan utforskas ur olika perspektiv: undervisningsfilmer, samtalsformer och

artiklar. Alla dessa kan man använda sig av för att eleverna ska utveckla sitt ordförråd.

4. Metod
Här beskriver jag hur sökprocessen genomfördes och hur jag valde metoder för min

undersökning.

4.1 Intervju

Denscombe (2019) skriver att intervjuer är en lämplig metod vid små studier där

forskningens syfte är att förstå ett givet forskningsobjekt på djupet. Med hjälp av intervjuer

kan man få mer värdefull information än av en enkät, som många deltagare kanske väljer att

inte besvara. Eriksson & Berjas (2013, s 31) skriver att avsikten med en litteraturstudie är att

systematiskt söka efter information, kritiskt granska informationen man har hittat och därefter

sammanställa det stoff man har hittat inom det ämne eller problemområde som man har valt.

Jag har intervjuat lärare och elever från olika skolor där jag ställde olika typer av frågor som

hjälpte mig att få svar på min frågeställning. Jag valde att ha en jämn könsfördelning
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eftersom att jag ville få svar från olika kategorier  trots att jag är medveten om att en

kvalitativ undersökning inte kan göra anspråk på representativitet. Intervjuerna kom att

innehålla öppna frågor. Denscombe (2019) skriver att fördelen med att ställa öppna frågor är

att respondenten får utrymme att uttrycka sig med egna ord. Sådana intervjuer tar dock

väldigt lång tid på grund av att det är öppna frågor och lärarna behöver tid att tänka.

Respondenterna fick självklart ställa frågor om de inte förstod vad de skulle svara på. Allt

som lärarna svarar spelades in och skrevs ner. Alla lärare och elever godkände att de ska

spelas in. Arbetssättet kallas också för halvstrukturerad intervjumetod.

4.2 Databas

Med hjälp av olika databaser som finns har jag hittat forskning som är relevant för min

frågeställning. Jag har använt mig av olika sökord som ”nyanländ elev”, ”stöd i SO-ämnen”

och ”extra anpassning”. Det har hjälpt mig hitta rätt typ av forskning. Jag fick flera resultat

och detta hjälpte mig att hitta beskrivande ord som är mer specifika för just den delen jag

söker på. Den databas jag använde mig av var Summon, en hemsida som tillhör Högskolan

Kristianstad. Summon har ett stort utbud av artiklar, böcker och forskningsarbeten som har

hjälpt mig med att hitta lämpligt faktaunderlag.

Jag testade mig fram med olika stödord som kan hjälpa mig hitta rätt information. Jag sökte

även på min frågeställning som kan hjälpa mig att hitta tillräckligt mycket om det jag vill

veta. När jag sökte på “stöd för nyanlända elever fick jag inte så många resultat, jag fick upp

bara 3. Sökningen för extra anpassning för nyanlända gav mig bara ett resultat. Eftersom

Summon inte hade så många resultat som jag förväntat mig valde jag att söka vidare på

Google, vilket gav mig många olika vetenskapliga artiklar som jag kunde använda mig av.

Många artiklar hade dock inte riktigt den information som jag sökte efter.

16



4.3 Urval

4.3.1 Urval av material

När jag sökte efter olika källor så gjorde jag många urval för att hitta information som passar

just det jag söker efter. För att hitta rätt fakta och information gick jag igenom olika artiklar

och forskningsrapporter och läste igenom för att se vad det är som kan passa mitt arbete. Jag

granskade även informationen som jag behöver för att förhindra att icke-vetenskapliga

artiklar används i arbetet. Jag började med att läsa rubriken till olika vetenskapliga artiklar för

att se vad dessa artiklar handlar om. Därefter läste jag sammanfattningen av texten och

identifierade frågeställningarna som författaren försökte besvara. Detta hjälpte mig med att ha

med det material jag ville från början.

4.3.2 Urval av undersökningspersoner

Urvalet när det gällde intervjun var att jag intervjuade fyra lärare från fyra olika skolor och

fyra nyanlända elever för att se hur och vad för resultat jag kunde få. Jag försökte även

intervjua några hemspråkslärare men inga lärare var tillgängliga.

I den här studien kommer jag att använda mig av kvalitativa metoder.

4.4 Etiska överväganden

Jag kommer att intervjua lärare och elever . Det är viktigt att både läraren och eleverna

känner till syftet med intervjun, samt att intervjun, vid godkännande av både lärare och

vårdnadshavare till eleverna, kan spelas in. Respondenterna kommer att få gå igenom

frågorna innan intervjun så att de har chansen att tänka över om de vill vara med eller inte,

samt godkänna att jag kommer att använda deras svar i min studie. Denscombe (2019) skriver

att det finns fyra principer som man måste följa när det gäller forskningsetik.

Den första principen handlar om att deltagarnas intresse ska skyddas. Enligt Denscombe

(2019), ska personen som bidrar som informant inte ha det sämre ställt i slutet av intervjun än

17



vad de hade det i början av intervjun. Det kan jag göra genom att se till att deltagaren inte

lider skada av att dela med sig informationen som de har. Jag som har kontroll över intervjun

ska undvika att tillfoga deltagaren psykisk skada och deltagaren ska inte få några negativa

konsekvenser av att delta i intervjun.

Andra principen är att deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informeratsamtycke.

Enligt Denscombe (2019) ska deltagarna ha frivilligt valt att vara med i intervjun, de ska inte

känna sig tvungna att vara med. Deltagarna ska ha tillräckligt med information för att kunna

avgöra om de vill vara med eller inte. Det är även viktigt att tänka på att samtycket ska vara

skriftligt så att dokumentation kan börja.

Tredje principen är att forskare ska arbeta på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till

undersökningen. Denscombe (2019) skriver att man ska vara tydlig med att säga vem man är

och vad syftet med forskningen är. Man ska vara öppen och inte förfalska sig själv. Forskaren

ska tala sanningen om undersökningens beskaffenhet och den roll som deltagarna har i

undersökningen.

Den sista principen är att forskningen ska följa den nationella lagstiftningen. Denscombe

(2019) skriver att man bör undvika att undersöka känsliga ämnen där

datainsamlingsmetoderna kan bryta mot lagen. Man bör även vidta rimliga åtgärder för att

säkerhetsställa att datan man samlar in förvaras på ett säkert sätt.

4.5 Experiment

Det har även gjort experiment med eleverna som jag har intervjuat. För att få mer svar till en

av mina två frågeställningar utförde jag och lärarna ett experiment som de nyanlända

eleverna fick vara en del av. Eleverna skulle få läsa tre So texter med hjälp av olika stöd för

att kunna ta sig an de olika texterna. Det tog inte lång tid för varje elev att arbeta med texten.

Experimentet gav mig svar som hjälper mig i slutsatsen och analysen.
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5. Tidigare forskning
I den här delen kommer det att redovisas vad tidigare forskning har visat kring stöd för

nyanlända elever

5.1 Forskarnas undersökning

Det finns flera olika studier som undersöker hur eleverna använder sig av stödet som de får,

men den studie som var mest relevant för den här studiens frågeställning handlar om hur de

nyanlända elevernas undervisning ser ut i två olika skolor och vad för strategier lärarna

använder för att underlätta undervisningen för eleverna. I den studien tar författaren upp olika

punkter som kan vara viktiga. Författaren har använt sig av olika rubriker som till exempel

kartläggning, styrdokument och svenska som andraspråk. Studien har titeln ”Nya i

SO-ämnen” (2014) och författaren heter Mujeda Kadic.

Frågeställningar som författaren använder sig av i studien kan vara till hjälp för den här

studien. Det är tre frågeställningar som presenteras.

● Vilka undervisningsformer och metoder kan lärare använda för att underlätta

kunskaps- och språklärande hos nyanlända elever?

● Hur förvissar sig lärare om de nyanlända elevernas tidigare kunskaper?

● Hur tas de nyanländas förkunskaper till vara och integreras i undervisningen?

Kadic Nya i SO-ämnen ( 2014) skriver att med hjälp av dessa frågeställningar kan hon få svar

på och se om bilden av lärarnas möjligheter och olika hinder för undervisningen stämmer

överens med elevernas upplevelse och tolkning av stödet som de får.

Kadic (2014) skriver hur viktigt det är med modersmålsläraren i klassrummet för de

nyanlända eleverna. Enligt skollagen har alla barn som inte har svenska som förstaspråk rätt

till att lära sig sitt hemspråk i skolan. Enligt Lgr11 (2011) är syftet med

modersmålsundervisningen att eleverna utvecklar sina kunskaper i sitt modersmål. Om de

nyanlända har goda kunskaper i sitt modersmål hjälper det dem med att utvecklas i andra
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ämnen också. Kadic (2014) visar att det finns tre aspekter på modersmålets betydelse och

dessa tre aspekter är: språklärande, skapande och kunskapslärande. Modersmålsundervisning

har en stor roll för en nyanländ elev som har börjat skolan i ett nytt land. Att använda

modersmålet som verktyg för att eleverna ska utveckla sig kan hjälpa dem på många olika

sätt som till exempel förstå olika typer av texter. Undervisning som ges på ett språk som

eleverna inte behärskar gör så att eleverna fastnar i ett språk och möter kunskaper som de inte

förstår.

Kadic (2014) skriver att det är viktigt att eleverna får studiehandledning på det språk som de

behärskar. Studiehandledningen ska vara som ett stöd som hjälper de nyanlända  eleverna att

utvecklas och säkra deras kognitiva utveckling. Det är viktigt att eleverna får

modersmålsundervisning när de börjar skolan i ett nytt land. Samtidigt lär de sig steg för steg

det nya språket. Axelsson (2004) skriver om hur viktigt det är att modersmålsläraren och de

andra ämneslärarna samarbetar. När eleverna lär sig på två språk växer de och utvecklas alla

på olika sätt. Eftersom att i skolan så utvecklar eleverna sin identitet och inte bara kunskaper

är det viktigt att eleverna får undervisning de kan tillgodogöra sig. Axelsson (2014) skriver

att ett arbetssätt med elevernas förstaspråk i skolan reducerar kulturchocken och stärker

elevens identitet och självkänsla.

Kadic (2014) skriver om interkulturell pedagogik och hur viktigt det är att lärarna använder

sig av sådan när de planerar. Med interkulturell pedagogik eller interkulturellt förhållningssätt

menas att man ger erkännande åt elevernas tidigare erfarenheter, som både omfattar

modersmål, tidigare kunskaper och värderingar. Eleverna har säkert börjat skolan i sitt

hemland och har med sig kunskaper därifrån. De kunskaperna kan lärarna använda som

resurs för att eleven ska lära sig det nya språket. Liberg (2000) skriver att när eleven läser så

bygger hen en förståelse och får bilder av det lästa. Ju större kunskaper eleverna har med sig

desto lättare blir det för eleven att lära sig och utveckla sig. Att eleven och läraren använder

sig av kunskaper som eleven redan har underlättar väldigt mycket. En språkpolicy har i syfte

att skapa organisationsmodeller eller interaktionsmönster mellan lärare och elev och mönstret

ska främja elevernas aktiva deltagande i utvecklingen, skriver Kadic (2014). Därför är det

viktigt att skolor arbetar med att utforma en genomgripande språkpolicy. Det är därför viktigt

att läraren planerar utifrån elevernas behov.
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Det finns två olika sätt att se på elevernas tidigare kunskaper: man kan se dem via ett

bristperspektiv eller med ett resursperspektiv, skriver Kadic (2014). Bristperspektivet

representerar en subtraktiv syn på lärande, där tidigare kunskaper och erfarenheter läggs åt

sidan (Kadic 2014). Fokus ligger på företräde för svenskhet, svensk kultur, kunskaper om

Sverige samt i svenska språket. Skolverksamheten som är en del av samhället präglas ofta av

en monokulturalism med svenskheten som norm och idealbild. Kadic hävdar (2014) att den

svenska skolan fortfarande utgår från nationen som statsform och har det svenska språket

som den starkaste symbolen. Skolans uppgift är att värna om en god behärskning av det

svenska språket så att eleverna kan utveckla sig till ansvarsfulla medborgare. Den här

modellen kan fungera så länge eleverna och deras föräldrars referensramar sammanfaller med

skolans. Resursperspektivet representerar däremot ett additivt synsätt på lärande som innebär

att de nya kunskaperna inom det nya språket läggs till vad man inhämtat på det gamla. I

skolan ska alla nyanlända elever knyta an till den kunskap som de redan har för att lärande

ska ske.

Kadic (2014) presenterar även en av Cummins modell för lärande av det kunskapsinriktade

språket. Hur elevernas tidigare kunskaper kan användas för att eleverna ska utveckla sig inom

språket har Jim Cummins gjort en modell till som lärarna kan använda sig av. Våra tidigare

kunskaper utgör basen för tolkning av ny information, påminner Cummin (2000.) Modellen

nedan bygger på Vygotskijs idé om den proximala utvecklingszonen.

III

Kognitivt krävande uppgifter

I det här fältet är det mycket

kontextbundenhet, utvecklingszonen ligger i

det här fältet. Den kognitiva förmågan ska

utvecklas i takt med utvecklingen av den

språkliga förmågan. Fokuset på

undervisningen bör läggas i det här fältet

IV

Kognitivt krävande uppgifter

I det här fältet är det lite kontextbundenhet

och hög abstraktionsnivå. I det här fältet ska

språk och tankar användas som

lärandeverktyg. Det kan ta upp till sju år för

att eleven ska lära sig skolspråket.

Det kan även vara frustration zonen för

elever som är nya i språket.
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I

Kognitivt enkla uppgifter

I detta fält utvecklas det grundläggande

språket och det kan ta upp till 2 år för en

nyanländ att lära sig språket. I detta fält

utvecklas även den kommunikativa

förmågan. Det är mycket kontextbundenhet.

Här förbereds eleven för tredje zonen i

modellen.

II

Kognitivt enkla uppgifter

I det här fältet är det inte så mycket

kontextbundenhet. Uttråkning Zonen ligger i

det här fältet. Därför bör för mycket

aktiviteter undvikas.

Figur 1 Cummins modell – grad av kontextbundenhet och kognitiv svårighetsgrad (fritt efter

Rosander, 2006 och Hajer & Meestringa, 2010)

Grad av kontextbundenhet innebär hur mycket en elev kan få hjälp med situationen i

kontexten för att förstå och skriva texten, enligt Kadic (2014). Den här modellen betecknar

hur svåra uppgifterna som eleverna ska jobba med är. I början av sitt språklärande bör en elev

alltid få hjälp av sin omgivning för att kunna klara av att göra uppgiften (Kadic 2014). Men

svårighetsgrad är det eleven som avgör i den konkreta situationen och även hur mycket hjälp

eleven vill få. Men för att eleven ska klara av uppgiften är det viktigt att hen får kontextuellt

stöd. Eleven kan få olika typer av stöd som till exempel mer konkret material eller genom att

få möjlighet att få hjälp och stöd av sin omgivning. Genom att få hjälp av sin omgivning kan

eleverna klara av uppgifter som de normalt inte kan lösa på egen hand och den här hjälpen

ligger i ”närmaste utvecklingszonen”. Eleven utvecklar sig med hjälp av andra (Kadic 2014).

Sellgren (2006) poängterar vikten av att kontextualisera och konkretisera nytt stoff i

SO-ämnen, samt arbetet med textanalys och textens språkliga drag. Short menar att

undervisning i SO-ämnen skiljer sig från undervisning i övriga ämnen när det gäller att ta

hänsyn till andraspråkselever och deras behov, enligt Sellgren (2006). Hon menar att t.ex.

historieundervisning är nära sammankopplad med läs- och skrivfärdigheter och kritiskt

tänkande, och svårt att konkretisera och demonstrera för elever. Konkret material och
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laboratorier är inte i lika stor utsträckning förekommande som i t.ex. matte- och

NO-undervisning. Till skillnad från dessa är SO-undervisning mycket mer beroende av texter

och lärares föreläsningar. Läromedelstexterna är långa och redogörande, fyllda med abstrakta

begrepp, svårbegripliga och svårförklarliga. Eleverna behöver besitta goda läsfärdigheter för

att kunna läsa och förstå löpande texter och kunna tolka olika diagram och tidslinjer. Det är

inte heller lätt att förstå huvudtanken i texten, även om det finns illustrationer som försöker

förmedla en huvudidé.  Skrivuppgifterna kräver att eleverna ska visa på likheter och

olikheter, orsak-verkan-samband, vilket är svårt och krävande. Dessa uppgifter kräver god

förståelse, något som nyanlända elever oftast inte har eller inte kan visa. Andraspråkselever, i

synnerhet de som är nyanlända, behöver mycket hjälp för att kunna skriva sådana texter.

Det är viktigt att i förarbete med textanalys att arbeta med hela texten, inte enbart

nyckelmeningar eller nyckelord. Det får eleverna att bli självständiga läsare genom att hjälpa

de hitta sina egna lässtrategier som hjälper dem.

Enligt Sellgren (2006) betraktar Schleppegrell och Achugar  textanalys som ett komplement

till den ordinarie undervisningen, och är väl medvetna om att alla historietexter är omöjliga

att analysera. Det krävs en viss kunskap hos lärare om språk och grammatik för detta arbete,

vilket de är medvetna om. Många historielärare saknar denna kunskap.

För att förstå hur en uppgift ska utföras bör eleven alltid få hjälp av sin omgivning i början av

sitt språklärande. I vilken utsträckning en uppgift är kontextbunden beror på hur den

uppfattas av eleven själv, hur situationen upplevs av eleven, samt förkunskaper och tidigare

erfarenheter av liknande situationer. Den språkliga ansträngningen blir minimal och eleven

har vissa förkunskaper inom ett område. Däremot, tvingas eleven att arbeta med uppgifterna

utan den språkliga behärskningen som uppgifterna kräver, blir den kognitiva ansträngningen

omfattande.

Nästa författare heter Natalie Isaksson och uppsatsens rubrik är ”Förutsättningar för att

undervisa nyanlända elever i ordinarie klass – ur ett lärarperspektiv” och är skriven

år 2012.

Den andra studien som har valts för den här studien handlar om hur förutsättningarna är när

det kommer till att undervisa nyanlända elever i en vanlig klass. Isaksson tar fram olika
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resultat om vilka förutsättningar nyanlända elever kan ha i en vanlig klass och även vad det är

som fungerar och hur man ska hjälpa de nyanlända eleverna.

● Anser lärare att de har tillräckliga resurser för att undervisa nyanlända elever i

ordinarie klass?

● Upplever lärare att de har tillräcklig kompetens för att undervisa nyanlända elever?

● Hur upplever lärare nyanlända elevers förutsättningar för en framgångsrik skolgång

vid undervisning i ordinarie klass?

Isaksson (2012) skriver också om bristperspektiv och hur många skolor i Sverige arbetar

enligt det. Fokuset ligger på vad eleverna inte kan och lärarna utgår från den punkten och

negligerar det som eleverna redan kan. Åtgärder för de nyanlända eleverna handlar om att de

ska försvenskas och lära sig det svenska språket. Det sker många jämförelser mellan

andraspråkliga elever och förstaspråkliga elever och hur bra svenska de talar och vad som är

normen och om de passar ihop med normen, skriver Isaksson (2012). Om många har detta

synsätt angående nyanlända elever kommer de att alltid uppfattas som avvikande och svaga

språkmässigt. Enligt Bunar (2010) kan skolans lärare vara en viktig anledning till varför

nyanlända elever känner utanförskap, får sämre självförtroende och känner av stigmatisering.

Isaksson (2012) stödjer sig på Bunars forskningsöversikt ”Nyanlända och lärandet”. I denna

översikt kunde Bunar urskilja tre perspektiv: 1. det samhälleliga och individuella 2. det

institutionella och 3. det språkpedagogiska. Dessa perspektiv har något gemensamt och det är

att de har utgått från en problemsyn. De har sällan utgått från nyanlända elevers möjligheter

till en framgångsrik utveckling i skolan. Det perspektiv som har dominerat inom forskningen

och som innefattar begreppen ”normalt” och ”avvikande” är det samhälleliga och individuella

perspektivet. Det är det perspektivet som fortlever i den dagliga verksamheten i den svenska

skolan. Nyanlända elever har ofta fått stå ut som avvikande och de svenska eleverna har

framställts som de normala.

Det institutionella perspektivet omfattar studier om mottagningssystem och prestationer. Det

handlar om hur de nyanlända elevernas skolgång ordnas och detta varierar mellan

kommunerna och de enskilda skolorna. Det som även skiljer sig åt är vilka skolor som ska ta

emot de nyanlända eleverna. I vissa kommuner är det väldigt begränsat vilka skolor som ska
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ta emot eleverna men i andra kommuner försöker de sprida ut eleverna i olika skolor, visar

Isaksson (2012). Inte alla kommuner har bra resurser som gör att de nyanlända får det de

behöver för att klara sig. Vissa kommuner har förberedelseklasser som underlättar för de

ämneslärare som ska ta emot de nyanlända när de är klara med första stadiet. I

förberedelseklassen är det elever på olika nivåer men i samma situation. Då blir det enklare

att planera och genomföra olika typer av aktiviteter i klassrummet, skriver Isaksson (2012).

Det är inte alla elever som har chansen att börja i en förberedelseklass. En del elever får börja

direkt i en vanlig klass (men har fortfarande rätt att få extra stöttning för att utveckla sig och

nå sina mål). Bunar (2010) skriver att mottagningssystemet kan se olika ut för olika elever i

en kommun. Det har framkommit att det finns många brister i samarbetet och

kommunikationen mellan de medverkande parterna i mottagandet av de nyanlända eleverna:

det finns brist på tydliga regler om hur övergången från förberedelseklass till vanlig klass ska

gå till och vad det är som ska lämnas som till exempel olika dokument . Detta kan påverka

eleverna eftersom det kan vara otydligt, vilket kan verka hämmande på deras utveckling. I

olika slags forskning har det kommit fram att lärarna har goda intentioner att hjälpa de

nyanlända att komma in i skolsystemet, men det är upp till varje nyanländ elev att

improvisera hur detta ska gå till.

Det språkpedagogiska perspektivet handlar om förutsättningar och metoder för hur eleverna

lär sig språket samt för bevarandet av modersmål hos elever som är nyanlända i landet.

Isaksson skriver även om hur handledningen på modersmålet är viktig. Den sker för att

eleverna inte ska hamna efter i olika ämneskunskaper medan de lär sig det svenska språket.

Dock är det inte alltid elever använder sig av handledningen de får. Undervisningen på

modersmålet kan ha stor roll för den nyanlända elevens skolframgång. Modersmålet

förbinder elevens tidigare kunskaper med den nu aktuella skolvärlden vilket har visat sig

främja elevens kunskapsutveckling (Isaksson 2012). Synsättet på hur modersmålet påverkar

andraspråksinlärning har förändrats över tid. Innan såg man på modersmål som ett störande

moment som hindrade elever med svenska som andraspråk att integreras. Men idag ser man

modersmålet som en del av tidigare kunskaper, vilka gör att man har tillgång till att lära sig

ett nytt språk. Det finns många nyanlända elever som inte har tidigare erfarenhet av svensk
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språkundervisning och dessa elever kan ej tillgodogöra sig sina erfarenheter och inte utveckla

sig, skriver Isaksson (2012).

Det finns många studier som visar att nyanlända elever med tidigare erfarenhet av

språkundervisning har mycket högre kunskaper än elever med ingen erfarenhet alls. En studie

av Inger Gröning (2006) som berör det språkpedagogiska perspektivet försöker utröna hur

språkinlärningen ser ut för olika elever i en naturlig klassmiljö med elever som har svenska

som andraspråk. Gröning (2006) valde att undersöka kunskaper i so-ämnen. Kartläggningen

visade att inte alla eleverna kan beskrivas som andraspråksinlärare. Det visade sig att deras

kunskaper i svenska har ett tydligt samband med deras ämneskunskaper. Det var många fler

andraspråkselever som hade låg kunskapsnivå i so-ämnen jämfört med deras svensktalande

klasskamrater. Men elever med tidigare erfarenhet visade sig ha bättre kunskaper i so.

5.2 Forskarnas resultat

Kadic  (2014) skriver att resultatet har sett olika ut för olika skolor: lärarna använder sig av

olika metoder och stöd för de nyanlända eleverna. I den ena skolan så används resursläraren

som stöd för de nyanlända eleverna. Resursläraren går igenom olika begrepp och gör så att

eleverna kan förstå. I den andra skolan har läraren svårt att hitta rätt material som stöd för de

nyanlända eleverna. Läraren anser att eleverna har mer kunskaper än de själva kan prata om.

Här använder sig lärare av ordlistor som stöd för dessa elever.

Isaksson (Förutsättningar för att undervisa nyanlända elever i ordinarie klass – ur ett

lärarperspektiv, 2012) skriver att resultatet har sett lika ut för de olika lärarna som har svarat

på enkäten. Alla har efterlyst mer av någonting. Vissa lärare har inte tillräckligt med material

och resurs som stöd för de nyanlända eleverna. Andra lärare tycker att de behöver mer tid för

undervisningen när det gäller de nyanlända, och vissa lärare tycker att det kan vara ett stöd att

ha modersmålsläraren i klassen vilket kan underlätta för både läraren och eleven.
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5.2.1 Deras metoder

Kadic (2014) ”Nya i So-ämnen” har valt att undersöka både elever och lärare. Författaren

valde att intervjua fyra olika so-lärare och två svensklärare, samt att skicka ut enkäter till de

nyanlända eleverna. Kadic (2014) skriver att metoden som är vald för studien är kvalitativ då

hon valde att intervjua läraren. Författaren skriver inte hur många frågor som hon ställde men

att intervjun var delad i fyra olika delar och enkäterna som eleverna fick svara på hade 21

frågor.

Isaksson valde att skicka ut enkäter till lärare och valde en kvantitativ metod för den här

delen. Författaren valde att skicka ut enkäten till 32 lärare och valde att ha 29 frågor i

enkäten.

6. Teori

I den här avsnittet presenteras olika teorier. De teorierna som nämns är relationellt perspektiv,

sociokulturellt perspektiv, utvecklingszonen, scaffolding,mediering och visualisering

6.1 Relationellt perspektiv

Bengtsson (2018) skriver om det relationella perspektivet i specialpedagogiken och vad det

innebär. Det relationella perspektivet innebär att arbeta mot skolans värdegrund och att ha det

relationella förhållningssättet med i verksamheten. Perspektivet handlar om att personalen

ska skapa en skola för alla, en som ger möjlighet att nå målen. Barnkonventionen har

elevernas rättigheter i fokus och specialpedagogiken utgår från Barnkonventionen, skriver

Bengtsson (2018). Relationen mellan läraren och eleven är det grundläggande och

utgångspunkt. Alla elever är inte lika och alla elever har inte samma behov; i skolan så finns

det olikheter. I det relationella perspektivet sker arbetet med detta i samverkan med andra.

Vad eleverna har rätt till och vad de är skyldiga beskrivs i det här perspektivet. Det finns

kopplingar mellan det relationella perspektivet och sociokulturella perspektivet enligt

Vygotskij.
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6.2 Sociokulturellt perspektiv

Det är väldigt viktigt att kunna välja rätt teori, skriver Denscombe (2018). För att vi ska

kunna förstå teorin så kan man bryta ner den i olika begrepp. Det gör att det blir lättare att

förstå vad den handlar om. Teorin som är vald för den här studien handlar lika mycket om det

sociokulturella perspektivet. Vi undersöker hur lärare och elever upplever möjligheten till

stöd i so-ämnena. Det sociokulturella perspektivet har sina rötter i Vygotskijs teori. Gibbons

(2006) skriver att för att människorna ska lära sig måste det ske samspel mellan dem. När

läraren och eleven samspelar lär sig eleven av läraren, men hur kan samspelet ske om inte

läraren och eleven förstår sig på varandra? Hur ska eleven hjälpa sig själv om hen inte förstår

innehållet som läraren lär ut under lektionen? Samspel är ett begrepp som gör att vi kan förstå

det sociokulturella perspektivet bättre. Samspel är även ett viktigt begrepp i skolan. För att

eleven och läraren ska kunna kommunicera med varandra är språket viktigt. Därför kan det

vara viktigt att studera vad lärare har för möjligheter när det gäller stöd i so-ämnena. Det

finns olika typer av stöd för de nyanlända eleverna, men frågan är: vilket sätt gör att de lär sig

snabbare och förstår mer?

6.3 Utvecklingszon

Ett väldigt viktigt begrepp som man kan förknippa med den här studien är ”utvecklingszon”.

Utvecklingszonen handlar om vad det är som utvecklar eleven (utvecklingspotential). För att

eleven ska lära sig utgår man från det som eleven redan kan. För att veta vad eleven kan

behöver man göra en plan som både eleven och läraren ska följa. I planen ska det ingå vad

som behövs för att eleven ska utveckla sig och vad för typ av stöd läraren tänker sig att

använda. Gibbons (2006) skriver att man som barn lär sig ständigt, men man behöver rätt

hjälp för att man ska lära sig. Man behöver kommunicera och även samspela med andra för

att man ska lära sig. När barnet är i utvecklingszonen behöver barnet stöttning för att hen ska

klara sig.

Det poängteras av Elmeroth (2009) att varierande språklärande aktiviteter som ligger strax

ovanför den närmaste utvecklingszonen, är de allra viktigaste förutsättningarna för att språk,

tanke och kunskaper ska utvecklas, detta tillsammans med stöttning. Elmeroth (2009) menar
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att stöttning i den närmaste utvecklingszonen är extra viktig för andraspråkselever eftersom

deras erfarenhet av språk och kultur är annorlunda. Eleverna behöver dessa stödstrukturer för

att kunna underlätta lärande av såväl språket som ämneskunskaperna. Stödstrukturer är

svenska-som-andraspråkslärare, modersmålslärare, studiehandledare och elevernas egna

erfarenheter och kunskaper.

6.4 Scaffolding

Ett annat viktigt begrepp som också gör det lättare för den här teorin är scaffolding som kan

översättas med ”stöttning”. Stöttning för barn – att ge olika former av stöd – kan vara väldigt

viktigt då det hjälper barnet att gå från en fas till en annan. Att stötta för att hjälpa till med

nya kunskaper är viktigt inom Vygotskijs teori. Han betonar att barn alltid behöver rätt stöd

för att de ska lära sig. Att en elev och en lärare kan föra en diskussion kan vara nyckeln till ny

kunskap, skriver även Gibbons (2006).

Stöttningen ska ges gradvis och anpassas efter elevens förmåga att klara sig själv och

utvecklas. För att veta vad för typ av stöttning eleven behöver måste man ge olika uppgifter

för att se vad det är eleven klarar och var hjälp behövs.

Det sociokulturella perspektivet handlar mycket om skolmiljön och det är det som den här

studien handlar om. Hur eleven har det i skolan speglar mycket av det som eleven lär sig.

Stöd kan vara viktigt för alla elever i skolan som har behov, och extra mycket för de

nyanlända. Lärarna i skolan kan tycka att det är svårt om de inte har rätt till resurser i

skolan.Skolmiljön och vad skolan har att erbjuda är naturligtvis en bidragande faktor till att

eleverna får potential att utveckla sig.

6.5 Mediering

Ett centralt begrepp inom det sociokulturella lärandeperspektivet är mediering. Mediering

innebär att människor använder olika redskap för att förstå världen runt omkring. Det finns

medierande redskap och det finns kulturella redskap som man kan använda sig av för att

förstå världen runt omkring sig. Vygotskij (1994) påpekar att människorna idag använder

omvägar för att komma i kontakt med världen och det gör de genom medierande redskap.
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Vygotskij (1994) illustrerade en triangel som visar att människor inte reagerar (med det

menas att man behöver redskap för att reagera med omvärlden) med omvärlden. Ett av de

medierande redskap som Vygotskij talar om är språket. Det han menar är att vi använder

språket för att kommunicera för att förstå varandra men även vår omvärld. Vygotskij (1994)

skriver även att det finns flera redskap som vi använder oss av och det är till exempel bilder.

Vi uttrycker oss igenom bilder och kan kommunicera med bilder. Marner och Örtegren

(2003) skriver att det finns två olika medierande redskap som skiljer sig åt och det är det

vertikala och det horisontella. Det vertikala syftar på skriftspråket och det anses vara

värdefullt i det medierande redskapet. Det horisontella är mer som en verktygslåda som är en

mångfald av olika medieringar som till exempel ljud, grafik, text och video.

6.6 Visualisering

När man pratar om stöd är det många lärare som tänker på bildstöd. Det är inte nytt att bilder

får en att förstå bättre vissa texter och det är inte heller konstigt att en bild och en text

kompletterar varandra när det gäller att förmedla kunskap. Att förstå olika begrepp när man

läser en text bidrar till att man förstår en hel del av texten. En av de viktigaste utmaningarna

för läraren är att öka begreppsförståelsen i de samhällsvetenskapliga ämnena.

Det finns en taiwanesisk studie av Jian (2015) som handlar om hur eleverna tar sig igenom en

text med ögonrörelser. I studien så jämförde Jian fjärdeklassare och högskolestudenter. Alla

elever fick läsa en text som tillhörde en bild. Resultatet visade att eleverna först bara kunde

läsa texten och sedan titta på bilden. Högskolestudenterna kunde däremot obehindrat röra sig
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mellan texten och bilden. I sin studie kom Jian fram till att elever i ung ålder har svårt att

avläsa bilder och därför inte har tillräckligt med förmåga att läsa mellan bilden och texten. De

var inte så utvecklade som högskolestudenter. Här finns det bevis för att det är en stor

utmaning för eleverna att läsa texter med bilder.

Skolverket (2011) skriver att språket är människans främsta redskap för att lära,

kommunicera och tänka. Kan man inte språket så kan det vara svårt att kommunicera, tänka

och lära. Elever med svenska som andraspråk behöver olika typer av stöttning. Gibbons

(2012) skriver att läraren har en skyldighet att använda olika stödinsatser, men har fokuserat

på att använda sig av visualisering. Den gynnar elever med svenska som andraspråk men

även elever som har svenska som första språk. Hajer och Meestringa (2014) skriver att

undervisning som är språkinriktad utgår från vardagsspråk, ämnesspråk och skolspråk. Det

vardagliga språket hjälper elever med att förstå skolspråket. Elever med svenska som

andraspråk behöver anstränga sig extra mycket för att lära sig ett språk på flera olika sätt –

elever med svenska som förstaspråk växer upp med vardagsspråket.

7. Skolverkets allmänna råd för utbildning av

nyanlända elever

Allmänna råd används för att vägleda landets olika kommuner och skolor i hur utformningen

och organisation av utbildningen för nyanlända elever bör formas. För att de nyanlända

eleverna ska få en god introduktion och utbildning rekommenderar Skolverket varje skola

och kommun att utgå från dessa sex punkter.
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7.1 Mottagning

Vid mottagandet av de nyanlända elever ligger fokuset på att kommunerna bör ha ett

väletablerat och välkänt anordnande. Alla i skolan ska vara väl informerade om hur

riktlinjerna för mottagandet för de nyanlända eleverna ser ut i kommunen och hur det

genomförs i skolorna och i kommunen  Skolverket (2022).

7.2 Introduktion

Det viktigaste är riktlinjerna och rutinerna för introduktionen. Föräldrarna ska få kontinuerlig

information om skolans mål, värdegrund och och arbetssätt. Är den nyanlända eleven

ensamkommande flykting ska en god man utses och få informationen istället för föräldrarna.

7.3 Individuell planering

All planering och all undervisning som eleven ska få ska vara individuellt anpassad efter

elevernas förkunskaper och ska fastställas med en grundläggande kartläggning av

ämneskunskaper och språkkunskaper. Skolan har rätt till att undersöka om elevens

förutsättningar för utveckling är bättre i särskild grupp eller i ordinarie klass. Skolan ska vara

beredd på att ändra sin organisation om det gynnar eleven.

7.4 Undervisning

Undervisningen ska anpassas efter elevens förutsättningar och behov. Fokuset ska vara att

utveckla elevens ämneskunskaper och uppmuntra elevens förmågor och intressen.

Arbetssättet för undervisningen ska vara språkutvecklande och ska ha en tydlig

ansvarsfördelning för att eleven ska vara etablerad.

7.5 Uppföljning och utvärdering

Skolan bör göra en utvärdering av kommunens riktlinjer för introduktionen och

undervisningen av nyanlända elever. Skolan bör även se över behovet av modersmålslärare

och lärare i svenska som andraspråk. Skolan ska med jämna mellanrum kontrollera sin
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mottagning av nyanlända elever. Det finns många olika aspekter som ska bedömas och det är

om eleven fått den modersmålsundervisning, undervisning och studiehandledning i svenska

som andraspråk som eleverna har haft behov av.

7.6 Kompetensutveckling

För all personal som tar hand om utbildningen av nyanlända elever bör kommunen se över

behovet av kompetensutveckling. För att de nyanlända eleverna ska kunna förvärva

ämneskunskaper krävs det utveckling av det svenska språket. Alla lärare som arbetar med de

nyanlända eleverna behöver ha kunskaper i hur eleverna kan utveckla sin svenska och hur de

ska undervisa för att både svenska och ämneskunskaperna stärks. Ansvaret ligger alltså på

skolan att säkerställa att personalen som jobbar med nyanlända får kompetensutveckling.

8. Resultat och analys

Det har varit väldigt lika besked när det gäller att bedöma vad det är eleven behöver för att

klara sig. Alla dessa teorier och studier visar att alla är eniga om att nyanlända elever ska ha

rätt till att få stöd i alla olika ämnen och inte bara i svenska. Både elever och lärare

intervjuades för att få bättre underbyggda resultat för mina frågeställningar.

I. Hur ser du på undervisningen för de nyanlända i so-ämnen?

Alla fyra lärarna tyckte att so-ämnen kan vara svåra för många nyanlända elever, och det

även om de har rätt material. Många elever jobbar inte lika hårt när det gäller so-ämnen som

när det gäller svenska. Första läraren som är både SO- och svensklärare ser stor skillnad på

undervisningen i ämnena. I svenska finns det många olika uppgifter som eleverna kan jobba

med för utveckla sig men i SO är det inte lika lätt. De andra lärarna tyckte att med rätt

material kan alla elever utveckla sig. En av dessa lärare hade svenska som andraspråk och

kunde ha undervisning på svenska men gick runt och hjälpte de nyanlända på det arabiska

språket.

II. Tycker du att eleverna får tillräckligt med stöd i SO-ämnena?

Alla lärare svarade nej på den frågan. De tycker att staten bör satsa mer pengar på skolan så

att de kan få olika resurser som hjälper till i undervisningen. De tycker att vad de än gör eller
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använder sig av är det inte tillräckligt då lärarna tycker att det fortfarande är brist på material

och personal. De tycker att det är svårt att hinna hjälpa alla i klassrummet när det tar extra tid

för att de att ska kommunicera med de nyanlända eleverna.

III. Vad för material använder du dig av för att undervisa de nyanlända eleverna i

SO-ämnena?

Lärare 1. Använde sig av olika svt-klipp som med bild och röst förklarar olika begrepp i

so-ämnena, men för det mesta använde hen bildstöd och kunde ibland få hjälp av

modersmålsläraren för att översätta viktiga begrepp.

Lärare 2. Använder sig av Widgit Online som är en app där det finns olika bilder för olika

begrepp som de nyanlända eleverna får använda sig av. (Widgit online är en hemsida där det

finns olika bilder som hjälper till i lektionerna. Det finns begrepp och en bild som tillsamans

kompletterar varandra)

Lärare 3. Använder sig av olika metoder som att eleven själv får söka upp begreppen och

skriva ner dem så att eleven alltid kommer ihåg. Eleven har också tillgång till

modersmålslärare under alla so-lektionerna vilket gör att modersmålsläraren fått och planerat

allt material.

Lärare 4. Använder sig av korsord för att gå igenom viktiga begrepp och använder sig av

olika läroböcker och videos på nätet.

IV. Har ni tillgång till modersmålsläraren vid undervisning i SO-ämnena?

Det var en lärare av fyra som hade tillgång till en modersmålslärare och det var bara

arabisktalande lärare. Motsvarande för elever med urdu och andra språk hade skolan inte råd

med. Men en av dessa lärare var också arabisktalande och kunde hjälpa de flesta nyanlända i

klassrummet.

V. Samarbetar ni med modersmålslärare?

Tre av fyra lärare försökte samarbeta med modersmålslärare men för det mesta fungerar det

inte då modersmålsläraren hade olika typer av planer som hen var tvungen att använda sig av.

VI. Har skolan tillräckligt med resurser för att kunna stödja nyanlända elever?
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Nej, det har inte skolorna. Alla lärare svarade att de har använt samma material i år och det

har inte hjälpt så mycket. Det mesta de använder är Widgit Online som inte kostar så mycket.

Lärarna försöker göra sitt bästa för att utveckla eleverna på optimalt sätt.

VII. Finns det stor skillnad på stödet de får i so-ämnen och i svenskämnet?

Ja, lärarna har konstaterat att eleverna har mer stöd i svenskämnet än i so, på grund av att

modersmålsläraren samarbetar mer med svenskläraren än med so-läraren. Inom svenskämnet

finns det mer läroböcker som man kan följa stegvis vilket gör att eleven utvecklas mer

språkmässigt.

VIII. Ser du några svårigheter med att undervisa nyanlända elever?

Tre av fyra lärare sa att ibland kan det kännas svårt att kommunicera och förstå varandra,

speciellt det första året då eleven inte riktigt har kommit igång i språket. Men när man väl

hittar ett sätt att kommunicera känns det inte svårt längre och man kan skapa fina relationer

med de nyanlända eleverna.

Den fjärde läraren har kunnat kommunicera på engelska och arabiska vilket har hjälpt väldigt

mycket och eleverna uppskattar det.

IX. Har eleverna gått i förberedelseklass?

Ja, alla elever som har börjat på sitt normala stadium har gått i förberedelseklass. Men ibland

har det varit så att många elever inte är redo för att börja, men börjar ändå. Många barn som

börjar har det svårt första tiden på läsåret eftersom de känner sig blyga att börja skolan,

liksom att prata och läsa framför andra. Men med rätt teknik och med hjälp av läraren och

andra elever kan de komma in i gemenskapen.

X. Har eleverna någon kartläggning?

Nej, inte alla elever får kartläggning. För vissa räcker det med extra anpassningar eller extra

stöd. Kartläggning finns för elever som verkligen inte har utvecklats under åren och därför

inte kan samarbeta med andra och läraren. Kartläggningen gör så att eleverna vet var de

ligger och hur de ska arbeta och samarbeta med läraren.
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Hur fungerar det för elever som inte får kartläggning? Finns det någon skillnad?

Det är inte alla elever som behöver få kartläggning, dock önskar många lärare att alla kunde

få det, eftersom det gör det enklare för lärarna att hålla koll och planera samt genomföra

lektioner utifrån det. Kartläggningen kan ta tid och det är mycket som behövs att göra. Men

alla elever, speciellt nyanlända, behöver kartläggning.

XI. Har eleverna fått studiehandledning på sitt språk?

Ja, alla elever i de fyra olika skolorna har fått studiehandledning på sitt hemspråk och

svenska. Men det är inte alla föräldrar som använder sig utav den, utan det är eleven på egen

hand som får tänka på det. Studiehandledningen går lärarna igenom med föräldrarna och

eleven, och om det finns några frågor kan de ställa dessa under mötet.

Det är viktigt att lärarna känner till styrdokumenten och hur de ska arbeta med de nyanlända

eleverna. Viktigt är att känna till olika perspektiv och teorier som gör att eleverna kan

utveckla sig. Lärarna upplever att det kan ibland vara svårt att stödja eleverna när det inte

finns tillräckligt med resurser som de kan använda sig av. Material som skolan har haft i flera

år har inte utvecklats. Lärarna tycker att det ska finnas mer personal i klassrummet som

hjälper till. Det kan inte alltid vara en lärare som ska hjälpa med allt, speciellt i so-ämnena

som kräver väldigt mycket tid. Det är många begrepp som eleverna ska jobba med. De

nyanlända barnen behöver alltid stöd oavsett vilket ämne de lär sig. Cummins modell är ett

bra exempel som visar vad eleverna behöver för hjälp genom åren för att de ska klara sig.

Det finns olika perspektiv att välja mellan när det kommer till stöd. Det finns likheter och

skillnader. Många lärare väljer att fokusera på det eleverna redan kan och utveckla det, medan

andra lärare väljer att fokusera på det de inte kan och börjar därifrån. Det är inte många lärare

som idag jobbar utifrån resursperspektivet. Forskningen har visat att de svenska skolorna

arbetar mer med bristperspektivet. Det som forskningen säger och hur lärarna arbetar i skolan

är dock två olika saker. Forskningen utgår från att alla typer av stöd finns tillgängliga för

eleverna och fokuserar på dessa resurser. Den här studien har visat att lärarna vill kunna
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stödja eleverna men att de inte har tillräckligt med resurser. Det är många skolor som tar emot

nyanlända utan att ha tillräckligt med material och andra resurser.

Eleverna får inte tillräckligt med stöd i so-ämnena vilket leder till sämre utveckling. Gibbons

(2006) skriver att man som barn lär sig ständigt, men man behöver rätt hjälp för att man ska

lära sig. Man behöver kommunicera och även samspela med andra. När barnet är i

utvecklingszonen behöver barnet stöttning för att hen ska klara sig. Det kan till exempel

handla om extra stöd. För vissa elever kan grupparbete vara stöttning och för andra kan det

vara en lärare som ständigt hjälper till med uppgifter.

8.1 Ur elevernas synvinkel

Intervjun med de fyra nyanlända eleverna var mycket intressant då eleven som hade

modersmålslärare under lektionerna i so-ämnen hade höga kunskaper inom ämnena. Eleven

tyckte att det var intressant och att det inte är alls svårt och att man ibland kan klara sig utan

hjälp. Eleven gick i förberedelseklass och tycker att hen fick mycket mer hjälp där fastän de

inte arbetade mycket med so-ämnen utan mer med svenska. Eleven tycker inte att bildstöd

hjälper mycket. Hen tycker att det är svårt att memorera alla bilder i Widgit Online. Eleven

tycker att hen har utvecklats mest när hen får begrepp och text översatt till modersspråket.

Eleven kan klara av att läsa olika typer av texter som handlar om so-ämnen men kan känna

svårighet inför nya begrepp.

Men eleven som hade läraren som var arabisktalande tyckte att hen inte får så mycket hjälp

som de andra i klassen. Hen kan förstå uppgiften men behöver alltid hjälp med att börja.

Eleven gick även i förberedelseklass men tyckte inte att det hjälpte mycket. Eleven har

kartläggning som hen följer med läraren och de har möte i slutet av varje månad för att

kontrollera att allting gick bra.

Tredje och fjärde eleverna kände inte att de får tillräckligt med stöd. De behöver arbeta extra

för att nå sina mål. Deras extra hjälp är att läraren förklarar uppgiften och texten enskilt för
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dem. De känner inte att de får bra material eller läromedel. De andra i klassen får mycket mer

hjälp och mycket mer material.

8.2 Experiment

Syftet med arbetet är att se hur lärare och elever upplever stödet i so ämnet. Så valdes det en

typ av experiment för att se hur elever jobbar med olika typer av stöd som de inte har jobbat

med innan. Bilderna som lärarna använde som stöd har en massa olika

färger men det finns en förklaring vad de står för. Resultatet visar att eleverna

behöver alla typer av stöd och man kan koppla det till scaffolding. Det är när ett

barn går från en fas till en annan med hjälp av stöttning. Eleven utvecklar sig då på alla

möjliga sätt som finns.

I tre av skolorna gjordes det några experiment med eleverna. I varje skola valde

läraren tre elever med svenska som andraspråk för att se hur stödet hjälper eleverna.

Läraren valde även tre elever som har svenska som förstaspråk men de fick ingen hjälp.

Klassläraren hade kopierat ut tre olika texter som eleverna skulle läsa och

sammanfatta. Alla texterna handlade om historia och hade både svåra ord men även ord

som lärarna har arbetat med i klassrummet, texterna var inte heller långa. Läraren

började experimentet med att förklara för eleverna vad det är de ska göra. För första

texten som eleverna skulle läsa kunde de inte få stöd utan de skulle läsa och

sammanfatta det de förstår. Andra texten var på samma nivå men eleverna fick stöd

genom bilder med hjälp av widgit online. Tredje och sista texten fick de /…/ översatt

till sitt hemspråk. Eleverna fick lika mycket tid för varje text (60 minuter). Eleverna fick sitta

i enskilt rum för att läsa texten och jobba med det.

Eleverna skulle även skriva ner alla ord de tyckte var svåra eller fastnade vid.

I den första skolan var resultatet mycket olika mellan eleverna. Den första eleven

/…/ kunde bara sammanfatta texten med översättning men inte texten med bildstöd.

Det var väldigt många begrepp som eleven hade skrivit ner men det var även vanliga

ord såsom ”men”, ”annorlunda”, ”tid” och en massa andra ord. Eleven översatte texten på
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svenska men använde sig av arabiska ord för att visa vad hen förstår. Den andra eleven

kunde sammanfatta alla texterna utan några problem men hade några ord som hen

tyckte var svåra. Den tredje eleven kunde bara sammanfatta texten med bildstöd och lite

av texten med översättning. Eleven tyckte att det var för svårt och förvirrande men

skrev ner det hen förstod. I den skolan arbetar läraren bara med widgit online och

har inte tillgång till andra stöd utan det de jobbar med är bara bildstöd. Eleverna med

svenska som förstaspråk hade också skrivit ner många begrepp som de tyckte var

svåra.

På den andra skolan blev läraren mycket förvånad över resultatet eftersom alla tre eleverna

misslyckades sammanfatta två av tre texter. De kunde bara sammanfatta texten med

översättning. Klassläraren använder sig enbart av översättningar och jobbar inte

mycket med bildstöd.

Den tredje skolan fick mycket lika resultat på grund av att läraren har jobbat med

eleverna på alla möjliga sätt och alltid försöker bidra med olika stöd och metoder så att

eleverna ska klara sig. Eleverna använde sig där av en teknik som de lärt sig och det var att

förklara varje ord för sig och försöka sätta in det ordet i en mening.

9. Slutsatser

I den här delen kommer det att redogöras för resultat och slutsats.

Hur upplever lärare möjligheten att stödja nyanlända elever i SO-undervisningen?

Utifrån svar enligt kvalitativ metod upplever lärarna stödet inte tillräckligt för de nyanlända

eleverna. Att arbeta med nyanlända elever och inte kunna kommunicera med eleverna tycker

lärarna är svårt. Det är mycket som hänger på skolan och det är skolans ansvar att se till att

skolan följer skolverkets allmänna råd. Hur skolan tar emot barnet och vad det är som måste

göras, måste skolan veta om. Introduktionen med föräldrarna, eleven och lärarna är väldigt

viktig. Många skolor har inte introduktion och det är många föräldrar som inte riktigt vet hur
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man ska ta ansvar. Får inte föräldrarna introduktion och individuell planering kan inte barnet

utveckla sig. Skolan ska vara villig att samarbeta med föräldrarna och barnet. Det ska också

finnas uppföljning på arbetet och elevens utveckling och barnet ska ha rätt till att få en

uppföljning och ny individuell planering för att utveckla sig. Eleven ska få individuell

planering i alla ämnen.

Kartläggning som hjälper till med utveckling ska man fokusera på. Det är inte alla barn som

får kartläggning. Lärarna försöker att göra det bästa de kan genom att arbeta med extra

anpassningar. De gör det enklare för att en elev ska kunna utveckla sig. Enligt Skolverket

(2021) ska nyanlända elever placeras in i en årskurs, anpassat efter vilka kunskaper de redan

har. Skolan ska göra en inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Kunskaper

som lärarna vet att eleverna har är det de arbetar med för att eleven ska utveckla sig. Idag

formar lärarna arbetet med elevernas kunskaper så att de kan klara sig. Vygotskij (1996)

betonar att elever inte kan utveckla sig utan stöd och allt en elev får hjälp med kan kallas för

stöd och hjälpa eleven att utveckla sig.

Resurslärare, något man är i stort behov av, har inte alla skolor råd med. Idag arbetar skolan

med att anställa personal som kan olika språk och kan hjälpa till under lektionerna.

Resurslärare som sitter med de nyanlända eleverna och kan förklara text och begrepp på

modersmålet hjälper väldigt mycket. En resurslärare kan vara till stor hjälp för de nya svaga

nyanlända eleverna. Vissa elever behöver höra ordet eller texten som de ska jobba med.Vissa

elever behöver översättning. Alla barn har olika behov men alla barn har även olika

kunskaper och det kan vara svårt att veta vad det är för kunskaper om inte läraren kan

kommunicera med dem. Därför kan en resurslärare vara till stor hjälp. Kadic (”Nya i

SO-ämnen”, 2014) skriver att resurslärare kan användas för att gå igenom begrepp och hjälpa

barnen. Sådant har gett mycket bra resultat för nyanlända elever.

I den kvalitativa delen ställdes det en fråga som alla lärare svarade nej på. Det är frågan om

de tycker att de nyanlända eleverna får tillräckligt med stöd i So-ämnena. Lärarna tycker att

staten bör satsa mer pengar på skolor eftersom att de tycker att all brist de har i skolorna är på

grund av ekonomin som inte räcker och personalen som inte får tillräckligt med lön. De

tycker att det finns brist på material som kan vara till stor nytta. Eleverna behöver tid och de
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behöver hjälp och en lärare i klassrummet hinner inte med allting. Det behöver finnas mer än

en person i klassrummet men när skolan inte har ekonomi för det tar planeringen för läraren

mer tid att utföra. Lärarna fokuserar på att hjälpa elever som behöver extra mycket stöd men

ibland behöver andra elever hjälp också. 3 av 4 lärare tycker att det finns svårigheter att

kommunicera med eleverna. När läraren inte kan kommunicera blir stödet inte tillräckligt.

Läraren upplever att stödet inte blir fullgott nog för att de nyanlända eleverna ska utveckla sig

till god nivå.

Hur upplever de nyanlända eleverna stödet i SO-undervisningen?

Utifrån svar enligt kvalitativ metod är det bara en elev som tycker att de fick tillräckligt med

stöd, men det var inte i skolan utan i förberedelseklassen. Eleven lärde inte sig om SO-

ämnena i förberedelseklassen men kunde klara sig ibland. Eleven tycker inte bildstöd hjälper

och tycker att hen behöver mer stöd. Det får de dock inte utan de får klara sig med det lärarna

har tillgång till. Bilderna i Widgit online är svåra att memorera och det känns som att

eleverna anstränger sig för att memorera bilderna. Ändå tycker hen att det tar för lång tid och

de hinner inte med mycket under lektionstiden.

Den andra eleven som hade en arabisktalande lärare tycker att hen får tillräckligt med stöd

även om hen får texterna och bilderna med översättning. Eleven tycker fortfarande att det

finns delar som hen inte riktigt förstår. Den här eleven har också kartläggning och

uppföljning men tycker inte att hen får tillräckligt med stöd i SO-ämnet. Det är stor skillnad

mellan att ha en resurslärare och en lärare som kan arabiska men inte kan hjälpa till hela

tiden. Den ordinarie läraren väljer att hjälpa alla elever lika mycket. De nyanlända upplever

att de behöver mycket mer stöd än vad de får och de upplever att de blir försummade.

Utan relationer i klassrummet kan inte läraren och eleven att kommunicera.

Kommunikationen är viktigt när det gäller att stödja eleverna. Eleverna behöver veta att det

finns en relation med läraren. Lärarens relation med eleverna är viktigt för att eleverna ska

kunna utveckla sig. Eleverna ligger i fokus och utan relation med de kan de inte att nå sina

mål. Genom kommunikationen ska eleven och läraren bygga upp en relation som gör att

eleven känner sig trygg och säker. Skolan ska vara en del av den nyanlända elevens liv.
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Eleven kommer att spendera mycket tid i skolan. Skolan grundar sig på att främja elevens

kunskaper och bygga relationer.

10. Diskussion
De nyanlända eleverna behöver fortfarande mycket mer hjälp än vad de får. Det finns

fortfarande otillräckligt med stöd. Lärarna behöver stöd från annan personal i skolan så att

alla barn ska få den hjälp de behöver. Lärarna har inte stor möjlighet att stödja. Det finns

många brister i dagens skolor och inte tillräckligt med pengar, vilket gör att det finns många

hinder för att eleverna ska utveckla sig. Idag i Sverige finns det många nyanlända elever.

Många skolor kan ha rätt material men inte rätt personal och det kan vara tvärtom. Det är

viktigt att läraren och eleven kan kommunicera vilket underlättar väldigt mycket för elevens

utveckling. Idag brister det när det gäller skolpersonal, det brister i material och det brister i

utveckling.

När en nyanländ elev börjar skolan så är det viktigt att följa Skolverkets allmänna råd för att

allt ska gå som det ska. Eleven behöver utredas och man behöver se var eleven befinner sig

och vad för kunskaper eleven har. Resursperspektivet bör användas mer i de svenska

skolorna. Eleverna har kunskaper men inte språket. Man bör alltså försöka att utveckla de

kunskaper som eleverna redan har. So-ämnena innehåller väldigt viktiga begrepp som gör att

det blir svårt för de nyanlända eleverna att använda dem om de inte riktigt förstår vad dessa

begrepp handlar om. Extra anpassningar, extra stöd, särskilt stöd och kartläggning kan alltid

vara bra att ha för de nyanlända eleverna. Vissa elever behöver bara hjälp i början av en

uppgift medan andra behöver hjälp att förstå texten och läsa texten. Vissa elever vet inte hur

de ska uttrycka sig och skriva och vissa elever behöver hjälp med att avsluta.

Bildstöd används av många lärare för att kunna göra arbetssättet enklare men även för att

slippa spendera mycket tid på planering. Man ser bildstöd i många olika skolor idag. Det kan

finnas en fördel med bildstöd men nackdelen är att läraren väljer att fokusera bara på det.

Visualisering som många pratar om i skolan idag hjälper barnen. Men varför använder inte

läraren filmklipp som förklarar begreppet istället för en bild? Bild och text kompletterar
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varandra men vad är det som gör att en bild kompletterar ett begrepp? Bilderna kommer inte

alltid finnas för de nyanlända eleverna. Att använda visualisering i skolan idag är ett väldigt

produktivt sätt men inte alla lärare använder det rätt.

Visualiseringen kan vara till stor hjälp för de nyaanlända eleverna i So-ämnena men det

behövs tid och det behövs pengar. Lärarna som arbetar idag tycker redan att de inte har

tillräckligt med tid för att göra planering och en massa annat för jobbet. De nyanlända

eleverna kräver tid och planering. Men det blir inte mycket resultat om inte lärarna anstränger

sig och gör det extra jobbet även om de inte får betalt. När man pratar om nyanlända elever är

det många om och men som dyker upp längs vägen och det gör att många lärare tycker att det

är mycket ansträngning som krävs. Idag har lärarna i skolan elever med förstaspråk,

andraspråk men även nyanlända elever. Många elever med svenska som andraspråk föds i

Sverige men lär sig sitt modersmål först och sedan svenska. De kan lära sig svenska språket

när de går i förskolan men för nyanlända elever kan det vara så att de lär sig svenska i en

annan fas i livet. Ju äldre man blir kan svårigheterna med att lära sig ett nytt språk öka.

SO-ämnena innehåller mycket begrepp som man inte använder i andra ämnen och det kan

vara svårt för nyanlända elever att arbeta med dem utan stöd. Det viktiga är att eleverna får

stöd. Även om det inte är tillräckligt så får de grundläggande hjälp. Stödet kan även bero på

elevens utvecklingszon som gör att det finns skillnad på hur elever utvecklar sig. Alla barn

utvecklar sig inte lika snabbt och det är därför det finns anpassningar och extra anpassningar

som gör det lätt för eleven att få hjälp utan att behöva gå igenom massa möten och steg. Till

sist ska det tilläggas att det inte bara är elever med svenska som andraspråk eller nyanlända

som kan behöva stöd utan även elever med svenska som förstaspråk. Det finns olika typer av

stöd men inte alla skolor har möjligheten att använda sig av dem.
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