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Sammanfattning 

Syftet med vår kvalitativa studie är att få ta del av lärares berättelser om deras 
språkutvecklande arbete med nyanlända elever. Insamlingen av empirin har gjorts 
med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex verksamma lärare på tre olika 
skolor i samma kommun. Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande med fokus på fyra begrepp: socialt samspel, 
proximala utvecklingszonen, scaffolding, samt transspråkande. Dessa teoretiska 
begrepp kompletterar varandra och ligger till grund för analysen av det empiriska 
material som samlas in. Sammanfattningsvis tyder vår undersökning på att man i 
svensk skola kan utnyttja sådana resurser som till exempel modersmålslärare och 
fritidslärare bättre. Vidare tyder resultatet på att lärare kan sakna tydliga riktlinjer 
och kunskaper om hur de ska gå tillväga med nyanlända elever. De språkliga 
resurserna som finns att tillgå i den dagliga undervisningen utöver att använda sig 
av andra elever till att översätta, ser vi att ingen lärare använda sig av eller ha 
kunskap om eller erfarenhet av.  
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Förord  
Slussen som verksamhet syftade till att ge nyanlända barn i åldern 1–19 år en 
likvärdig och trygg introduktion innan de kom ut till den svenska förskolan eller 
skolan. Mot bakgrund av att Slussen har stängts ner väcktes vårt intresse för hur 
lärare ser på sitt språkutvecklande arbete med nyanlända elever som kommer direkt 
ut i klassrummet. Under våra VFU:er har vi stött på lärare som har uttryckt 
utmaningar och svårigheter med att integrera eleverna i undervisningen och 
säkerställa att de förstår. Därför vill vi med vår studie ta del av erfarna verksamma 
lärares berättelser om deras arbete med nyanlända elever. Vi har under vår process 
jämnt fördelat dikteringen, intervjuerna och skrivandet av arbetet. I slutändan har 
vi samarbetat och ansvarat för allt tillsammans.  

Vi vill tacka alla personer som har stöttat oss med vårt examensarbete. Vi vill 
främst tacka våra informanter som har tagit sig tid till våra intervjuer. Vi vill 
också ge ett stort tack till vår handledare Jonas Asklund som har varit en 
inspiration till ämnet, samt ett bollplank och stöd under skrivandets process.  

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................ 6 

1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................. 8 

2. Centrala begrepp och tidigare forskning .................................................... 9 
2.1 Centrala begrepp ........................................................................................... 9 

2.2 Tidigare forskning ....................................................................................... 10 
2.2.1 Modersmål som språklig resurs ........................................................... 10 

2.2.2 Betydelsen av lärares didaktiska strategier i undervisningen ............. 12 
2.2.3 Att involvera övriga resurser i elevernas språkutveckling .................. 13 

3. Teoretiskt perspektiv .................................................................................. 16 
3.1 Ett sociokulturellt perspektiv på̊ lärande ..................................................... 16 

4. Metod ............................................................................................................ 18 
4.1 Metodval ..................................................................................................... 18 

4.2 Urval ............................................................................................................ 19 
4.3 Etiska principer ........................................................................................... 20 

4.4 Genomförande ............................................................................................. 21 
4.4.1 Bearbetning av material ....................................................................... 21 

4.4.2 Analys ................................................................................................... 22 
5. Resultat ........................................................................................................ 23 

5.1 Elevernas språk som en resurs .................................................................... 23 
5.2 Didaktiska strategier i undervisningen ........................................................ 26 

5.3 Att involvera övriga resurser ....................................................................... 29 
6. Diskussion .................................................................................................... 33 

6.1 Elevernas språk som en resurs .................................................................... 33 
6.2 Didaktiska strategier i undervisningen ........................................................ 36 

6.3 Att involvera övriga resurser ....................................................................... 37 
6.4 Avslutande resonemang av resultatet .......................................................... 39 

6.5 Metoddiskussion ......................................................................................... 40 
7. Vidare forskning ......................................................................................... 41 

Referenslista ......................................................................................................... 42 
Bilagor .................................................................................................................. 46 

 



6 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

1. Inledning  
Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad kommun tog i budgetbeslutet den 17 

oktober 2020 ett beslut om att avveckla Slussen. Slussen som verksamhet syftade 

till att ge nyanlända barn i åldern 1–19 år en likvärdig och trygg introduktion 

innan de kom ut till den svenska förskolan eller skolan. Härigenom fick lärarna 

stöd i form av kartläggning av elevernas förkunskaper och bakgrund. 

 

Ansvaret för mottagning och kartläggning ligger idag på respektive skola. Målet 

idag är att dessa elever ska komma ut så fort som möjligt i ordinarie undervisning, 

vilket kan innebära en stor ämnesdidaktisk utmaning för de mottagande 

klasslärarna. Det blir en utmaning eftersom lärare behöver sätta sig in i elevernas 

språkliga bakgrund och deras modersmål för att kunna anpassa och lägga om 

undervisningen. Lärare behöver därför vara flexibla i förhållande till vilka elever 

de får och vilka modersmål dessa elever har. Oavsett stadium är det här en 

utmaning för alla lärare som är verksamma i skolan. I avsnittet skolans 

värdegrund och uppdrag i läroplanen står det: ”Undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket 2022b). Den utmaningen som 

lärarna i Kristianstad kommun ställs inför är inte unik för Kristianstad. Läsåret 

2019/2020 var sju procent av alla elever i grundskolan i Sverige (inkluderat 

internationella skolor, friskolor och sameskolorna) nyinvandrade eller hade okänd 

bakgrund (Skolverket 2020). Hur lärare arbetar för att stärka nyanlända elevers 

språkutveckling, är därför en högst relevant fråga idag.  

 

Detta är relevant för kommande yrkesroll då vi med hög sannolikhet kommer få ta 

emot nyanlända elever i klassrummet. Detta arbete har skapat en större förståelse 

för hur det kan vara att komma till ett land där språket skapar en barriär mellan 

människor. Vilket kan utspelas i att eleven inte kan uttrycka sin otrygghet och 

rädsla. Det kan även handla om basala saker som att göra sig förstådd med att till 

exempel behöva gå på toaletten, be om vatten eller att eleven behöver hjälp med 

en uppgift. I denna undersökning har vi fått ta del av verksamma lärares 
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berättelser, samt forskning som har bidragit till att vi känner oss mer förberedda 

inför vår kommande yrkesroll. Forskningen vi har tagit del av visar på vikten av 

integrering av modersmålet i undervisningen. En arbetsmetod vi kommer ta med 

utifrån vårt resultat är att digitala verktyg är en resurs som skapar likvärdiga 

förutsättningar för alla andraspråkselever oberoende av deras modersmål.   

 

Mot bakgrund av att Slussen i Kristianstad har avvecklats har vårt intresse väckts. 

Skolorna har ställts inför en stor utmaning, då nyanlända elever placeras ut direkt 

på skolorna. I klassrummen baseras undervisningen på svenska, vilket de 

nyanlända eleverna ännu inte behärskar. Det är därför relevant att få ökad kunskap 

så att arbetet med nyanlända elever kan utvecklas. Vi vill genom vår studie få ta 

del av och lyssna till verksamma lärares berättelser om sitt språkutvecklande 

arbete med nyanlända elever.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår kvalitativa studie är att studera verksamma lärares berättelser om 

hur de arbetar språkutvecklande med nyanlända elever. För att uppnå syftet med 

studien intervjuas sex verksamma lärare där vi får ta del av deras uppfattningar 

om och deras erfarenheter av att arbeta med att utveckla nyanlända elever i det 

svenska språket. Följande frågor ställs för att uppnå studiens syfte: 

 
 

1. Hur används elevernas modersmål som en språklig resurs i 

undervisningen?  

2. Vilka didaktiska strategier tillämpar lärarna i klassrummet för att stärka 

nyanlända elevers språkutveckling?  

3. Vilka övriga resurser används för att stärka nyanlända elevers 

språkutveckling? 

 

 

Vår studie kommer att vara indelad i tre perspektiv utifrån dessa tre 

frågeställningar. Det första perspektivet handlar om lärarnas syn på modersmålet 

som en språklig resurs i undervisningen. Med språkliga resurser menar vi dels 

fysiska resurser som digitala redskap, dels språkliga resurser i betydelsen av ett 

gemensamt modersmål kan fungera som resurs i undervisningen genom att 

eleverna kan använda det egna modersmålet för att förklara för varandra. Det 

andra perspektivet utgår ifrån de didaktiska strategier som lärarna tillämpar i 

undervisningen för att stärka nyanlända elevers språkutveckling. Med didaktiska 

strategier menar vi sådant som läraren medvetet gör med gruppen i klassrummet. 

Det kan handla om att visualisera, modellera och kontextualisera. Det tredje 

perspektivet handlar om övriga resurser som hjälper de nyanlända eleverna i deras 

språkutveckling. I vår studie är det resurser som vårdnadshavare, 

modersmålslärare, skolbibliotekarie, specialpedagog och lärare i fritidshem vi 

fokuserar på. 
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2. Centrala begrepp och tidigare forskning  
Följande kapitel är indelat i två delar. I den första delen introduceras centrala 

begrepp och i den andra delen presenteras vad tidigare forskning säger inom det 

studerade området. Centrala begrepp presenteras innan tidigare forskning för att 

förtydliga återkommande begrepp och underlättar förståelsen av forskningen som 

presenteras i den här studien.  

  

2.1 Centrala begrepp  
Nyanländ elev  

Skollagens definition på nyanlända elever är de elever som har varit bosatta 

utomlands men som numera bor i landet. För att räknas som nyanländ elev måste 

de ha kommit efter starten av höstterminen det kalenderår då eleven fyller sju år. 

Efter fyra års skolgång i Sverige anses inte en elev vara nyanländ längre 

(Skolverket 2022).  

 

Transspråkande  

Transspråkande är den svenska benämningen på den internationella beteckningen 

translanguaging. Att arbeta transspråkande innebär att läraren arbetar strategiskt 

för att använda elevernas flerspråkighet som en resurs i klassrummet. 

Transspråkande används inte tillsammans med någon särskild metod utan kan mer 

beskrivas som ett synsätt som kan tillämpas på en mängd olika sätt och kan 

kombineras med olika pedagogiska metoder (Svensson 2018). 

 

Modersmålslärare 
Modersmålslärare undervisar i elevernas modersmål för de elever som har ett 

annat modersmål än svenska. Syftet är att undervisa eleverna i och om sitt 

modersmål. Genom att utveckla dessa kunskaper ges eleven goda förutsättningar 

för att lära sig det svenska språket. Modersmålsundervisning är en egen 

verksamhet som har en egen kursplan för ämnet modersmål (Skolverket 2020).  

 



10 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Studiehandledare 
En studiehandledare är en person som har i uppgift att stötta flerspråkiga elever i 

deras kunskapsutveckling utan att de hämmas av bristande kunskaper i svenska. 

Fokus under studiehandledningen är att förtydliga, förklara och diskutera 

ämnesinnehållet på elevens modersmål. Formerna kan variera, det kan handla om 

stöd både enskilt och i grupp och varaktigheten varierar beroende på behov 

(Wiksten 2015). 

 

2.2 Tidigare forskning  

Kapitlet är indelat i tre delar. Den första delen beskriver vad forskningen säger om 

att använda eleverna med samma modersmål som en språklig resurs. I andra delen 

redogörs för vad forskningen kommit fram till angående valet av didaktiska 

strategier som tillämpas i undervisningen för att stärka elevers språkutveckling. I 

sista delen redogörs för vad forskningen lyfter fram angående involvering av 

resurser för att utveckla nyanlända elevers språkutveckling.   

 

2.2.1 Modersmål som språklig resurs  
Cummins (2011) kunskapsöversikt redovisar att resultatet från samtliga forskare 

som ingår i studien belyser betydelsen av att använda elevernas modersmål som 

språklig resurs i andraspråksinlärningen. Enligt Cummins (2011) är det vanligt att 

skolans synsätt när det gäller användning av modersmål som språklig resurs 

fortfarande är relativt negativt. Han hävdar att de synsätt som gör sig gällande i 

skolan är påverkade av samhällssynen och de negativa attityderna mot invandrare 

och minoritetsgrupper som finns i samhället. Skolans negativa synsätt lever kvar, 

trots studier som visar på positiva resultat hos andraspråkselever, där 

undervisningen har baserats på elevernas användning av modersmål parallellt med 

andraspråket.  

 

Thomas och Collier (1997, 2002) tillsammans med Gibbons (1998) är eniga om 

att denna metod har positiva effekter på andraspråksinlärningen. Thomas och 
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Collier anser att användandet av modersmålet har en betydande inverkan på 

andraspråksinlärningen hos eleverna. I deras första studie samlades kvalitativ data 

in utifrån bland annat intervjuer, skolbesök och undersökningar. Där det 

analyserade materialet tog avstamp i det sociokulturella perspektivet. De 

poängterar att en framgångsrik undervisning grundas på att eleverna under sina 

fem till sex första skolår har möjlighet att arbeta parallellt med sitt första- och 

andraspråk. Det resulterar i att eleverna kommer att uppnå en nivå som är 

likvärdig med de enspråkiga eleverna språkligt och ämnesmässigt.  

 

Damber (2009) presenterar en studie som gjordes i åtta klasser i årskurs tre som 

bestod av djupintervjuer av lärare. Utifrån intervjuerna belys lärarnas 

förhållningssätt till att skapa ett sammanhang som en central del i 

läsinlärningsprocessen. Där framhävs vikten av att integrera elevens modersmål i 

undervisningen. I likhet med Thomas och Collier (1997, 2002) och Gibbons 

(1998) anser Damber att undervisningen inte enbart ska utgå ifrån och lägga för 

stor vikt vid elevernas modersmål. Hon förespråkar arbetsmetoden scaffolding där 

eleverna får ett språkligt stöd som stegvis avtar. Syftet är att eleverna i slutet ska 

kunna klara sig utan det språkliga stödet.  

 

Gibbons (1998) tillsammans med Thomas och Collier (1997, 2002) poängterar 

utmaningarna med att basera majoriteten av undervisningen på elevens 

modersmål och den nivå som de befinner sig på i sitt andraspråk. De anser att det 

kan ha negativa effekter på andraspråkselevers kunskapsutveckling och 

språkinlärning. Gibbons hävdar att en använd strategi bland lärare är att förenkla 

och modifiera språket. Det ställer hon sig sedan frågande till eftersom det kan 

anses få en motsatt effekt, eftersom eleverna då inte får hjälp att bredda sitt 

ordförråd och öva upp den grammatiska komplexiteten. Strategin hjälper eleverna 

att förstå språket, men det hämmar deras språkutveckling och deras möjligheter att 

nå upp till de ämnesspråkliga förväntningar som ställs på eleverna.  

 

I nästa avsnitt presenteras vårt perspektiv på vad forskning säger om betydelsen 

av didaktiska strategier i undervisningen. 
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2.2.2 Betydelsen av lärares didaktiska strategier i undervisningen  
I Thomas och Colliers (1997) studie i USA undersöktes hur olika 

undervisningsmetoder påverkar tvåspråkiga elevers utveckling i skolan. I studien 

genomfördes bland annat skolbesök och intervjuer där tvåspråkiga elever följdes 

från förskoleklass till årskurs tolv. Fokus i undersökningen var elevernas resultat i 

skolans alla ämnen. Studien visar på betydelsen av att tillhandahålla en 

sociokulturell stöttning i flerspråkiga elevers skolmiljö. I resultatet framkommer 

det också att varje skolkontext skiljer sig åt, men det är viktigt att säkerställa alla 

delar är betydelsefulla i varje sammanhang, vilket påverkar elevernas prestationer. 

Thomas och Collier fortsatte sin undersökning efter år 1997. De presenterade år 

2002 en ny rapport som bekräftade resultatet från 1997. Baserat på sin forskning 

hävdar Thomas och Collier att ett barns kognitiva och språkliga utveckling är 

långsammare om barnet endast får undervisning på sitt andraspråk. Detta medför 

att barnet kanske aldrig hinner ifatt det enspråkiga barnet. Om barn under sina 

första fem till sex skolår har möjlighet att arbeta parallellt med sitt första- och 

andraspråk, kommer de i nivå med enspråkiga elever språkligt och ämnesmässigt 

när de når sina sista skolår. Thomas och Collier (1997, 2002) pekar även på den 

positiva effekten av att arbeta utifrån elevernas modersmål i undervisningen när 

det gäller deras andraspråksutveckling. Detta är relevant för alla årskurser. Elever 

får tillgång till innehållet i alla ämnen genom sitt andraspråk och genom språkligt 

anpassad ämnesundervisning. Thomas och Collier poängterar också att viktiga 

komponenter i en framgångsrik skolgång inte ligger i att eleverna endast får 

undervisning i andraspråket. De pekar till exempel på att avståndet mellan 

modersmålet och andraspråket spelar mindre roll än den tid eleven fått formell 

undervisning på sitt modersmål. Från förstaspråket överförs kunskaper om 

språkliga djupstrukturer, läs- och skrivförmågan och tankeprocesser. 
 

Lyngfelt (2013) genomförde en pilotstudie där det undersökts hur användning av 

elevernas modersmål påverkade deras skriftliga produktion i svenska. Hon utgår 

från Langers teori (2011) där hon beskriver att eleverna lättare kan skapa 

föreställningsvärldar i jämförelse med om de enbart får läsa på svenska. 

Deltagarna i studien var tolv flerspråkiga elever från två klasser i en årskurs tre. 

Samtliga av de utvalda eleverna hade svenska som andraspråk. I undersökningen 
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fick deltagarna producera texter på svenska efter att de fått läsa skönlitterära texter 

med anknytning till deras kulturella bakgrund (på modersmålet) och 

läromedelstexter (på svenska). Textinnehållet var anknutet till elevernas 

erfarenhet och kulturella arv. Först delades texten ut på svenska och sedan på 

elevernas modersmål. Efter varje läst text fick de producera varsin text med 

anknytning till det lästa innehållet. Studiens resultat visar att elever med svenska 

som andraspråk lättare kan förmedla sina första intryck om de får läsa en 

skönlitterär text på sitt modersmål än om de får läsa den på svenska. När de 

flerspråkiga eleverna ska producera texter kan de skriva mer än dubbelt så många 

ord om de får börja skriva på sitt modersmål. Lyngfelt (2013) tolkar detta som att 

eleverna snabbare kan ta sig an innehållet i texterna och komma i gång med sitt 

skrivande om de utgår från modersmålet.  

 

I nästa perspektiv presenteras vad forskning säger om att involvera övriga resurser 

i elevernas språkutveckling. 

 

2.2.3 Att involvera övriga resurser i elevernas språkutveckling 
Collier och Auerbachs (2011) gjorde en fallstudie där forskarna undersökte 

sammanhanget, innehållet och de olika medierna i projektet The Parent Unit i Los 

Angeles (2007). Där de fokuserar på betydelsen av att involvera flerspråkiga 

elevers familjer i elevernas språkinlärningsprocess. Projektet The Parent Unit 

hade som syfte att främja läskunnigheten i familjerna med hjälp av workshops och 

var riktat till de familjer vars barn var lågpresterande i skolan. De pekar på vikten 

av en god relation mellan familjerna och skolan för att skapa de bästa 

förutsättningarna för eleverna. De betonar relevansen av att stärka familjens 

akademiska språkkunskaper i både deras första- och andraspråk. Föräldrarnas 

svagheter i de akademiska språkkunskaperna gör att eleverna inte kan ta stöd i sitt 

modersmål genom att göra kopplingar mellan de olika språken. Det finns flera 

förespråkare för att införa program för familjer som lär sig ett andraspråk för att 

hjälpa dem att utveckla sin läs- och skrivkunnighet. Förstaspråket spelar en 

avgörande roll för andraspråksinlärning och det är därför av stor vikt att integrera 
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familjerna och deras kulturer in i elevernas undervisning och 

andraspråksinlärning. 

 

Damber (2017) undersökte samarbetet mellan bibliotekarier och lärare från 

förskolan upp till årskurs tre. Studien använde sig av intervjuer som metod för att 

samla in bibliotekariers berättelser. Studien genomfördes i en multikulturell förort 

i Stockholm. Syftet var att höja litteracitetsförmågan, personlig progression och 

att stärka elevers lärande av ett andraspråk. Resultatet visar på att ett samarbete 

mellan lärare och bibliotekarier bidrar till en betydelsefull skillnad och höga 

prestationer i läsning bland elever som lär sig svenska som ett 

andraspråk. Bibliotekarien och bibliotekets roll kan ses i ett sammanhang med 

elevernas övergripande utveckling av litteracitet. Samarbetet exemplifierar vikten 

av tillgången till ett professionellt utbyte av erfarenheter och kompetens mellan 

lärare och skolbibliotekarier. Studien belyser bibliotekariens roll som 

grundläggande för ett lyckat samarbete mellan skola, föräldrar och det lokala 

samhället. Studien syftar till att visa hur man på ett likvärdigt sätt kan uppmuntra 

eleverna till att utveckla och bibehålla intresset för läsning. Damber (2017) 

belyser i sitt resultat att klassläraren genom enkla medel och en inkluderande 

inställning till samarbete med bibliotekarien gör en betydelsefull skillnad i 

andraspråkselevers utveckling av litteracitet. Resultatet visar att bibliotekarien har 

en central roll i elevernas språkutveckling. Det är en bidragande faktor till ett 

engagemang för läsning och en högre skicklighet i det svenska språket som ett 

andraspråk. I studien framkommer vikten av att eleverna ska stimuleras till att läsa 

för nöjes skull eftersom det inspirerar dem till att läsa för att lära. Alla elever i 

studien knäckte den alfabetiska avkodningen och utvecklade ett läsflyt. 

 

Ganuza och Hedman (2018) undersökte genom sin observation- och intervjustudie 

relationen mellan modersmålsundervisning, elevers läsförståelse och deras 

skolresultat. De utgick ifrån en tidigare studie som visade att somalisktalande 

elever som deltagit i modersmålsundervisning presterar bättre på tester av läsning 

och ordförråd i svenska. Det visade sig i jämförelse med elever i samma åldrar 

som inte deltagit i modersmålsundervisning. Ganuza och Hedmans studie utgår 
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från samma 36 deltagare som deltog i föregående studie. Under den föregående 

studien fick deltagarna genomföra ett läsförståelsetest när de gick i årskurserna 

fyra till sex, samt delta i bakgrundsintervjuer om språkinlärningshistoria. Ganuza 

och Hedmans resultat visar på betydelsen av att ge flerspråkiga elever möjlighet 

till att utveckla och fördjupa sin läsförståelse på modersmålet. Det är inte 

tillräckligt att enbart utgå ifrån läsförståelse på svenska. Studien belyser vikten av 

att ha regelbunden och långvarig undervisning på modersmålet även för de 

flerspråkiga elever som är födda i Sverige. Långsiktigt påverkar den förbättrade 

läsförståelsen i modersmålet elevgruppens betyg. Detta är anmärkningsvärt med 

tanke på den begränsade undervisningstiden på modersmålet (Ganuza & Hedman 

2018). 

 

Axelsson (2009) genomförde en kvalitativ studie där nio vårdnadshavare 

intervjuas och förskolan observeras vid några tillfällen. Syftet var att undersöka 

språk- och litteracitetshändelser hemma och i förskolan. Samtliga intervjuade 

vårdnadshavarna ansåg att de var nöjda med att barnen på förskolan pratade 

svenska och att undervisningen utgick från det svenska språket. Alla informanter 

lyfte fram vikten av att lära sig svenska när man bor i Sverige. Men flera av dem 

underströk även betydelsen av modersmålsundervisning och önskade att det hade 

skett regelbundet. Modersmålsundervisning var något som inte fanns på de 

utvalda förskolorna. Förskolorna hade däremot köpt in böcker på barnens 

modersmål som föräldrar kunde låna hem och läsa för sina barn. Med hjälp av ett 

antal observationer visar Axelsson att det är få språkliga aktiviteter som utgår 

ifrån tvåspråkighet på samtliga undersökta förskolor. Däremot har förskolorna 

utplacerade skyltar i hallen som är på barnens modersmål. Hon nämner även att 

personalen på förskolorna har en positiv inställning till tvåspråkighet. Ett annat 

resultat som framhävs i studien är att barnböckerna är viktiga för att utveckla 

barnens svenska språk. Genom att regelbundet läsa på svenska och få lyssna till 

svenska dialoger och monologer utvecklas barnens språkliga förmåga.  
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3. Teoretiskt perspektiv  
Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

med fokus på fyra begrepp: socialt samspel, proximala utvecklingszonen, 

scaffolding, samt transspråkande. Dessa teoretiska begrepp kompletterar varandra 

och ligger till grund för analysen av det empiriska material som samlas in. Valet 

av vårt teoretiska ramverk baserar vi på att syftet med studien är att undersöka hur 

lärare resonerar om sitt arbete med nyanlända elevers språkutveckling och hur de 

kan stötta dem i undervisningen.  Inom den sociokulturella teorin har 

kommunikation en central roll vilket vi även ser som en viktig del i det 

språkutvecklande arbetssättet. Vi är också intresserade av att studera empirin 

utifrån ett transspråkande perspektiv som en form av stöttning i undervisningen, 

eftersom eleverna ännu inte behärskar det svenska språket. 
 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv på̊ lärande 
Sociokulturell lärandeteori utgår från antagandet att lärande sker i ett socialt 

sammanhang och i ett socialt samspel med andra. Uppfattningen inom detta 

perspektiv är att språket utvecklas genom kommunikation, vilket innebär att utan 

socialt samspel kan språket inte utvecklas. Inom teorin skiljer man mellan 

vardagliga begrepp och begrepp som elever möter i skolans undervisning. För att 

elever ska lära sig att behärska begrepp som förekommer i skolan är det viktigt att 

det finns ett socialt samspel mellan människor (Lundgren, Säljö & Liberg 2020).  

 

Skolan kan ses som en social institution, där man lägger särskilt fokus på att 

omforma och utveckla nya former av tänkande. Inom sociokulturell lärandeteori 

finns ett intresse för undervisningens sociala organisation. Här betonas ofta att 

kärnan i undervisningen är samspelet mellan lärare och elev. Ett känt begrepp som 

kommer från Vygotskij, en av förgrundsgestalterna inom sociokulturell 

lärandeteori, är den proximala utvecklingszonen. Med det här begreppet betonar 

han skillnaden mellan det som eleven faktiskt behärskar ensam och de uppgifter 

där eleven behöver stöd av en vuxen (Lundgren, Säljö & Liberg 2020).   
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Ett annat känt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är scaffolding. Det 

innebär att den kunniga, vilket är läraren eller eleven i vårt fall, ger mycket stöd i 

början och efterhand som eleven besitter mer kunskap avtar stödet successivt 

(Lundgren, Säljö & Liberg 2020). Det finns flera olika didaktiska strategier som 

är en typ av scaffolding. Några exempel är att läraren visualiserar eller modellerar. 

Det kan också vara att läraren använder sig av en strategi där de resonerar om 

olika ord och begrepp för att befästa dess betydelse.   

 
Redan 1976 publicerade Cummins forskning, som visade att hos flerspråkiga 

individer stod alla inlärda språk i beroendeställning till varandra. Cummins (1976) 

förde fram teorin om att en persons olika språk inte kan delas in i olika fack utan 

att de ingår i en gemensam språkförmåga. Enligt Cummins innebär det att alla 

elever som har ett annat förstaspråk än det språket som var skolans offentliga 

språk, borde få tillgång till alla sina språkliga resurser, kunskaper och 

erfarenheter. Den tillgången innefattar ett transspråkande förhållningssätt. 

Cummins har gjort ett flertal studier som alla visar att flerspråkiga elever 

missgynnas i en skola som präglas av enspråkighet till skillnad från om eleverna 

får använda sin språkliga potential. Denna möjlighet att utnyttja hela sin språkliga 

repertoar, det vill säga att transspråka, är en central faktor för elevers framgång 

(Cummins 2000, 2007, 2017). Svenssons (2020) syn på transspråkande är att det 

måste vara en central del i undervisningen för att främja elevers språkutveckling. 

Modersmålet och en elevs andraspråk ska simultant läras ut med syfte att skapa en 

språklig stöttning för eleverna i deras andraspråksutveckling. Hennes uppfattning 

är att transspråkande inte är enbart ett arbetssätt i undervisningen, utan även ett 

synsätt som kan appliceras i undervisningen och kan användas med flera olika 

pedagogiska metoder.  

 

I kommande kapitel presenteras valet av en kvalitativ insamlingsmetod baserat på 

semistrukturerade intervjuer. Syftet med valet av denna insamlingsmetod är att få 

syn på informanternas inställning till språkutvecklande arbetssätt utifrån de 

vetenskapliga utgångspunkter som redovisats i kapitlet om tidigare forskning.   
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4. Metod 
I följande kapitel presenteras vår metoddel som är uppdelad i fyra delar. Först 

presenterar och motiverar vi vårt val av metod. Sedan presenteras vårt urval och 

bakgrund till detta. Därefter presenteras de etiska principerna som har beaktats i 

studien. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt där processen av insamling av 

material synliggörs samt hur bearbetning av material och analys har genomförts. 

 

4.1 Metodval   
Den här undersökningen utgår ifrån en kvalitativ ansats för att besvara vårt syfte 

och frågeställningar. Fokus i uppsatsen är att undersöka lärares berättelser om 

deras arbete med nyanlända elever. Vi anser att en kvalitativ forskning med 

semistrukturerade individuella intervjuer är en metod som kan hjälpa oss att 

uppnå syftet. Metodvalet baseras på att en kvalitativ forskning syftar till att 

klargöra begrepp och skapa en förståelse för sociala företeelser i en specifik miljö. 

Valet av intervjuer som metod grundas på att de är lämpliga att genomföra i 

småskaliga projekt och där intervjuaren är intresserad av informanternas åsikter, 

känslor, uppfattningar och erfarenheter. Det lämpar sig även för att få fram 

privilegierad information där nyckelpersoner på fältet intervjuas som kan ge 

värdefull information som baseras på deras erfarenheter (Denscombe 2018).  

  

Informanterna fick samma förutsättningar, på så sätt att ingen av dem fick ta del 

av frågorna innan intervjutillfället. Vi resonerade om huruvida frågorna skulle 

skickas ut före intervjuerna eller inte, men beslutade att det inte handlade om 

djupintervjuer. En fördel med att presentera frågor i förväg är annars att 

informanterna får möjlighet att tänka igenom sina svar före intervjutillfället. De 

semistrukturerade intervjuerna (se bilaga 1) bestod av 17 frågor. Vi var flexibla 

med att gå utanför intervjufrågorna och ställde därför följdfrågor med syfte att få 

utvecklande svar. Vid semistrukturerade intervjuer kan frågorna utvecklas och 

ändras efterhand. Intervjuerna behöver inte se likadana ut utan frågorna kan 

ändras från intervju till intervju om forskaren vill följa upp nya undersökningsspår 

(Denscombe 2018).  
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Utifrån metodvalet kommer nästkommande stycke presentera hur informanterna 

som deltog i intervjuerna valdes ut och vilka avgränsningar som gjordes. Det 

kommer även följas av en kort beskrivning av informanterna och skolorna som 

deltog i studien.  

 

4.2 Urval 
Informanterna har valts ut utifrån ett bekvämlighetsurval. Detta är ett urval som 

de flesta forskare sannolikt använder sig av på grund av att forskaren har 

begränsade resurser såsom tid och pengar till sitt förfogande. Urvalskriteriet för de 

personer som väljs ut är att de ska vara lättillgängliga. Andra fördelar är att det är 

enkelt och billigt då de ofta finns lättillgängliga. Vi är medvetna om att en nackdel 

med bekvämlighetsurval är att det är svårt att generalisera resultatet från 

undersökningen då det enbart utgår ifrån ett specifikt område (Olsson & Sörensen 

2021). Urvalet av den här studiens informanter utgick ifrån att vi hade kännedom 

om några av dem sedan tidigare och därmed kunde påbörja intervjuerna i ett tidigt 

skede. Genom dessa informanter fick vi kontakt med de andra informanterna på 

respektive skola. Vi avgränsade oss till att studera tre olika skolor med en hög 

kvot nyanlända elever med svenska som andraspråk. En annan avgränsning var att 

endast intervjua lärare på skolor inom en och samma kommun. Syftet med 

begränsningen var att kunna ha möjlighet att urskilja mönster och därför undvika 

att likheter i resultaten endast var en slump.    
 

De tre skolorna som valdes ut till den här studien ligger i en medelstor kommun. 

X-skolan har ett fåtal nyanlända elever men desto fler flerspråkiga. Y-skolan är 

den skolan som har högst kvot flerspråkiga elever och däribland nyanlända elever. 

Z-skolan har ett stort upptagningsområde med ett flertal flerspråkiga elever men 

precis som X-skolan har skolan ett fåtal nyanlända. Däremot skiljde sig 

upptagningsområdet åt såsom socioekonomiska faktorer och därmed hade 

skolorna olika antal nyanlända elever. Skolorna valde vi att benämna med 

bokstäverna X, Y och Z och valde ut två lärare på respektive skola som kommer 

benämnas antingen 1 eller 2 beroende på om det var den första eller andra läraren 
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som intervjuades på skolan. Vi har aktivt strävat efter en likvärdig erfarenhet från 

deltagarna för att få ett jämförbart resultat. Informanterna som valdes ut har 

likvärdiga erfarenheter och samtliga har varit verksamma i minst 15 år.  

 

För att säkerställa anonymiteten hos informanterna och säkerställa att de etiska 

principerna noggrant efterföljs kommer nästkommande kapitel lyfta 

huvudprinciperna som forskningsetiken utgår ifrån.  

 

4.3 Etiska principer  
Studien utgår ifrån de fyra huvudprinciper som utgör grunden för 

forskningsetiken. Den första principen handlar om att de som deltar ska skyddas. 

Våra deltagare skyddades genom att vi var noga med att informera om syftet med 

studien och vad materialet var avsett att användas till samt att alla som deltog 

garanterades anonymitet. Den andra principen handlar om att de som deltar ska 

delta frivilligt och att de ska få tillräckligt med information för att avgöra om de 

vill delta i studien eller inte. Kopplat till den andra etiska principen skickades ett 

missivbrev (se bilaga 2) till samtliga deltagare inför intervjun där de fick 

möjlighet att läsa om vår studie och vad materialet skulle användas till. När 

intervjun skulle genomföras delades en samtyckesblankett (se bilaga 3)  ut där det 

framkom att deltagandet var frivilligt och att det fanns möjlighet att avbryta om 

deltagaren ville det. Innan intervjun påbörjades frågades om samtycke till att spela 

in intervjun. Den tredje etiska principen handlar om att forskare ska arbeta på ett 

öppet och ärligt sätt. Vilket vi gjorde när missivbrevet delades ut (se bilaga 2) där 

de fick ta del av en sammanfattning om vår studie, vad den syftade till och vilken 

typ av data som skulle samlas in. Den fjärde, och sista principen handlar om att 

vår forskning ska följa den nationella lagstiftningen. Detta gjordes genom att inga 

känsliga ämnen togs upp och vår data förvaras på ett säkert sätt och efter att 

studien avslutas kommer ljudfilerna att raderas (Denscombe 2018).  

 

I nästkommande stycke kommer genomförandet av intervjuerna presenteras, för 

att därefter beskriva bearbetningen och analys av det insamlade materialet.  
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4.4 Genomförande 
Innan intervjuerna påbörjades gjordes en pilotstudie där intervjufrågorna testades 

på två lärare som inte deltog i studien. Syftet med en pilotstudie är att 

uppmärksamma om det finns svårigheter och missuppfattningar som kan 

behandlas och förbättras inför undersökningen för att undvika problem under 

datainsamlingen (Denscombe 2018). För oss var pilotintervjuerna viktiga, 

eftersom vi då kände oss mer förberedda på vilka svar vi kunde få. Några frågor 

reviderades eller ströks utifrån att förutsättningarna för studien ändrades när 

Slussen lades ner. Andra frågor omformulerades till öppna frågor baserade på 

erfarenheter från piloten. 

 

Ett intervjumanus med frågor användes till alla intervjuer för att få en struktur på 

intervjun. Vid fyra av samtliga sex intervjuer var vi båda närvarande och hjälptes 

åt att ställa frågor och följdfrågor. Samtliga av intervjuerna genomfördes på 

respektive skola och varade i ca 40 minuter. Olsson & Sörensen (2021) belyser 

rummets betydelse under intervjun och hur viktigt det är att intervjun kan ske 

ostört utan störningsmoment. Det kan handla om mobiltelefoner som ringer eller 

någon som tjuvlyssnar utanför. Det kan också vara frågor som berör relationer 

mellan människor. Dessa personer kan befinna sig i närheten vilket kan medföra 

svårigheter med att få ett tillförlitligt resultat. Intervjuerna genomfördes i lugna 

avskilda miljöer. Vid varje fråga lyssnade vi aktivt och var intresserade av ett 

fortsatt resonemang, för att få fram så mycket och brett material som möjligt.  

 

4.4.1 Bearbetning av material  
I ett tidigt stadie märktes att transkriberingen av intervjuerna var tidskrävande. 

Det är svårt att förstå kontexten i inspelningen då informanterna inte alltid talar i 

fullständiga och avslutande meningar. Det gjorde att vi som skribenter behöver 

tolka vad som sägs och skapa en meningsbyggnad för att kunna förstå ordföljden. 

Därför behöver materialet konstrueras så att det blir begripligt för en läsare som 

inte deltagit vid inspelningen (Olsson & Sörensson, 2021). Transkriberingen som 

vi använde oss av utgår från en grov transkribering. Skratt, fniss och upprepade 
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ord stryks, alltså en skriftspråksanpassad återgivning av vad som sägs i tal 

(Norrby 2014). 

 

4.4.2 Analys 
Utifrån de tre första intervjuerna som gjordes under samma dag börjades olika 

teman framträda. När transkriberingarna av intervjuerna påbörjades 

sammanställde vi citat i ett gemensamt dokument. Citaten kategoriserades utefter 

de teman som var centrala. Under de olika rubrikerna som utgick ifrån olika 

teman lades intervjufrågorna in och därefter svaren i form av citat från de olika 

informanterna. När alla intervjuer var genomförda och allt material var 

sammanställt säkerställdes att inga nya teman uppkommit. När vi transkriberat 

och läst igenom, bytt utskrifter med varandra och samtalat började vi koda 

materialet och ringa in teman som framstod som särskilt viktiga i informanternas 

syn på det språkutvecklande arbetssättet. Slutligen rangordnades de teman som 

uppkommit utifrån kvantiteten av svar och material som samlades in. Den 

processen beskriver Denscombe (2018) som en tematisk kodning. Utifrån 

materialet framkom tre tydliga teman som de utvalda lärarna berättar är särskilt 

förekommande i det språkutvecklande arbetssättet med nyanlända. Det första 

temat handlar om elever som används som språkliga resurser i form av 

översättning. Det andra beskriver didaktiska strategier som lärarna tillämpar i 

klassrummet. Det tredje beskriver övriga resurser som anses vara viktiga i det 

språkutvecklande arbetssättet med nyanlända elever. 
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5. Resultat  
 
Följande kapitel är indelat i tre rubriker utifrån våra forskningsfrågor. Första temat 

handlar om elever som resurser och hur mycket plats elevernas modersmål får i 

undervisningen. Tema två handlar om de didaktiska strategier som lärarna 

tillämpar i undervisningen för att stärka elevernas språkutveckling. Det sista och 

tredje temat handlar om arbetet som ligger utanför klassrummet och riktar in sig 

på berättelserna om vilka resurser de har att tillgå och på vilket sätt de används för 

att stärka elevernas språkutveckling.  

 

5.1 Elevernas språk som en resurs 
Samtliga informanter resonerar om fördelarna med att använda elever med samma 

modersmål som resurser åt varandra. Y-skolan som består till större delen av 

elever med annat modersmål än svenska resonerar båda lärarna om betydelsen av 

att integrera elevernas modersmål. För att kunna göra sig förstådd som lärare 

behöver man inkludera elevernas modersmål i undervisningen. Y2 beskriver det 

med exemplet att hon förklarar instruktioner och uppgifter, där modersmålet 

inkluderas genom att låta andra elever med samma modersmål översätta, men 

även för att räcka till som lärare. Det är ett dilemma som lärare att räcka till när 

det är en klass elever med flera modersmål och när eleverna är svaga i det svenska 

språket. Vidare berättar Y2 att undervisningen inte kan bedrivas som en skola 

med enbart elever som är starka i det svenska språket. Sådana ord som man kan ta 

för givet att eleverna förstår är inte en självklarhet och därför tar genomgångarna 

längre tid. Hon berättar: 

 

Det viktigaste känner jag ju att de förstår alltså det är ju inte så 
att man säger nej nu pratar vi svenska här i klassen. Det är ju 
ett gemensamt språk så det är ju det vi strävar efter men det är 
än viktigare att man förstår (Y2). 

 

Lärare Y2 poängterar att om eleverna ska förstå innehållet behöver deras 

modersmål integreras i undervisningen. Läraren belyser också att alla elever har 
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en rättighet att förstå undervisningens innehåll. Därför använder hon sig av 

eleverna som resurser när det dyker upp svåra ord som de får översätta till 

modersmålen. I likhet med Y2 förklarar också Z2 på svenska för att sedan låta 

eleverna i klassen översätta till modersmålet för de som är svaga i svenska.  

 

Vidare berättar Z2 att övriga elever i klassen ifrågasatt när de elever med svenska 

som andraspråk får prata på sitt modersmål under lektionstid. Vid de tillfällena 

förs ett resonemang med eleverna hur det hade varit om de hade befunnits sig i en 

liknande situation och varken hade kunnat göra sig förstådd eller förstå det de 

andra säger, hur det hade känts berättar hon:  

 

Bara för att dom andra barnen ska förstå hur svårt det kan var, 
för ibland blir det suckar och ibland blir det, men det fattar du 
väl, sådana kommentarer. Så har jag satt på, tittar vi på först 
säger vi våren. Amanda längtar till våren, så tittar vi på den på 
svenska. Sen nu i förra veckan så letade jag upp den på 
arabiska och jag letade upp den på ett språk till, vad nu det var 
för språk och så satte jag på det. Bara för att jag ville att de 
skulle känna hur det känns när du får lyssna och titta på 
någonting som de vet inte de bara ser bilderna (Z2). 

 

En annan lärare berättar fördelen med att använda eleverna som resurser när 

eleven själv inte kan göra sig förstådd. Då får de andra eleverna hjälpa eleven att 

översätta från modersmålet till svenska. Det kan handla om basala saker som att 

kunna förmedla att man behöver gå på toaletten. I sådana situationer där hon själv 

inte förstår vad eleven försöker förmedla tar hon stöd av andra elever med samma 

modersmål.  

  

Den läraren som arbetar i förskoleklass nämner hur viktigt det är att elever med 

samma språk ska få prata sitt språk i den fria leken. Eftersom den fria leken är en 

väsentlig del i förskoleklassen så är det viktigt att de ska få göra sig förstådda i 

leken. Språket ska inte hämma leken. Vidare beskriver hon att två nya elever kom 

till klassen, de hade samma modersmål och via det hittade de varandra och det 

skapar en trygghetskänsla. Det ledde dock till att de två eleverna endast umgicks 
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med varandra på rasterna för att de pratade samma språk, vilket kan vara 

problematiskt.  

  

Samtliga informanter nämnde möjligheter med att inkludera modersmålet men 

flertalet nämner också svårigheter och utmaningar. Några nämner att eleverna kan 

tycka att det är jobbigt att behöva översätta gång på gång. Vidare nämner flera av 

deltagarna i studien att det är viktigt att ha en balans och fingerkänsla för när det 

går bra för eleverna och inte. Det ska inte bli ett tvång där eleverna utsätts för en 

situation som de inte känner sig bekväma med. Det är något man behöver känna 

av. Det är som sagt väldigt många elever som tycker det är kul att översätta och 

känna sig viktig i sammanhanget. Vidare resonerar X2 om hur man måste finna en 

balans och inte använda modersmålet för mycket så att eleven blir bekväm med 

att inte behöva lära sig svenska. Eleven vet ju att han ändå får det översatt till 

modersmålet. Det är svårt att hitta balansen när det gäller hur länge man ska 

översätta och ta stöd från de andra eleverna tills att eleven behöver lära sig språket 

själv. Hon säger: 

  

Ja, det blir ju det att hitta den här balansen till att få använda 
sitt modersmål så att man lär sig saker samtidigt som man inte 
fastnar i den här bekväma zonen att jag får höra det på mitt 
modersmål så jag behöver inte lära mig svenska. Det är väl det 
som är hela tiden. Hur mycket och hur länge ska man hålla på 
att översätta och hjälpa varandra tills man måste komma över 
att jag behöver nog lära mig själv också (X2).  

  

En lärare nämner segregationen som kan uppstå vid användningen av 

modersmålet. Två nyanlända elever med samma modersmål kom till skolan och 

de umgicks med endast varandra på rasterna. Hon ser det som något positivt för 

att de kunde göra sig förstådda med samma språk och i leken hämmas inte 

språket. Samtidigt är det en utmaning att integrera de här eleverna med resterande 

elever i klassen när de två dras till varandra. Det är svårt att skapa en gemenskap i 

klassen. Det är viktigt att de får tiden tillsammans i början. De fick sitta med 

varandra under lektionstid för att kunna stötta varandra med lektionens innehåll. 
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Men det är problematisk att skapa en trygghetskänsla hos eleven, samtidigt som 

eleven ska integreras och få en vi-känsla med övriga klasskamrater.  

  

Få informanter nämner utmaningen med att inte kunna elevernas modersmål. En 

lärare beskriver utmaningen att inte själv kunna elevernas modersmål och att inte 

veta om de säger fula ord eller pratar om någon annan på sitt modersmål. I sådana 

situationer kan eleverna missbruka att de pratar ett gemensamt språk som ingen 

annan förstår, det anser hon kan lösas genom att be dem prata svenska.  

 

Samtliga informanter säger sig inkludera digitala verktyg i sin undervisning, men 

endast två uppger att de använder det som en resurs och hjälpmedel för 

översättning till elevernas modersmål. Det som nämns är Polyglutt där eleverna 

kan få lyssna på olika barnböcker på deras modersmål. Flertalet informanter 

nämner att den bristande tillgången på Chromebooks och Ipads är ett problem. De 

anser att det leder till att de använder sig mindre av digitala verktyg än vad de 

önskar. En utmaning som en lärare belyser är att eleverna kan vara inne på andra 

program, där det digitala verktyget inte har betydelse för undervisningen. Hon 

understryker därför hur viktigt det är att digitala verktyg används på rätt sätt. 

 

5.2 Didaktiska strategier i undervisningen  
Samtliga av våra informanter uppger att de använder sig av schema med bildstöd 

på tavlan, både för veckan och för dagen som ett stöd för eleverna. Där synliggörs 

vilka lektioner de har under dagen och vad som händer under veckan. 

Informanterna anser att det är ett stöd för eleverna att veta hur veckan och dagen 

ser ut. Alla uppger även att de använder sig av bildstöd på något sätt i sin 

undervisning. Flertalet använder det när de ska förklara ord och visa hur olika 

saker och föremål ser ut. En lärare använder sig av Widget som bildstöd i 

samband med ordet på svenska och elevernas modersmål. En annan lärare 

använder sig av Google och Youtube som stöd i form av att visualisera 

innebörden av svåra ord och begrepp i sina genomgångar.   
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Några av deltagarna resonerar om hur viktigt det är med lustfyllda lektioner för att 

få eleverna delaktiga. Y2 anser att eleverna ska känna glädje under lektionerna 

och vilja lära sig och gå vidare i sin språkutveckling. Hon beskriver hur viktigt det 

är att själv ha kul under lektionerna och hur det avspeglar sig på eleverna. Hon 

berättar vidare att när de arbetade om stenåldern så satte de sig i en ring på golvet 

i klassrummet där de på låtsas byggde upp en eld. Hon beskriver:  
 

Nu när vi skulle jobba på stenåldern så handlar det ju om hur 
människorna fick eld och då så gjorde vi så att och satt i en ring 
runt golvet. Det var ingenting som man behövde liksom träna på 
innan dessutom satt i ring på golvet och sen så fick de ändå lite 
repliker så här och jag tycker det är jättekallt jag och mörkt är 
det med och så där. Och då det kommer ju alla ihåg sen på 
provet och sen hur att dom hade glömt och vakta den så när 
dom har vaknat på morgonen så har den slocknat. Ja det är 
bland hon börjar vi måste ju ha någon som alltid vaktar elden 
och hur kan vi få ny eld då? åskan slår ner ja men ska vi vänta 
ända tills dess jag så att när de får liksom vara med och spela 
in och se det då känner jag att det fastnar (Y2).  

 

Eleverna fick olika repliker och fick dramatisera hur det var att leva under 

stenåldern. Även X2 berättar om liknande upplevelser och att de har arbetat med 

solrosor och att eleverna får plantera och ta hand om sin egen solros. Hon 

poängterar hur viktigt det är att eleverna ska få uppleva saker i hennes 

undervisning. När de pratar om solrosens livscykel är det viktigt att också låta 

eleverna få se det i verkligheten. Förklara det teoretiska i en praktisk handling och 

låta eleverna få vara delaktiga och ta hand om sin egen solros.  

Vidare belyser Y1 vikten av att arbeta med språkliga aktiviteter för att stärka de 

nyanlända elevernas språkutveckling. På Y-skolan arbetar båda lärarna med 

sinnena under lektionstid. Elever får lyssna, samtala och använda sig av konkreta 

material för att känna på olika föremål och på så sätt skapa en bättre förståelse. Y2 

betonar hur viktigt det är med varierad undervisning för att nå ut till alla eleverna. 

Hon nämner även tillsammans med X2 hur viktigt det är att använda sig av 

konkreta föremål för att koppla ord med rätt föremål. Hon berättar:  
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Jag tänker under hela hösten när vi hade bokstavsgenomgång 
så tog jag med mig saker hemifrån allt från gaffel, kniv, 
gosedjur, att man liksom praktiskt får hålla i de här sakerna 
också. /…/ Att man får hålla i saker som då med veckans 
bokstav. Jag får hålla i det här gosedjuret. Jag får hålla i en 
gaffel och att man kopplar ord med saker (X2). 

 

Två lärare betonar vikten av anpassad undervisning. X1 liknar undervisningen vid 

att erbjuda eleverna ett smörgårdsbord. Hon säger:   

 

Men när de går i tvåan tycker de är små för det då är det då ser 
jag mer som ett sånt smörgåsbord att vi kan liksom presentera 
alla metoder och så brukar jag säga i matten med strategier att 
här har vi liksom ett smörgåsbord med strategier. Alltså ni har 
massa olika strategier du måste hitta den strategin som passar 
dig bäst (X1). 

 

Hon beskriver det som att en mängd olika strategier behöver presenteras för att på 

så sätt låta eleverna själva prova sig fram till den strategin som passar dem 

bäst.  En annan lärare resonerar om betydelsen av att differentiera undervisningen 

för att hinna med som lärare. I stället för att skapa fem olika uppgifter utifrån 

olika nivåer utgår hon från en uppgift som hon förenklar och försvårar. I hennes 

planering utgår hon från nivåerna i klassrummet för att stärka alla elevers 

språkutveckling på deras befintliga nivå. 

  

Endast två lärare lyfter fram betydelsen av att använda sig av rätt ord från början 

och inte förenkla begrepp. En av lärarna ger exemplet noggrant förklara 

ämnesspecifika begrepp som till exempel hona, hane, föda, boplats när man 

arbetar med faktatexter. På så sätt kan eleverna lära sig att benämna ord och 

begrepp redan från början. En annan lärare resonerar på liknande sätt och anser att 

man inte ska förenkla ord utan redan från start använda sig av korrekta begrepp. 

På så sätt utvecklas elevernas språk. Vidare resonerar några lärare om vikten av 

att stanna upp och förklara ord. En lärare är noga med att stanna upp och förklara 

ord vid högläsning. Vid högläsning använder hon sig av en didaktisk strategi där 

de svåra orden utesluts om de inte har någon betydelse för innehållet Y2 berättar 
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att hon använder sig av en strategi att stanna upp och förklara ord så att eleverna 

inte fastnar på ord och tappar sammanhanget: 
  

Men det är än viktigare att man förstår det som man, annars så 
kan man ju sitta där och undra vad det är? Skorstenen? Vad kan 
det vara för någonting och sen har man, har de fortsatt och man 
har liksom hakat upp sig (Y2).  

  

I vårt material nämns kroppsspråkets betydelse bara en gång för att öka 

förståelsen och därmed bidra till elevernas språkliga utveckling. Läraren som 

nämner detta beskriver att hon använder sig mycket av kroppsspråket och anser att 

det är viktigt för att kunna stötta eleverna genom att förtydliga och förstärka 

innehållet i undervisningen. En annan aspekt som få nämner är det kooperativa 

lärandet och att arbeta utifrån EPA-modellen. Det är enbart en som lyfter fram 

aspekter om användningen av kooperativt arbete och EPA för att stärka de 

nyanlända elevernas språkutveckling.  

 

5.3 Att involvera övriga resurser 
Ett återkommande mönster i de berättelser som vi samlat in är att alla betonar hur 

viktigt det är med ett gott samarbete och en god relation med vårdnadshavarna. 

Båda informanterna på Z-skolan nämner att de använder sig av veckobrev för att 

kommunicera med föräldrarna. En annan lärare från en annan skola nämner att 

hon går ut och möter upp vårdnadshavarna när eleverna har slutat skolan, och hon 

anser att det är ett gynnsamt sätt att stärka relationen och kommunikation. Men 

samtidigt pekar alla informanter på att det finns en problematik med att 

kommunicera med vårdnadshavare. De flesta beskriver den språkliga barriären i 

kommunikationen med vårdnadshavaren som problematisk. Hälften berättar också 

om svårigheter med att vårdnadshavarna inte engagerar sig eller har en svag vilja 

att lära sig det svenska språket. Y1 berättar att man inte kan räkna med att de 

förstår och hon nämner att vårdnadshavarnas låga språkliga nivå i svenska är ett 

generellt problem på hela skolan: 
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Vi blir förvånade över vilken låg språklig nivå de befinner sig 
på trots att de kanske har varit en rätt så lång tid i Sverige /…/ 
Det tror jag har att göra jag tycker segregationen här ute att 
man bor man umgås med de som pratar samma modersmål som 
man själv och så (Y1). 

  

Ett annat gemensamt tema som kan utläsas i vårt insamlade material är att 

informanterna har en gemensam syn på vikten av att använda vårdnadshavarna 

som en resurs. De lyfter fram betydelsen av vårdnadshavarnas stöttning med läxor 

som en bidragande faktor till elevernas språkliga utveckling. Majoriteten 

resonerar om vikten av att vårdnadshavarna säkerställer att eleverna gör sina 

läsläxor. Två av informanterna betonar emellertid att ansvaret för elevernas 

språkliga utveckling inte ska läggas på vårdnadshavarna. Deras ansvar är att sitta 

med och vara involverade i att läxan blir gjord och att de visar intresse. Hon säger 

till eleverna:  

 

Du läser din läsläxa på svenska tyst några gånger, sen läser du 
den högt, sen går du till mamma eller pappa eller syskon och 
sen berättar du på arabiska vad det här handlar om eller vad 
det nu kan vara (Y1). 

 

Här betonas hur viktigt det är att integrera vårdnadshavarna i elevernas läxläsning, 

men att det ska göras utifrån vårdnadshavarnas språkliga nivå i svenska. Hon 

anser att det skapar en känsla hos vårdnadshavarna att de kan vara delaktiga trots 

bristen i det svenska språket. Flera lärare delar uppfattningen att vårdnadshavarna 

kan göra skillnad i elevernas språkliga utveckling i svenska om de uppmuntras att 

stärka elevernas språkliga kunskaper i deras modersmål. En lärare nämner att 

modersmålet ligger till grund för att lära sig ett andraspråk. Hon förespråkar också 

att vårdnadshavarna ska läsa böcker för eleverna på deras modersmål för att stärka 

dem i deras förstaspråk. Alla informanter som resonerar kring vikten av stöttning i 

elevernas modersmål från vårdnadshavarna sida förespråkar att vårdnadshavarna 

pratar mycket på sitt modersmål i hemmet. En informant uppmuntrar 

vårdnadshavarna att hjälpa eleverna med att förklara ord på deras modersmål. Det 

är främst för att informanten inte behärskar elevernas modersmål och har inte 
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kunskapen att kunna hjälpa eleven på modersmålet. Två andra lärare har en helt 

annan uppfattning och de uppmanar vårdnadshavarna att lära sig det svenska 

språket och råder dem att mestadels prata svenska i hemmet och att eleverna läser 

svenska böcker varje dag. En av dem uppmanar eleverna och deras 

vårdnadshavare att titta på svenska tv-program eller läsa svenska sagor. Hennes 

motivering är att eleverna ska befinna sig i en miljö även hemma där de får ta del 

av det svenska språket för att utveckla deras språkkunskaper i svenska.    

  

Endast informanter från Y- och Z-skolan betonar vikten av att ge vårdnadshavarna 

stöd så att de ska kunna stötta eleverna hemma med sina läxor. En lärare på Y-

skolan berättar att de bjuder in till läxmöte där de informerar vårdnadshavarna hur 

de kan stötta sina barn med läxorna. De gör det genom att ge exempel på om hur 

de kan göra. Syftet är att de ska nå ut till vårdnadshavarna och skapa ett intresse 

för att de ska involvera sig i sina barns utveckling. På den här skolan använder de 

ofta tolk för att säkerställa att vårdnadshavarna förstår. Lärarna på Z-skolan lyfter 

betydelsen av att eleverna ska gå på läxhjälpen som finns att tillgå på skolan två 

gånger i veckan.  De ser det som ett ytterligare stöd för både eleverna och 

vårdnadshavarna. Här påpekar en av dem att man inte kan ställa kravet att 

vårdnadshavarna ska hjälpa eleverna med läxorna, eftersom man inte känner till 

förutsättningarna.  

 

Under intervjun får samtliga informanter frågan om vilka övriga resurser de har 

att tillgå på skolan och vilka resurser de använder sig av. Ingen lyfter samarbete 

med t.ex lärare i fritidshemmet. När de får följdfrågan om det finns ett samarbete 

med dem så svarar alla informanter nej. Däremot så resonerar båda informanter 

från Z-skolan om att de hade önskat ett samarbete med fritidshemmet. En av dem 

ser att ett samarbete hade varit fördelaktigt. Enligt deras uppfattningar ser man på 

det idag som två olika verksamheter under elevernas skoldag. Båda ser det 

emellertid som ett stort utvecklingsområde, där fritidshemmet hade kunnat stötta 

elevernas språkutveckling på ett mer lekfullt sätt vilket hade bidragit till en 

förstärkt språkutveckling för eleven. Hon anser att tiden är en utmaning, och hon 
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nämner att det är svårt att skapa tillfällen där både lärarna i lågstadiet och lärarna i 

fritidshemmet hade kunnat sitta ner och planera tillsammans.  

  

En lärare nämner modersmålsläraren och resonerar om ett önskat samarbete med 

modersmålsläraren som hade kunnat vara en tillgång i utvecklingen av elevernas 

språkutveckling. Hon ser att ett samspel mellan undervisningen i klassrummet och 

modersmålsundervisningen hade kunnat möjliggöras för att stärka elevernas 

modersmål och samtidigt stärka utvecklingen av elevernas språkutveckling. En 

annan lärare påpekar att det är negativt att förskoleklasserna inte har tillgång till 

modersmålsundervisning. Hon anser att det hade gynnat elevernas 

språkutveckling inom deras modersmål även i förskoleklass.  

 

Det är endast en lärare som nämner ett samarbete med skolbibliotekarien. Där ett 

gott samarbete förespråkas och påpekas vara betydelsefullt för elevers 

läsutveckling. Hon understryker hur viktigt det är att eleverna får tips, idéer och 

får ha tillgång till böcker på deras modersmål. En gång i veckan går hela X1 med 

sin förskoleklass till skolbiblioteket där bibliotekarien håller i en sagostund. 

  

I sammanställningen av empirin såg vi också att det finns en brist på tillgång till 

studiehandledare på skolorna. På Z-skolan finns det ingen studiehandledare på 

lågstadiet. På grund av ekonomiska skäl begränsas möjligheten till 

bokningarna. Endast Y-skolan har tillgång till en studiehandledare ett par timmar i 

veckan, men inte i lika stor utsträckning i årskurs ett som övriga årskurser. På den 

skolan kan studiehandledare plocka ut enstaka elever, smågrupper eller kan man 

välja att ha med dem under lektionerna. Hon berättar:  

 

Man har ju jättestor glädje av det så då kanske man väljer då 
kanske de är inne 2 gånger i veckan och då säger vi att det 
handlar om arabiska. Då kan jag ju liksom säga att nu skulle 
jag vilja att du jobbar med det här begreppet i matte på 
arabiska och då kan de göra det. Ta den här lilla gruppen som 
är berättigad till det här stödet (Y2). 

Problematiken som en av de lärarna lyfter fram här är att studiehandledaren inte 

kan alla språk som är representerade i skolan.  
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6. Diskussion  
I detta kapitel redovisas med utgångspunkt från studiens syfte hur vi tolkar 

resultatet och vilka slutsatser som kan dras utifrån detsamma samt hur det 

relaterar till teoretiska begrepp och tidigare forskning. Diskussionen görs utifrån 

våra tre frågeställningar. Avslutningsvis diskuteras valet av metod och vad det 

betyder för resultatet. 

 

6.1 Elevernas språk som en resurs 
Kopplat till vår frågeställning, Hur används elevernas modersmål som en språklig 

resurs i undervisningen? ser vi att alla lärare använder sig av elever med samma 

modersmål som en språklig resurs i form av att de vid behov får översätta. De blir 

en språklig stöttning för den nyanlända eleven i den dagliga undervisningen där 

läraren är begränsad till att förklara och kommunicera med eleven endast på 

svenska. Resultatet visar vidare att nästintill ingen använder digitala verktyg som 

en språklig resurs.  

  

Oberoende av studiens metod och om studierna är nationella eller internationella, 

visar tidigare forskning på ett dominerande synsätt som handlar om att integrera 

modersmålet i undervisningen. Svensson (2020), Damber (2009, 2017), Cummins 

(2011) samt Thomas och Collier (1997, 2002) är några av de forskare som anser 

att transspråkande arbetssätt har en avgörande betydelse för en gynnsam språk- 

och kunskapsutveckling hos andraspråkselever. Utifrån vårt syfte ser vi tendenser 

i vårt insamlade material som pekar på att alla lärare har, mer eller mindre, ett 

transspråkande synsätt och integrerar de nyanlända elevernas modersmål i sin 

språkutveckling.  

  

Det främsta vi kan se utifrån vårt material är lärarnas enstämmighet om vikten av 

att använda elever med samma modersmål som en språklig resurs i klassrummet 

genom att översätta. Det synsättet kan sättas i samband med Thomas och Collier 

(1997, 2002) som ansåg att det är avgörande för flerspråkiga elever att integrera 

deras modersmål för att de ska uppnå samma språkliga nivå som eleverna med det 
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dominerande språket (engelska i deras studie). Utifrån resultatet ser vi att ett 

flertal lärare beskriver att de använder övriga elever som språkliga resurser till att 

översätta. Några lärare pekar dock på en problematik angående vilken 

utsträckning man ska använda modersmålet som en stöttning i språkutvecklingen. 

Främst pekar man på resonemangen om att involvera vårdnadshavarna och att låta 

eleverna översätta till varandra i klassrummet av andra elever med samma 

modersmål. Det går i linje med Gibbons (1998) och Damber (2009) som belyser 

en problematik med att arbeta transspråkande i form av scaffolding. Det centrala 

med scaffolding är att eleverna ska få en stöttning som successivt tas bort. Hur 

och när det ska göras framgår inte i den tidigare forskningen som presenterats. Vi 

ser också en viss osäkerhet hos lärarna där några beskriver att de är osäkra på hur 

mycket man ska använda sig av andra elever till att översätta. De är osäkra på var 

gränsen går mellan att eleverna får en fördelaktig stöttning och när det blir en 

vana hos eleverna som innebär att de inte behöver lära sig det svenska språket.  

  

Slutligen lyfter en lärare att hon anser att varje elev har en rättighet till att förstå 

undervisningen. Flera lärare berättar också att det finns elever som inte har någon 

klasskamrat med samma modersmål. Samtliga lärare ger uttryck för hur eleverna 

utgör en språklig resurs för varandra i undervisningen genom att stötta med 

översättning till de nyanlända eleverna. Däremot är det ingen som nämner att de 

använder sig av digitala verktyg som språkliga resurser och stöttning för att 

översätta till elevernas modersmål. Det skulle kunna vara ett stort 

utvecklingsområde, eftersom det finns tillgång till flera olika appar som man kan 

ta hjälp av för att översätta. När nyanlända elever kommer till skolan kan det 

naturligtvis vara en trygghet att det finns andra elever som de kan kommunicera 

med och som kan fungera som språklig stöttning. Det vi ställer oss frågande till är 

dock att de nyanlända eleverna behöver hitta egna resurser och strategier för att 

klara sig på egen hand och där är det läraren som måste introducera andra verktyg. 

En sådan progression handlar om att eleverna går över till ett mer självständigt 

arbetssätt där de kan ta till en app för att översätta. Detta undviker flertalet lärare 

med motivering att det är tröttsamt för de eleverna som konstant måste översätta. 

Lyngfelt (2013) visar också i sin studie att elever som får möjlighet att skriva 
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texter först på sitt modersmål för att därefter skriva texten på svenska kan skriva 

dubbelt så många ord på svenska. Hon anser att grunden till det resultatet är att 

eleverna snabbare kan ta till sig innehållet i texten de skriver och på så sätt 

komma igång med sitt skrivande på svenska. Det här hade utnyttjats av lärarna i 

vår studie om de hade tagit stöd av digitala verktyg som en språklig resurs i 

undervisningen.  

  

I vårt insamlade material resonerar samtliga informanter om att de tar stöd av 

andra elever med samma modersmål i klassen när en elev inte förstår. Som vi 

tidigare har nämnt använder informanterna de elever som är starka i det svenska 

språket och låter dem hjälpa till att översätta till de nyanlända elevernas 

modersmål. Ur ett mer teoretiskt perspektiv kan detta tolkas som att informanterna 

arbetar med olika transspråkande arbetssätt. Alla poängterar exempelvis att det här 

sättet är nödvändigt för att de nyanlända elevernas ska förstå och på så sätt kunna 

utveckla deras språkutveckling. Samtidigt tyder vår sammanställning på att det 

finns en problematik med det här arbetssättet. Som nämnts tidigare uppger flera 

lärare att de elever som tillfrågas om de vill översätta emellanåt uppfattar det som 

jobbigt och att de inte är bekväma i situationen. Samtliga lärare nämner vikten av 

använda andra elever som en språklig resurs för att kunna översätta till de 

nyanlända elevernas modersmål. Det som förvånar oss är att ingen nämner att de 

använder digitala hjälpmedel som en språklig resurs som stöd i översättning. Alla 

benämner modersmålet som en central del för elevernas förståelse av 

genomgångar och uppgifter, men de förlitar sig samtidigt endast på att en annan 

elev i klassrummet kan översätta. Två lärare nämner att de använder sig av 

Polyglutt i syfte att låta eleverna läsa böcker på deras modersmål och inte som en 

språklig resurs i dagliga undervisningen i form av en översättningsfunktion. Den 

här grundläggande tendensen hos lärarna att resonera om transspråkande arbetssätt 

kan beskrivas med hjälp av det sociokulturella begreppet den proximala 

utvecklingszonen. För att eftersträva att de nyanlända eleverna befinner sig i den 

proximala utvecklingszonen, behöver man stöd från övriga elever med samma 

modersmål. 
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6.2 Didaktiska strategier i undervisningen  
Utifrån frågeställningen, Vilka didaktiska strategier tillämpar lärarna i 

klassrummet för att stärka nyanlända elevers språkutveckling? ser vi i vårt 

material bara några få exempel på att didaktiska strategier tillämpas. Den strategin 

som samtliga lärare använder sig av dagligen i sin undervisning är bildstöd. De 

intervjuade lärarna belyser även vikten av att förenkla språket. Någon lärare 

berättar att de även kontextualiserar. Bara en lärare nämner att hon använder sig 

av EPA – modellen för samtal, när de resonerar om de didaktiska strategier de 

använder i undervisningen riktat mot nyanlända elever. 

  

Vi ser också tendenser i vårt insamlade material att lärarna delvis använder sig av 

en didaktisk strategi genom att förenkla språket för att eleverna ska förstå 

sammanhanget. Det överensstämmer inte med de råd om en språkligt utvecklande 

undervisning som Gibbons (1998) förespråkar. Gibbons hävdar att en använd 

strategi bland lärare är att förenkla och modifiera språket. Det ställer hon sig 

frågande till, eftersom det kan få en motsatt effekt och försvagar elevernas 

språkutveckling. Med den didaktiska strategin går eleverna miste om ett bredare 

ordförråd och den grammatiska komplexiteten. Strategin att förenkla språket 

hjälper eleverna att förstå språket, men det hämmar deras språkutveckling. Det 

medför svårigheter för eleverna att nå upp till de språkliga förväntningar som 

ställs. 

  

Sammanställningen visar att alla informanter resonerar om olika sätt att stötta 

eleverna i klassrummet under lektionerna. Som vi har nämnt tidigare resonerar de 

båda deltagarna från en skola om vikten av att använda bildstöd och konkreta 

material när de samtalar om olika begrepp, för att sedan kunna koppla på nya. De 

samtalen sker i helgrupp. I ett mer teoretiskt perspektiv kan detta tolkas som att 

informanterna arbetar med olika sociala samspel i sin undervisning. Samtidigt är 

det bara en av lärarna som berättar att de använder sig av EPA-modellen för 

samtal i klassen och lyfter fram det som en didaktisk strategi som de använder i 

undervisningen. Som visat ovan uppger alla informanter att de använder sig av 

bildstöd och poängterar i sitt resonemang att det i början är grundläggande för 
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nyanlända elever i deras språkutveckling. Utöver det betonar även en informant 

vikten av extra stöttning till de nyanlända eleverna i form av gester, vilket i 

hennes fall innebär att hon använder kroppsspråket. Deras resonemang om olika 

former av stöttning i början av arbetet med nyanlända eleverna kan beskrivas med 

hjälp av det sociokulturella begreppet scaffolding.  

 

6.3 Att involvera övriga resurser   
Tolkningen av empirin utifrån den tredje frågeställningen, Vilka övriga resurser 

används för att stärka nyanlända elevers språkutveckling? kan vi se att samtliga 

lärare anser att samarbete med vårdnadshavare har en fördelaktig inverkan på 

elevernas språkutveckling. Vi kan också se att modersmålsläraren och 

studiehandledaren är två eftertraktade resurser som alla lärare anser hade varit en 

stor tillgång till nyanlända elevers språkutveckling. En lärare nämner att hon 

samarbetar med skolbibliotekarien, men däremot nämner ingen ett samarbete med 

lärare i fritidshem.  

  

Flera av lärarna lyfter betydelsen av att eleverna pratar sitt modersmål hemma. 

Detta stöds av forskning inom området genom att Thomas och Collier (1997, 

2002) liksom Ganuza och Hedman (2018) visar på vikten av att elever ska få 

undervisning på sitt modersmål. Då läggs grunden för språkliga djupstrukturer, 

läs- och skrivförmågan och tankeprocesser byggs och ligger till grund för att 

bygga ett andraspråk. Det är därför inte tillräckligt att endast undervisa och träna 

läsförståelse utifrån svenska texter och böcker. Collier och Auerbachs (2011) 

studerar också påverkan av ett gott samarbete med vårdnadshavarna och vikten av 

att de kan stärka elevernas språkkunskaper i modersmålet. De belyser dock en 

annan dimension av samarbetet med vårdnadshavarna som handlar om 

vårdnadshavarnas akademiska språkliga nivå. För att stärka elevernas 

språkutveckling behöver lärarna ge eleverna en regelbunden och långvarig 

undervisning på modersmålet (Ganuza & Hedman 2018). Lärarna i vår studie 

poängterar att alla elever inte går på modersmålsundervisning, eftersom den är 

frivillig. Ett samarbete med modersmålsläraren finns inte idag i någon av skolorna 
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där de intervjuade lärarna arbetar. Det finns inte heller ett samarbete i de skolor 

där modersmålsundervisning finns tillgänglig. Trots ett önskemål om samarbete, 

vilket enligt forskning anses vara högst relevant i en flerspråkig elevs 

språkutveckling, så är det inte så i praktiken. Även Axelsson (2009) pekar i sin 

studie på en brist på samarbete och kontinuerlig modersmålsundervisning på de 

förskolor som ingår i hennes studie.   

  

Ett samarbete med skolbibliotekarien var det enbart en lärare som nämnde trots att 

vi kan se positiv forskning inom flerspråkighetsforskningen. Främst Damber 

(2017) som är i framkant inom språkutvecklande forskning i Sverige belyser 

vikten av ett samarbete med skolbibliotekarien. Vårt resultat visar ett näst intill 

icke-existerande samarbetet med skolbibliotekarier. Det är endast en lärare som 

använder sig av bibliotekarien som en tillgång och resurs i sin undervisning. Hon 

anser att bibliotekariens erfarenheter och kunskaper inom sitt område är en 

tillgång i utvecklingen av nyanlända elevers språkutveckling, och då främst när 

det gäller läsning (både modersmålet och svenska). Damber ansåg också att 

läsning på elevernas modersmål var en bidragande faktor till engagemang för 

läsning. Det går i linje med kursplanen i svenska som pekar på att undervisningen 

ska stimulera elevernas lust till att läsa (Skolverket 2022).  

  

I vårt sammanställda material resonerar majoriteten av informanterna om hur 

viktigt och betydelsefullt ett gott samarbete med vårdnadshavarna är. De anser att 

det är en stöttning till elevernas språkliga utveckling genom deras modersmål. 

Exempelvis påpekar en av informanterna att det är grundläggande att nyanlända 

elever har en stark språklig grund i sitt modersmål. Det baseras på forskning hon 

har tagit del av inom området. I ett mer teoretiskt perspektiv kan detta tolkas som 

ett transspråkande arbetssätt när lärarna använder elevernas vårdnadshavare, samt 

deras modersmål för att stärka elevernas språkutveckling i svenska. Samtidigt 

pekar vår sammanställning på att det finns en viss problematik här. Exempelvis 

lyfter två informanter att eleverna behöver använda och träna det svenska språket i 

hemmet. Motiveringen till det är att eleverna annars begränsas till att de endast 
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pratar det svenska språket i klassrummet, eftersom de använder sitt modersmål på 

rasterna och i hemmet.  

 

Vidare visar vårt resultat att alla resonerar om fördelarna med ett samarbete med 

modersmålsläraren. Som vi har visat i resultatdelen anser informanterna att ett 

samarbete hade skapat stöd för eleverna. Med utgångspunkt i det teoretiska 

perspektivet transspråkande kan detta tolkas som ett transspråkande arbetssätt. En 

informant delger exempelvis ett önskemål att modersmålslärarens undervisning 

skulle utgå ifrån likvärdigt material och arbetsområde som den vanliga 

undervisningen. På så sätt hade modersmål och ämnesundervisning kompletterat 

varandra och kunnat stötta utvecklingen av de nyanlända elevernas 

språkutveckling.  

 

6.4 Avslutande resonemang av resultatet 
Sammanfattningsvis visar vår undersökning att man i de intervjuade skolorna kan 

utnyttja övriga resurser bättre. Deras utsagor antyder att det finns en frustration 

över att det saknas riktlinjer och kunskaper om hur de ska gå tillväga med 

nyanlända elever. De språkliga resurserna som finns att tillgå i den dagliga 

undervisningen utöver att använda sig av andra elever till att översätta, nämns inte 

av våra lärare. En av samtliga sex lärare använder sig av EPA-modellen för samtal 

eller beskriver EPA som en didaktisk strategi när frågan om vilka didaktiska val 

de gör ställs. Detta är något som förvånade oss och ställer oss frågande till. 

Kanske anser de intervjuade lärarna inte att det är en fungerande strategi med just 

nyanlända elever. Möjligen beror det på en osäkerhet om eleverna är kapabla till 

att arbeta självständigt och erbjuder därför inte den möjligheten. Det talar för att 

de inte betraktar EPA som en fördelaktig strategi för nyanlända elevers 

språkutveckling. Då är frågan varför? I resultatet framhävs ett intresse för att 

integrera elevernas modersmål och det handlar främst om att man önskar ett 

samarbete med modersmålsläraren. En annan resurs som vi ser är outnyttjad, men 

som är tillgänglig för lärarna är skolbibliotekarien. Här behöver ett samarbete 

skapas, och man bör stärka lärarnas tilltro till de kunskaper som skolbibliotekarien 
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besitter och kan stötta med. Det är en outnyttjad resurs som har potential att 

användas bättre, vilket bekräftas av forskning (Damber 2017). 

 

6.5 Metoddiskussion 
När valet av skolor gjordes förutsåg vi att de hade samma förutsättningar i deras 

verksamhet, men så var inte fallet. Eftersom det är en större kommun förmodades 

att där fanns resurser, fortbildning och erfarenheter i en större utsträckning. 

Samtidigt förmodades det att deras skolor skulle vara olika trots att de befinner sig 

i samma kommun. Vi är medvetna om att vårt urval och bakgrund hos lärarna kan 

påverka resultatet. Vilken fortbildning och mängden forskning de tagit del av kan 

ha betydelse för vad de har lyft upp i våra intervjuer. Hade en studie enbart 

baserat på nyutexaminerade studenter hade materialet kunnat se annorlunda ut och 

därmed kunnat dra andra slutsatser. De lärarna har troligtvis tagit del av mer 

forskning inom språkutvecklande arbetssätt för nyanlända. Samtidigt hade det 

kunnat vara problematiskt, eftersom de inte har en likvärdig erfarenhet och kanske 

inte skapat sig ett eget synsätt på hur de arbetar i jämförelse med vad de har lärt 

sig genom fortbildning. 

 

Intervjun som metod anser vi ger en högre validitet baserat på vårt syfte att ta del 

av lärarnas berättelser om sitt arbete med nyanlända elever. Hade vi däremot velat 

få syn på hur lärare arbetar för att utveckla nyanlända elevers språk hade 

metodvalet intervju gett en lägre validitet, och valet av observation varit mer 

fördelaktigt. Genom en observationsstudie hade fler didaktiska strategier som 

informanterna använder sig av i undervisningen kunnat framhävas. Med valet av 

intervju som metod finns det däremot en möjlighet att de nämner strategier som är 

något de lärt sig genom fortbildning men inte tillämpar i praktiken. Det är en sak 

vad lärare säger att de gör och en sak vad de faktiskt gör. På vår andra 

frågeställning samlades ett magert resultat in där vårt val av metod begränsar oss, 

vilket gör att inte några mer långtgående slutsatser kan dras. Tidigt i processen 

planerades att använda oss av fokusgrupper. Det intressanta med en fokusgrupp är 

diskussioner mellan kollegor, där de kan samtala om sina erfarenheter och sin syn 
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på olika arbetssätt. I ett tidigt skede visade det sig att det här metodvalet var 

problematiskt, eftersom det var svårt att hitta en tid som passade alla. Användning 

av enkäter som metod valdes också bort eftersom vi vill ha en dialog med våra 

informanter, där de fick berätta detaljerat om sina erfarenheter. Fördelen med 

enkätstudier som metod är att kunna samla in material från fler deltagare under en 

kortare tid. Med fler deltagare finns det en möjlighet att få fram ett bredare 

material om samarbeten med övriga resurser så som skolbibliotekarier och lärare i 

fritidshem. Det var något som inte framkom i vårt material utifrån de sex lärare 

som intervjuades. Däremot valdes lärare ut utifrån kännedom om erfarenhet av 

språkutvecklande arbetssätt med nyanlända elever. Vi förstår att det finns fördelar 

med andra metoder men kom fram till ett beslut att använda oss av intervjuer för 

att samla in vår empiri.  

 

7. Vidare forskning 
Vi ställer oss frågande till om det är rättvist att ge några elever möjlighet till 

översättning men inte alla? Vi kan se tendenser till att de elever som har ett 

modersmål som är representerat i klassrummen får stöd till skillnad från de elever 

vars modersmål inte finns representerat i klassrummet. Hade lärarna i stället 

arbetat transspråkande med hjälp av digitala verktyg som en form av språklig 

stöttning i undervisningen hade de kanske kunnat ge eleverna mer stöd i 

undervisningen. Det vore intressant att göra vidare studier på hur lärarna bäst kan 

arbeta för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever att ta stöd av sitt 

modersmål oavsett om det är representerat i klassrummet eller ej.   
 

Trots att modersmålsundervisning finns på alla skolor som deltagit i vår studie 

finns det inget samarbete med modersmålsläraren. Där finns en stor 

utvecklingspotential och vi ifrågasätter bristen på samarbete eftersom majoriteten 

efterfrågar det. Vad är det som gör att det inte finns ett samarbete? Är det 

ekonomin? Tidsbristen? Eller är det på grund av att modersmålsundervisning är 

en egen verksamhet med en egen läroplan som de måste utgå ifrån? Detta är 

frågeställningar som har väckts utifrån vårt resultat och som kan utgöra underlag 

för vidare forskning. 
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Bilagor  
Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och vilken utbildning har du?  

2. Vilken årskurs undervisar du i? 

3. Hur många elever finns det i din klass och hur många av dessa är 

nyanlända? 

4. Hur arbetar ni för att stärka elevernas skolspråk?  

5. Ser du några svårigheter och utmaningar för eleverna att utveckla och 

sätta språket i en skolkontext?  

6. Vilka modersmål har de nyanlända eleverna i din klass?  

7. Hur mycket plats får elevernas modersmål i din undervisning? 

8. Vilket synsätt har du på att involvera vårdnadshavarna i elevernas 

språkutveckling? 

9. Vilka didaktiska val tillämpar du i din undervisning? 

10. Vilka resurser har du att tillgå på skolan som stöttar dig i din 

undervisning? 

11. Hur samarbetar du med andra pedagoger? 

12. Mot bakgrund av att ni nu tar emot nyanlända elever direkt in i 

klassrummen samarbetar ni mer nu än tidigare i arbetslagen? 

13. Vad har du för förhållningssätt till att implementera appar, verktyg och 

andra material till din undervisning? 

14. Vad styr ditt val av arbetsmetod och vad är viktigt att tänka på i det valet?  

15.  Någon arbetsmetod som du anser är applicerbar på alla ämnen och som 

du använder kontinuerligt i din undervisning?  

16. Vilka möjligheter och utmaningar ser du i din undervisning när du får 

nyanlända elever som kommer direkt ut i klassrummet?  

17. Slussen har stängts ner i Kristianstad kommun vilka stöd gav det dig i din 

undervisning?  
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Bilaga 2: Missivbrev  
 

Informationsbrev  
Vi är två studenter som går vår sista termin på grundskollärarutbildningen på 

Kristianstad högskola. Den här undersökningen ligger till grund för vårt 

examensarbete.   

Bakgrunden till vår studie är att många skolor har ställts inför en stor utmaning då 

nyanlända elever placeras ut direkt på skolorna. Vårt syfte är att undersöka hur 

pedagogerna ute på skolorna möter denna utmaning. I Kristianstad kommun har 

Slussen funnits som ett stöd i form av en kartläggning av nyanlända elever. I dag 

har den institutionen lagts ner och därför väcktes vårt intresse av att undersöka 

utmaningar som finns med att arbeta med nyanlända elever. I den här studien 

kommer materialet bestå av intervjuer av lärare på tre olika skolor. Syftet med 

intervjuerna är att samla in information om hur lärare uppfattar, resonerar kring 

och vad de har för synsätt på arbetet med nyanlända elever. Vad ser de för 

utmaningar och vad finns det för gynnsamma resurser och metoder att använda sig 

av.  

Deltagandet är helt frivilligt och de som deltar kan avbryta intervjun när som helst 

utan att ange något skäl och det kommer inte medföra några konsekvenser. 

Genom ett bekvämlighetsurval har vi valt ut sex deltagare från tre olika skolor. 

Vår förhoppning är att intervjua två lärare på respektive skola. Alla deltagare i 

undersökningen kommer att vara anonyma och inga namn kommer att skrivas ut 

med syfte att inte röja någons identitet. Deltagarna kommer att avidentifieras 

genom att respektive deltagare kommer att tilldelas en bokstav- och 

sifferkombination. Exempelvis X1, där X står för vilken skola och 1:an står för 

vilken person som intervjuades först på den skolan. Det kommer inte att vara 

nedskrivet någonstans utan är konfidentiellt. Materialet till undersökningen 

kommer att sparas på hemkatalogen på respektive students dator. Materialet 

kommer enbart sparas tills dess att vi har kunnat styrka slutsatserna i 

examensarbetet. 
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Om du har vidare frågor kan du kontakta;  

Handledare: Jonas Asklund, universitetslektor i svenska, jonas.asklund@hkr.se, 

044-2503358. 

Studenterna: Ida Nilsson, ida.nilsson0048@stud.hkr.se, 070871XXXX och Marie 

Fajersson, marie.fajersson0092@stud.hkr.se, 070253XXXX. 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett  

Samtyckesblankett  
Vi som gör den här studien heter Marie Fajersson och Ida Nilsson. Vi är två 
studenter som går vår sista termin på grundskollärarutbildningen på Kristianstad 
högskola. Den här undersökningen ligger till grund för vårt examensarbete.   

 
Samtycke till att delta i studien:   
Språkutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever.  
 
I den här studien kommer tre olika skolor ingå i en undersökning. Skolor har 
ställts inför en stor utmaning då nyanlända elever placeras ut direkt på skolorna. 
Vårt syfte är att undersöka hur pedagogerna ute på skolorna möter denna 
utmaning. 
 
Du som deltagare kommer att avidentifieras och vara skyddad enligt GDPR. All 
data kommer enbart användas till det som den är avsedd till och kommer att 
raderas när projektet är slutfört. 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 
medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl.  
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien med samtycke till 
ljudinspelning och att jag godkänner att Kristianstad högskola behandlar mina 
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad 
information.   
 
! Jag väljer att delta i studien och godkänner att Kristianstad högskola behandlar 
mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad 
information.  
 
 
................................................  
Underskrift  
 
 
................................................ ........................................................................  
Namnförtydligande Ort och datum  
 
 
Kontaktuppgifter till;  
Handledare: Jonas Asklund, universitetslektor i svenska, jonas.asklund@hkr.se. 
Studenterna: Ida Nilsson, ida.nilsson0048@stud.hkr.se och Marie Fajersson, 
marie.fajersson0092@stud.hkr.se.  


