
Lärande genom språkutveckling 

Hur stor betydelse har egentligen språk när det kommer 

till lärande? Skolan skall främja användandet av en 

individuell studiehandledning och undervisning på 

elevens modersmål, för att förenkla lärandet där elever 

har ett annat modersmål än svenska. Nyanlända elever är 

i behov av mer stöd i undervisningen, då de börjar sin 

skolgång flera steg efter elever med svenska som 

modersmål. Som lärare idag har du goda möjligheter att 

använda dig av elevens modersmål för att anpassa 

undervisningen.  

Detta material är skapat för att ge dig som lärare 

information och exempel på hur språk kan integreras och 

användas i den dagliga undervisningen. Det finns olika 

sätt att använda sig av språk och informationen som detta 

häfte innehåller kommer att ge exempel på hur du som 

lärare kan gå tillväga.    

Materialet är främst tänkt att användas för klasser med 

nyanlända elever, då den språkliga aspekten är viktigast i 

dessa klasser. Dock är arbetssättet användbart i alla 

klasser, då elever kan tänkas uppskatta variation i sin 

undervisning.  

 

 



Sociokulturellt perspektiv på lärande  

Ett lärandeperspektiv som på senare år blivit mer 

populärt då det innefattar mycket tal och lärande genom 

sociala interaktioner. Då lärandet sker i sociala 

situationer, interaktioner med andra, så är det viktigt att 

ta till vara på de chanser som klassrummen ger elever 

och lärare. Det sociokulturella perspektivet utgår även 

ifrån att människor aldrig bara är individer, utan även 

individer i grupper och sociala sammanhang. Endast 

tillsammans med andra människor blir vi människor.  

Genom kommunikation och interaktion tillägnar vi oss 

kunskap och färdigheter där den mer kompetente 

individen stöttar den lärande individen. Hur mycket kan 

en elev klara på egen hand? Lärarens roll ses inom det 

sociokulturella perspektivet som en stöttepelare eller 

vägledare. Läraren ska hjälpa eleven att nå sin yttersta 

utvecklingspotential genom att fungera som en 

stöttepelare. Inom det sociokulturella perspektivet är 

stöttning viktigt, då läraren ska se till att eleverna har 

medlen för att nå sina mål, men samtidigt låta de själva ta 

sig dit.  

Användandet av det sociokulturella perspektivet på 

lärande i Sverige utgår vanligtvis från sociala situationer 

och interaktion med andra elever såsom grupparbeten, 

arbeten där elever får argumentera för en sakfråga, som 

främjar ämnesintegrering. Till skillnad från andra 



perspektiv på lärande där eleverna endast läser ur en bok 

eller sitter tysta för sig själva och arbetar, ger det 

sociokulturella perspektivet möjlighet till större 

elevinflytande för undervisningen. 

Talets roll  

Mycket av den interaktionen mellan elever och lärare 

sker med hjälp av tal. Viktigt för elever är möjligheten att 

få tänka högt. Att få resonera och reda ut frågor kring 

olika begrepp eller att bara få fråga angående idéer och 

slutsatser som de kan tänkas ha. Det är även viktigt för 

elever att få reagera på andras tankar, då det kan skapa 

värdefulla konversationer elever emellan. I detta 

sammanhang fungerar läraren som ett stöd för de elever 

som inte har det lika enkelt att tala inför klassen som 

andra, antigen på grund av obekvämhet eller språkliga 

barriärer. Läraren kan ge stöd genom att ställa frågor 

eller förtydliga det eleven vill få sagt. Det är viktigt som 

lärare att inte prata åt eleven, utan att hjälpa eleven 

utveckla sitt språk så att det blir mer förståeligt. Lärarens 

stöd är extremt viktigt för nyanlända elever, då eleverna 

kan behöva hjälp att förstå olika resonemangen och även 

det ämnesspråk som kan tänkas användas.  

Digitala resurser för att nå mål 

Digitala medel kan vara mycket användbara för elever 

som har svårt att uttrycka sig i tal eller skrift. Utifrån 

elevernas förutsättningar kan lärare anpassa hur dessa 



resurser skall användas i undervisningen. Detta gör att ett 

klassrum kan använda digitala resurser för att nå ett mål. 

Den främsta fördelen med digitala resurser är den enkla 

åtkomligheten till flerspråkighet. Elever kan använda 

flera tangentbord på en enhet som har stöd för detta. Det 

finns även möjlighet för snabb växling mellan 

tangentbord på deras modersmål och tangentbord på 

svenska. Översättningsverktyg finns antingen tillgängligt 

genom webben eller som en applikation på en lärplatta. 

Där kan elever översätta texter eller ord med hjälp av sitt 

modersmål.  

Klassrumsaktiviteter  

Det finns många olika aktiviteter som är utvecklade från 

tanken att använda språket som en resurs i klassrummet. I 

detta häfte finns några av de vanligaste arbetsmetoderna 

med som exempel. Dessa är till för dig som vill testa ett 

annat sätt att arbeta med främst nyanlända elever 

samtidigt som det skall anpassas för hela klassen.  

Exempel 1: Grupparbete  

Detta arbetssätt är vanligt förekommande, men kan 

genom anpassning genomföras på ett mycket mer 

effektivt sätt. Tänk på att ett väl genomfört grupparbeten 

har positiva effekter på en elevs språkutveckling.  

I din planering är det viktigt att instruktionerna är tydliga. 

En av dem svåraste uppgifterna för nyanlända elever när 



det kommer till att lyssna är att komma ihåg instruktioner 

som förekommer i flera led. Därför måste du som lärare 

använda dig av olika sätt när du presenterar dina 

instruktioner. Börja med att förklara själva uppgiften och 

målet med arbetet för eleverna. Under tiden du förklarar 

kan du visa upp föremål som kommer användas i arbetet. 

När du är klar med detta kan du låta en eller flera elever 

återberätta instruktionerna. För att inget skall vara oklart 

under arbetets början eller gång, så kan du även dela ut 

instruktionerna på papper. Då har alla elever oavsett 

modersmål chans att gå tillbaka och se vad de ska göra. 

Det krävs även förberedelse för elever med annat 

modersmål än svenska. Beroende på deras kunskap i 

svenska kan du som lärare förbereda instruktioner på 

deras modersmål.  

Det är även viktigt att eleverna inte bara uppmuntras att 

tala med varandra, utan att uppgiften kräver detta. Detta 

kan uppnås genom uppgifter som skapar en 

informationsklyfta. Arbetet görs först utifrån en basgrupp 

där alla medlemmar arbetar med samma ämne. När alla 

basgrupper har slutfört sitt arbete, delas var och en in i 

grupper som har en medlem från varje basgrupp. På så 

sätt krävs det att alla medlemmar i gruppen är förberedda 

så de kan förklara vad deras grupp har arbetat med och 

samtidigt lägga upp denna förklaring på ett tydligt sätt.  

Exempel 2:  



Denna övning är väldigt bra att arbeta med för nyanlända 

elever där både tal och text kommer till användning.  

Börja med att läsa ett kort stycke text om ett ämne som 

eleverna är bekanta med. Se till att alla elever är 

uppmärksamma och lyssnar. När du läst stycket två 

gånger, så läser läraren det än en gång, men nu ska alla 

anteckna så mycket de kan. Dock ska de bara anteckna 

stödord eller fraser. Det är viktigt att eleverna förstår att 

de inte ska få med hela texten och inte bry sig om 

stavning eller liknande.  

Efter detta paras eleverna ihop två och två (para gärna 

ihop elever med annat modersmål än svenska med elever 

som är starka i svenska). På så sätt kan de fungera som en 

stöttare) för att tillsammans med sina anteckningar 

försöka återskapa texten så gott de kan. När varje par har 

gjort så gott de kan, skapar två par en grupp på fyra 

elever. I dessa grupper fortsätter de med återskapandet av 

texten. Det är viktigt att påminna eleverna i varje skede 

av uppgiften efter den individuella delen att tänka på 

stavning, grammatiska fel och att själva fråga sig om 

texten låter vettig.  

I grupperna blir det enklare för eleverna att återge texten 

på ett mer korrekt sätt, då alla i gruppen kommer ha delar 

att bidra med. När läraren eller grupperna är nöjda med 

vad de har är det dags för sista delen. 



Ett sätt att redovisa alla gruppers texter, kan vara genom 

att ge varje grupp ett stort papper där de skriver ned sina 

olika texter. Pappret kan sedan sättas upp i klassrummet 

eller bytas mellan grupperna, så eleverna får se vad andra 

grupper har skapat för text. Läraren kan även låta 

eleverna individuellt skriva ned sina texter för hand med 

hjälp av anteckningar de fört under arbetet i paren och 

grupperna. I slutet får eleverna se texten läraren läst upp, 

för att jämföra med den de själva har nedskriven. 

Anpassning kan krävas för nyanlända elever som har låg 

kunskap i svenska, då de kan få använda digitala 

översättningsresurser kombinerat med från deras 

klasskamrater i respektive par och grupper. 

Exempel 3:  

Att som andraspråkselev få tala med andra vuxna än 

läraren, kan vara av stor glädje och en intervju är ett 

perfekt tillfälle där nyanlända elever kan lära sig att 

använda ett mer formellt sätt att tala på. Tillsammans 

med enbart läraren eller läraren och studiehandledaren 

kan eleven förbereda eventuella frågor. Det är viktigt att 

intervjun har en anknytning till något kontextuellt, till 

exempel en pågående uppgift eller ett område som 

genuint intresserar eleven.  


