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Sammanfattning 

Detta är en rapport om skapandet av en produkt inriktad på användandet av språk inom 

undervisningen. Den riktar sig främst till lärare i årskurserna 4-6, som har nyanlända elever i 

sina klasser. Produkten är skapad som ett informationshäfte, menat att introducera arbetssättet 

genom teorier och konkreta sätt att arbeta i klassrummet. Teorin som produkten grundar sig i 

är det sociokulturella perspektivet på lärande och språkets vikt i undervisningen. Under 

arbetets gång har vetenskapliga artiklar, litteratur och annat material undersökts och ligger till 

grund för produkten.  

 

Nyckelord: Språk, stöttning, sociokulturellt perspektiv, modersmål 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

3 
 

Innehåll 

Sammanfattning ..................................................................................................................... 2 

Inledning ................................................................................................................................ 4 

Bakgrund ............................................................................................................................... 5 

Problem som skall lösas ........................................................................................................ 7 

Omvärldsanalys ..................................................................................................................... 8 

Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................... 11 

Sociokulturellt perspektiv på lärande .............................................................................................. 11 

Stöttning ............................................................................................................................................... 12 

Genomförande av process ................................................................................................... 13 

Hur skedde utformningen av materialet? ....................................................................................... 13 

Relation till teorier .............................................................................................................................. 13 

Introduktion ........................................................................................................................................ 13 

Sociokulturellt perspektiv på lärande .............................................................................................. 13 

Talets roll ............................................................................................................................................. 14 

Digitala resurser .................................................................................................................................. 14 

Arbete i Klassrummet ........................................................................................................................ 14 

Målgrupp .............................................................................................................................................. 14 

Datainsamling...................................................................................................................................... 15 

Begrepp ................................................................................................................................................ 15 

Problem under utformningen   ............................................................................................................ 15 

Diskussion ........................................................................................................................... 16 

Utvärdering .......................................................................................................................... 17 

Referenslista ........................................................................................................................ 18 

Elektroniska dokument: .................................................................................................................... 19 

Bilagor ................................................................................................................................. 20 

Bilaga 1. Svarsenkät för informationshäfte ......................................................................... 21 

1. Enkätsvar från lärare:....................................................................................................... 22 

 



 

4 
 

Inledning 

I dagens samhälle är utbildning oerhört viktigt. Det kan ses som en av grundstenarna i hela 

västvärlden. I regel tror vi att vårt utbildningssystem är anpassat för alla i Sverige, oavsett 

vart man är född. Att komma från ett annat land, med ett annat språk än det som vårt 

utbildningssystem är anpassat för, kan ha stor påverkan på hur effektivt man kan lära sig. 

Som nyanländ är det vanligt att hamna i en så kallad förberedelseklass. Denna klass finns 

till för att förbereda nyanlända elever för mer normal skolgång genom inriktning på det 

svenska språket. I förberedelseklassen arbetar man mycket med elevens modersmål som 

stöd för inlärning av ett andraspråk. Detta är en resurs som oftast glöms bort när eleven går 

i en vanlig klass. Där genomförs all undervisning på svenska, vilket kan hindra många 

nyanlända elevers undervisning. I praktiken är nyanlända elever inkluderade, men 

verkligheten kan se annorlunda ut (Lundgren, Säljö, Liberg, 2014, s. 481).  

 

Som lärare vill man självklart se till att alla elever i klassen, oavsett modersmål, känner sig 

delaktiga i undervisningen och att de får den hjälp och stöd som de behöver. Problemet 

som kan uppstå är att de pedagogiska resurserna helt enkelt inte räcker till. En lärare i en 

klass med 30 elever kommer troligtvis känna sig otillgänglig för den elev som inte talar 

svenska, då undervisningen måste utformas på ett helt annat sätt för just den eleven, men 

samtidigt fungera för resten av klassen som behärskar svenska. Vissa lärare kan med 

strösta sannolikhet tycka att undervisningen i den svenska skolan skall ske på svenska och 

inte anpassas för andra språk. Man får helt enkelt hänga med i undervisningen så gott man 

kan. Om elevens språkliga kunskap i svenska är så att undervisning inte kan genomföras 

utan tolk, kan kommunen erbjuda detta, men ju mindre kommun desto mindre budget för 

sådana. Detta kan resultera i att nyanlända elever endast har tillgång till tolkar några 

timmar per vecka.  

 

Nyanlända elever som får börja i klasser runtom i landet kan troligen ses som en börda då 

extra arbete tillkommer för läraren. Lärare kan antagligen anse att de redan har jobb nog. 

Med en eller flera nyanlända elever krävs en annan sorts undervisning som även inkluderar 

dem. Nyanlända elever i en klass kan istället ses som ett tillfälle att få testa på nya metoder 

och arbetssätt som krävs för att alla elever skall få ut lika mycket av undervisningen 

oavsett modersmål. Lärandeperspektiv som använts under utbildningen men som hamnat i 

glömska i brist på behov under tiden som lärare, kan nu återupptäckas för att 

undervisningen skall fungera. En nyanländ elev har rätt till undervisning i lika stor grad 

som alla andra elever (Lundgren, Säljö, Liberg, 2014, s. 482-483).  
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Frågan är då hur man kan tänkas finna en lösning på de svårigheter lärare finner med att 

anpassa undervisningen för nyanlända elever. Den produkt jag valt att skapa är ett 

informationshäfte, vilket innehåller information om en annan syn på lärande och tips på 

hur undervisningen kan genomföras med utgång från språk. Häftet är ett försök till att 

hjälpa lärare med att inkludera andraspråkiga elever i undervisning i de svenska skolorna. 

Som lärare kan man lätt glömma bort nyanlända elevers modersmål i undervisningen vilket 

i sin tur kan skapa känslor av att vara bortglömd i sitt eget klassrum och otrygghet i 

undervisningen. 

 

Bakgrund 

För att förstå varför detta arbete och produkt skapats, är det viktigt att inte bara se på 

material som finns nu utan att även se på bakgrunden till uppkomsten av detta material. I 

detta avsnitt kommer de problem som finns idag gällande skolgången för nyanlända att 

presenteras.  

 

Nyanlända elever kommer vanligtvis till skolans första år eller till den årskurs de placeras i 

med bristande språkkunskaper. Detta resulterar i att de första skolåren är dedikerade till att 

lära sig andraspråket, istället för att lägga fokus på all den andra undervisningen som sker 

samtidigt. Elever med svenska som förstaspråk, har en fördel i att de kan ta till sig 

undervisningen på ett djupare plan och förstå mer abstrakta idéer. De har även kunskap för 

hur de skall uttrycka dessa genom tal och skrift. Andraspråkstalare som vistas i en rik 

språkmiljö, till exempel skolan, har uppvisat en förhöjd inlärning av språket. 

Undervisningsspråket, det språk som undervisningen sker på, påverkar även de andra 

ämnena, då svag kunskap i undervisningsspråket gör att eleven inte förstår helheten i 

undervisningen. De kan heller inte förstå det specifika ämnesspråket för till exempel 

matematik, vilket är ett ämne där ämnesspråket är extra viktigt på grund av de liknelser 

med vardagsspråket som många ord kan ha. Nyanlända elever och elever med utländsk 

bakgrund har vanligtvis sämre reslutat i skolan, vilket är direkt kopplat till kunskapen i det 

språk som de undervisas i och den vanligtvis långsamma inlärningen av andraspråket 

(Elmeroth, 2006, s. 179). Mer forskning behövs på området behövs då elever med annan 

språklig bakgrund ökar och kommer fortsätta göra det framöver .  

 

Inlärning på modersmål kan vara ett arbetssätt lärare glömmer bort, då det kan förutsättas 

att elever i svenska skolor redan behärskar språket. Om en elev behärskar språket kan de 

använda sig av läs-, skriv- och förståelsestrategier. Elever som inte behärskar konsten att 

kunna se skillnaden på ett talat ord och hur det skall användas och stavas i en text. Elever 

kan även ha problem med att läsa texter som innehåller ord som de inte hört innan. Oftast 

är texter skapade av dessa elever mer likt talspråk än skriftspråk. De kan heller inte se en 
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text de skrivit som en helhet, vilket resulterar i att de har svårt att få fram sitt budskap 

(Gibbons, 2012, s. 93-94). Gibbons skriver också om den överskridande 

andraspråksinlärningen, som uppkommit under senare år. Istället för att endast ske utanför 

klassrummet, kan andraspråksinlärningen även ske i skolans andra ämnen. Att ha ett 

meningsfullt språk i en situation som uppstår naturligt, har länge ansetts enligt 

språkdidaktiken vara ett mycket effektivare sätt att lära sig ett språk på. Med en integrerad 

arbetsstil, så skiljs inte språk och innehåll åt. Detta är en viktig del i inlärningen av ett 

språk, då det kan ta upp till fem till sju år att lära sig ett andraspråk, vilket gör att 

inlärningen måste effektiviseras så att dessa elever inte halkar efter elever med svenska 

som modersmål. Arbete utan ämnesinkludering kan vanligvis resultera i att eleverna inte 

klarar sina studier. Språk lärs in bäst när det behövs för annat lärande, vilket gör det 

onödigt att försöka återskapa en miljö utan någon kontext, då det finns att tillgå i det 

vanliga klassrummet. Ämnesintegrering kan även bidra till snabbare inlärning av begrepp 

och olika grammatiska omständigheter inom ämnet. Dessa kan förekomma i många olika 

sammanhang, vilket gör det enklare att anamma dem för eleven, till skillnad från att läsa 

om dem i en bok (Gibbons, 2012, s. 174-176).  

 

Utbildningsdepartementet, Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting, har 

kritiserat hur Sverige och framförallt den svenska skolan har tagit hand om alla dem 

nyanlända elever som anländer till Sverige. Nyligen gjord forskning har visat på 

betydelsen för hur viktig den första tiden i ett nytt land är, då den har en direkt påverkan på 

en elevs kommande resultat i skolan. Föreberedelseklasser är inte skollagstiftade, utan har 

istället uppkommit som svar till hur man skall ta hand om alla nyanlända. Detta gör att 

nyanlända elever kan möta väldigt olika förutsättningar, beroende på vilken kommun de 

slutligen bosätter sig i. I vissa kommuner finns det inte möjlighet till förberedelseklass, 

vilket gör att nyanlända integreras direkt in i en vanlig klass. Kommuner som erbjuder 

förberedelseklass gör det med stor variation på hur länge en elev får gå i en sådan klass 

innan de anses redo för en vanlig klass. Tiden varierar mellan 1-4 år och beror på ålder och 

vart eleverna sedan skall gå i för årskurs. När en elev får gå över till en vanlig klass, tas 

beslutet mellan lärarna i förberedelseklassen och den klass eleven är tänkt att fortsätta i. 

Denna övergång är inte ovanligt nog motiverad av skolornas ekonomiska och logistiska 

resurser och ger lite tanke åt om eleven verkligen klarar undervisning i ett vanligt 

klassrum. En annan kritisk synpunkt på dessa klasser, som kan kopplas till 

ämnesintegration, är att de för det första är segregerande, vilket i sin tur gör att 

andraspråksinlärningen som är viktig för resultaten försenas (Lundgren, Säljö, Liberg, 

2014, s. 481). Det finns forskning som utgår från nyanländas traumatiska erfarenheter och 

den posttraumatiska stress de kan uppleva, men väldigt lite om deras faktiska erfarenheter 

av utbildning från deras hemland. Det vanligaste är att nyanlända ses som ett problem och 
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den största fokusen i forskningen kretsar kring eventuella problem de kan tänkas möta i 

undervisningen i en svensk skola (Rutter, 2006).  

 

Efter att nyanlända elever har börjat i en vanlig klass, är det vanligt förekommande att de 

återvänder till förberedelseklassen för att få läxhjälp. Studiehandledning på modersmålet är 

efter övergången oftast kraftigt minskad, trots att den är mycket viktigare i en vanlig klass 

än i förberedelseklassen. Nyanlända elever är oftast väldigt ambitiösa och ser det som 

mycket viktigt att lära sig svenska så fort som möjligt. De ser det svenska skolsystemet 

som en chans till något bra, men ser även deras eget behov av hjälp för att lyckas. 

Nyanlända elevers kunskaper är viktiga att kartlägga innan de får börja i en 

förberedelseklass, då de kan ha kunskap som överstiger vad den klassen har att erbjuda, 

men har skickats dit på grund av deras språkliga förmåga (Lundgren, Säljö, Liberg, 2014, 

s. 481-483).  

 

Genom intervjuer med nyanlända från tre olika kommuner, har forskare sett att övergången 

mellan föreberedelseklass och normal klass, kan vara väldigt svår för många. Oftast är det 

ämnesspråket och motsvarande uttryck i vardagen som skapar problem för nyanlända 

elever. Vardagliga uttryck som inte förklaras av läraren på grund av en tro att de redan 

bemästras av eleverna. Detta är vanligast i kommunen med minst nyanlända eller 

andraspråkiga elever, eftersom dessa lärare har minst erfarenhet och lägst förberedelse att 

handskas med detta. Flerspråkighet i klassrummet som resurs är även en viktig del av 

undervisningen för nyanlända, då det kan komma i skymundan när lärare lägger all sin 

kraft på att eleverna skall lära sig svenska. Därmed ställs frågan hur det Svenska 

skolväsendet skall kunna arrangera undervisningen för nyanlända elever, på så sätt att 

flerspråkigheten blir en resurs, istället för ett problem. Skillnaderna mellan 

föreberedelseklassen och den normala klassen, behöver till en början uppmärksammas, för 

att skolan skall kunna hitta lösningar på hur dessa elever kan få ut så mycket som möjligt 

av deras flerspråkighet. Resultaten för denna studie har arbetats fram genom både 

intervjuer med elever och observationer av dem (Axelsson & Nilsson, 2013). 

 

I denna del har nyanländas elevers förutsättningar och motsättningar tagits upp. Det har 

även tagits upp språkets vikt i lärandet och den sociala och kontextuella betydelsefullheten 

i undervisning. Även hur lärare och forskare arbetar för att försöka förstå hur dessa elever 

kan undervisas på ett värdigt sätt och se sina intressen och rättigheter tillgodosedda.  

 

Problem som skall lösas 

Problemet som skall lösas är den svårighet många lärare har när det kommer till att anpassa 

undervisningen för nyanlända elever och klassen i helhet.  
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Dagens skola måste bli bättre på att inkludera nyanlända elever i den vanliga klassens 

undervisning. Flerspråkiga elever har under de senaste åren visat på negativa skolresultat, 

vilket gör att detta område är ytterst viktigt att belysa, då de inom en snar framtid kommer 

vara ute i arbetslivet (Bergendorff, 2014, s. 31-49). En bra övergång måste också finnas 

från förberedelseklass, om eleverna har gått i en sådan. Vanligtvis glöms förstaspråket som 

resurs hos nyanlända elever och undervisningens inriktning är mer lagd på att utveckla 

andraspråket. Flerspråkighet är inte något negativt, som det ibland kan anses som, utan 

kräver en annan sorts undervisning (Axelsson & Nilsson, 2013, s. 10). En granskning gjord 

av Skolinspektionen (2014) har visat på kopplingen mellan lärarens undervisning och hur 

det är avgörande för att nyanlända elever skall lyckas i sin skolgång. Oftast är 

undervisningen som nyanlända får mer inriktad på reproduktion av text som andra 

människor har skrivit. Detta gör att lärandet blir väldigt ämnessegregerat och väldigt liten 

inriktning på elevernas egna tankar, idéer och kunskaper. Enligt Löthagen, Lundenmark & 

Modigh är det vanligt förekommande med mindre komplexa uppgifter där elever endast 

fyller i rätt och fel. För att undervisningen skall bli betydelsefull, måste den vara 

kontextuell (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2012, 145-150).  

 

Denna produkt skall försöka ge exempel på hur lärare kan arbeta med modersmålet som 

resurs i undervisningen. Oftast en bortglömd resurs och sett som ett problem, kan 

flerspråkigheten användas på olika sätt i undervisningen. Genom att belysa 

språkutveckling i informationshäftet, skall produkten verka medvetandeshöjande. 

Produkten är ingen ersättare till ett visst lärandeperspektiv som kan tänkas användas av en 

lärare. Den skall istället arbeta för att belysa områden som lätt kan glömmas bort, när 

pedagogen arbetar med en homogen grupp elever med samma modersmål. De konkreta 

metoder som föreslås i häftet är nyckeln till att lösa själva problemet.  

Denna produkt har målgruppen pedagoger inom grundskolan årskurs 4-6. Dock kommer 

produkten att vara utformad för att vara så lättnavigerad som möjligt, så att någon 

förvirring inte skall uppstå när man läser den.  

 

Omvärldsanalys  

Forskning inom området nyanlända och deras skolgång existerar, men är inte det område 

som har fått mest uppmärksamhet. Material baserat på forskning inom detta område är 

därför mindre förekommande. Det finns dock forskare som undersöker hur skolorna skall 

kunna handskas med undervisningen av nyanlända, då det behövs mer forskning för ett 

mer varierat synsätt på området. Mycket av forskningen som görs är skolverkets, som 

bland annat tillhandahåller material för studiehandledning på modersmål. Material skapat 

av lärare baserat på forskning eller genom egen forskning inom området språkinlärning, är 
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det vanligast förekommande produkten böcker. Dessa utgår oftast från undervisning med 

hjälp av modersmålet som resurs.  

 

Skolverket har i sitt material Studiehandledning på modersmålet olika modeller på hur 

lärare kan lägga upp studiehandledning för andraspråkselever. I materialet finns det 

studiehandledning före lektion, som riktar sig till elever som är flerspråkiga. Här skriver 

skolverket nödvändigheten att fakta skall integreras i ett sammanhang av läraren och 

studiehandledaren. Ge nyanlända elever chansen att förbereda lektioner tillsammans med 

studiehandledaren är bra för elever med sämre ordförråd. Om eleven får gå igenom längre 

texter som skall behandlas under lektionen med studiehandledaren, kan de fokusera på 

ämnesspråket i texten. Studiehandledning under lektion passar enligt modellen bättre för 

klasser där flera elever talar samma modersmål. Läraren och studiehandledarens samarbete 

gynnas även av att arbeta tillsammans med eleverna. Om studiehandledaren och läraren 

tillsammans har planerat lektionen, kan en genomgång hållas på elevens modersmål. 

Studiehandledning efter lektionen innebär att den kunskap som har förfogats under 

lektionens gång repeteras och eleven får chans att ställa frågor till sin studiehandledare och 

lärare. Enligt Skolverket så passar denna modell bäst för elever som kommit längre i sin 

andraspråksinlärning. Eleven får använda sig av språket för att fråga och resonera, vilket i 

sin tur resulterar i att studiehandledaren och läraren uppmärksammar vad som behöver 

repeteras (Skolverket, 2014, s 21-24). Skolverkets material finns främst till för att ta reda 

på vart eleven befinner sig kunskapsmässigt och ger lärare möjligheten att anpassa sin 

undervisning därefter.  

 

Författaren och läraren Hulya Basaran har med sin bok Nyanlända elever i mitt klassrum 

(2016) riktat in sig på att utveckla språket hos nyanlända elever genom digitala resurser. 

Den är till skillnad från mycket annat material, skriven av en lärare som själv varit i samma 

situation som många av de nyanlända elever som kommer till Sverige idag. Enligt Basaran 

är det viktigt som lärare att aktivt arbeta med källkritik hos alla elever, framförallt med 

nyanlända, då det är på internet som mycket falsk information cirkulerar. Lärare eller 

elever skall emellertid inte avskräckas från att använda internet. Lärare som innehar lite 

kunskap om internet och dess användning måste bli mer aktiva inom området. Ett konkret 

tips som tas upp är bloggen. Basaran skapade en blogg som har varit öppen för hela 

författarens klass och fick ett mycket positivt mottagande. Läraren var tvungen att anpassa 

bloggen pedagogiskt. Eleverna var medvetna om att vem som helst kunde läsa bloggen, 

vilket höjde deras motivation för att utveckla sitt språk. Elevernas motivation sträckte sig 

även utanför klassrummet, då de eftersökte mer material på bloggen som gjorde det möjligt 

att träna hemma. Lärare som är ovana med digitala resurser, kan genom enkla hjälpmedel 

som finns tillgängliga i operativsystem som Windows, förbättra språkutvecklingen hos 
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nyanlända elever. Talande tangentbord är en bra och enkel ingång till digitala resurser för 

både elever och lärare (Basaran, 2016, s. 17-22). Basaran har även andra värdefulla tips 

som kan användas i undervisningen såsom: ha litteratur på elevens språk, använda resurser 

som lärare från andra delar av världen har lagt ut på internet där elevens modersmål är i 

fokus, uppmuntra elever till att använda sitt eller sina språk för att tänka och sedan 

översätta till svenska med digitala resurser, vid användning av lärplattor infoga 

tangentbord på flera språk och förbereda övningar på svenska och elevernas språk med 

hjälp av översättningsverktyg (Basaran, 2016, s. 27). 

 

Basaran skriver också en del från forskning hon själv läst där förväntningar har visat sig 

vara viktigt för flerspråkiga elever och deras syn på sig själva. Det är även viktigt för 

eleverna att bedöma sig själva, så att de kan observera sin egen utveckling. Att få ständig 

återkoppling av läraren är även det viktigt, då det påverkar deras bild på sin egen kunskap 

och motivering till att fortsätta utvecklas (Korp, 2011, s. 12).  

 

Ett exempel på hur språket kan användas på ett ämnesintegrerat sätt, är i boken Räkna med 

språk av Birgitta Sundström, Stina Thunberg, Anne-Charlotte Vennberg. Boken är inriktad 

på undervisning i matematik för vuxenklasser, men med grunden i språket finns även 

möjligheten att använda den i andra årskurser, till exempel mellanstadiet. Genom att 

utveckla språket, kan elever även nå kunskapsmålen i matematik. Boken innehåller 

exempel direkt från klassrum och övningar som kan hjälpa lärare att utveckla en elevs 

språkkunskaper i svenska. Boken utgår från Lev Vygotskijs sociokulturella 

lärandeperspektiv och den närmsta utvecklingszonen. Författarna förespråkar även 

argumentation som en viktig del av inlärningen, men även att läraren ställer krav på elever. 

Språkutvecklande laborationer är ett sätt för lärare och elever att skapa en samhörighet som 

författarna menar är mycket viktig. Undervisning med språk inom just matematik kan för 

många verka ovanligt, då detta inte direkt är kopplat till varandra. Men att skriva längre 

texter inom ämnet hjälper eleverna att träna sitt ämnesspråk inom matematik som kan vara 

svårt för många nyanlända då de kan ha svårt att skilja ämnesspråket från vardagsspråket. 

(Sundström, Thunberg, Vennberg, 2014, s 12-18, 42-50) 

 

Vanligt förekommande bland alla produkter är undervisningens grund i en kontext för 

nyanlända. Digitala resurser och ämnesintegrerad undervisning är även tips på hur lärare 

kan anpassa sin undervisning för alla elever. Det som uppmärksammats under analysen av 

den forskning som finns idag är den skillnad på typ av material. Som lärare kan det vara 

svårt att veta vart man skall börja i användandet av material med utgång i språk. Produkten 

som denna rapport beskriver är en sammanfattning av olika sorters material inom området, 

men där utgångspunkten är språk. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Teorin som detta arbete i huvudsak kommer att ha sin grund i är Lev Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv på lärande. Den utvecklingspsykologiska teorin handlar om 

barns lärande och hur barn utvecklar sitt språk och kopplingen mellan språkutveckling och 

den kognitiva utvecklingen (Vygotskij, 2001, s. 333). Även Mark Hallidays (1993) 

begrepp Stöttning kommer förekomma inom det teoretiska ramverket.  

 

Sociokulturella perspektivet på lärande är en relativt bred teori, vilket gör att endast de 

mest relevanta delarna är utvalda. Enligt Vygotskij, kan barns lärande och tänkande endast 

förstås eller undersökas i förhållande till de kulturella eller sociala resurser som används. 

Vygotskijs intresse i att förstå människans psykologiska processer och hans tvivel gällande 

Piagets syn på lärande, resulterade i framtagandet av nya processer enligt Vygotskij.  

Lärandeprocessen i sig är inte passiv enligt Vygotskij, utan måste ses på hur individer 

utvecklar mentala processer genom samverkan med andra. Detta skapar sedan mentala 

medvetenhetsfunktioner inom individen. Detta kallas internalisering. Lärande föregår även 

utveckling, då det är olika sorters processer men har en inverkan på varandra (Vygotskij, 

2001, s. 333).  

 

Det viktigaste kulturella redskapet är språket. Det används för att beskriva och förklara, 

förstå och även tänka kring omvärlden. Inget språk är oföränderligt eller obundet, utan är i 

ständig förändring. Faktorer som påverkar språket är historiska, kulturella, kollektiva och 

individuella sammanhang där språket är närvarande. De historiska sammanhangen kan 

vara erövringar av utomstående folk, som skapat stora förändringar i språket, därtill 

kulturella. Språket förändras även beroende på vilken miljö användaren av språket befinner 

sig i. Det är dock i samspel med andra människor som språkliga verktyg får mening. 

Språket förs vidare likt traditioner, genom generationsbyte och är även i detta sammanhang 

i ständig förändring. Detta sker främst inom familjen, där en individs familj kallas för 

primärgrupp. Vidareförande av språk, även kallat socialisation, påverkas mest av 

primärgruppen. Skapandet av en individs uppfattning om världen skapas även genom 

primärgruppen (Säljö, 2000, s. 102-104).  

 

Ett sociokulturellt perspektivs syn på lärande är starkt ihopkopplat med språk, då lärandet 

sker i språkligt aktiva sociala situationer. Interaktionen är ytterst viktig, där den främsta 

interaktionen sker mellan en individ med lägre kunskapsgrad som lär sig med hjälp av en 

individ med högre kunskapsgrad. Vygotskij kallade detta för den närmaste 
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utvecklingszonen. Sammanfattat kan detta beskrivas som vad en individ kan göra med 

hjälp och vad individen klarar på egen hand. Den kognitiva utvecklingen ses även som 

resultat av att elever samarbetar i en målinriktad aktivitet. (Säljö, 2000, s. 66-68).  

Stöttning 

Uttrycket myntades inte av Vygotskij själv, utan av Mark Halliday (1993), men är ett 

passande uttryck på hur den närmaste utvecklingszonen fungerar. Stöttning innebär att ge 

det tillfälliga stöd som behövs till en individ, tills individen själv klarar av uppgiften på 

egen hand. Stöttning är den hjälp som leder eleverna till nya färdigheter, begrepp och nya 

nivåer av förståelse. Genom att komma i kontakt med rika uppgifter som ligger i elevens 

närmaste utvecklingszon, lär sig eleven med hjälp av stöttning hur man skall tänka för att 

lösa uppgiften. Viktigt är att den stöttande personen inte löser uppgiften själv. Detta kan 

resultera i att eleven endast lär sig vad man ska tänka, men inte hur resultatet framkom. 

(Gibbons, 2012, s. 39) 

 

Att lära sig språk, är enligt Halliday (1993, s. 112) inte bara en sorts lärande, utan läran om 

lärande. Eftersom lärande för människan skall ha mening, är språket den semiotiska resurs 

som är viktigast. Det byggmaterial som finns tillgängligt för användande vid skapande av 

texter kallas semiotiska resurser. Semiotiska resurser ses som verktyg för skapande av 

mening och används för kommunikation (Säljö, 2000, s. 84-85). Halliday skriver utifrån 

Vygotskij att språk och tanke har ett starkt samband inom lärande, men ser lärandet som en 

helhet. "Learning language, learning through language och learning about language" är 

även det ett uttryck myntat av Halliday. Lärande skall ha en mening och betyda något för 

den som lär, annars är det stor sannolikhet att det inte kommer tas in (Halliday, 1993, s. 

113). 

Hallidays teori tolkas från Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. Frågorna som 

kan ställas kan vara: I vilket kollektivt sammanhang sker lärandet, i vilket individuellt 

sammanhang och i vilket historiskt sammanhang sker lärandet och språkanvändningen? 

Vygotskij hävdade att olika sammanhang styr språkanvändandet vilket tvingar talaren till 

anpassning av språket (Säljö, 2000, s. 84-85). 

 

Forskning om nyanlända elever och deras undervisning baserat på Halliday och Vygotskijs 

olika teorier finns inte i överflöd. En rapport som finns där nyanländas situation i skolan 

tas upp är En studie av två internationella klasser av (Axelsson, Norrbacka Landsberg, 

1998) där forskarnas åsikt är den att nyanlända elevers språkundervisning i svenska ger 

bättre resultat om det sker i en situation som betyder något. Resultaten var mindre positiva 

om undervisningen hade grund i skilda övningar tagna från en annan situation än den 

pågående. Det visade sig också att lärare i förberedelseklasser är dåliga på att använda 



 

13 
 

elevens modersmål i undervisningen. Även elevens härkomst är inte vanligt 

förekommande inom undervisningen i förberedelseklasser (Axelsson, Norrbacka 

Landsberg, 1998, s. 126-130). 

 

Genomförande av process 

Hur skedde utformningen av materialet?  

Efter sökning och test av olika program, valde jag att använda mig av Scribus, som är ett 

publishing-program för PC. Det används för att tillverka skoltidningar, häften och bilagor 

vilket gör att många funktioner som förenklar arbetet finns i programmet. Häftet är tänkt 

och vara i A5-format, för att förenkla läsningen och eventuell utskrift. Informationshäftet 

är riktat till lärare, vilket gör att det måste ha ett mer formellt upplägg. Antalet sidor häftet 

skulle innehålla visade sig vara problematiskt, då det har till uppgift att informera och 

föreslå konkreta arbetsmetoder för läsaren men samtidigt inte bli för långt eller packat med 

information. Det var även viktigt att tänka på vad häftet var menat att innehålla, då onödig 

information kan vilseleda.  

Relation till teorier 

Produkten är utformad utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande, där lärande ses 

som en social process och sker endast genom interaktion med andra individer (Säljö, 2000, 

s. 66). Detta gör att produktens övningar är valda för att erbjuda så mycket interaktion med 

andra människor som möjligt. I häftet ingår även en enkel beskrivning av det mest 

grundläggande inom det sociokulturella lärandeperspektivet, men skall introducera och 

erbjuda alternativa metoder för lärande så det fungerar inte som en full genomgång av 

teorin. Förhoppningsvis kommer häftet att ge lärare en mersmak och bidrar till att de vill 

veta mer.  

Introduktion  

Det första avsnittet är en introduktion till vad häftet kommer handla om. Introduktionen är 

till för att locka till sig läsare, främst pedagoger, som ser förberedandet av undervisning för 

både nyanlända och "normala" elever som ett hinder. I introduktionen beskrivs denna sorts 

pedagogik på ett positivt sätt, för att göra sig av med alla negativa tankar gällande lärande 

genom språk.  

Sociokulturellt perspektiv på lärande  

I detta avsnitt finns en kort genomgång om själva teorin och hur den kan skilja sig från 

vanligt lära-sig-ur-boken-lärande. Genomgången är förenklad, med tanke på pedagogers 
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eventuella tidsbrist och att de redan kan känna till detta perspektiv på lärande. I detta 

uppslag tas även Mark Hallidays begrepp stöttning upp. Stöttning har sin grund i 

sociokulturella perspektivet på lärande, vilket gör att det passar bra i uppslaget.  

Talets roll 

I detta avsnitt beskrivs kortfattat talets roll och den tyngd det har för undervisningen hos 

framförallt nyanlända elever. För elever med svag kunskap i det svenska skriftspråket kan 

talet fungera som ett sätt att få vädra idéer och frågor som inte är möjligt genom text för 

dessa elever.  

Digitala resurser 

I detta avsnitt beskrivs det kortfattat hur digitala resurser främjar språkundervisningen för 

nyanlända elever. Flerspråkighet hos nyanlända elever är viktigt att arbeta med, då 

modersmålet kan fungera som stöd till inlärningen av andraspråket. 

Arbete i Klassrummet 

I detta avsnitt presenteras tre konkreta arbetssätt för användandet av lärande med utgång i 

språk. Informationshäftet är i första hand riktat till lärare med nyanlända elever i sin klass, 

där nedsatta kunskaper i svenska förekommer, men arbetssätten är applicerbara på alla 

elever i ett klassrum för en så effektiv undervisning som möjligt. Detta avsnitt vill främja 

en mångsidig pedagogik, men även belysa undervisning med utgångspunkt i språket. 

Därför finns dessa konkreta metoder med. Metoderna, eller arbetssätten är enkelt 

framlagda för läsaren på ett sätt som främjar direkt användning.  

Målgrupp 

Den målgrupp jag valt är först och främst lärare i årskurs 4-6. Dels för att jag själv med 

största sannolikhet kommer undervisa nyanlända elever i framtiden men även för att det 

finns väldigt lite material för att undervisa nyanlända elever. Detta skapade ett utmärkt 

tillfälle att ta till sig och förnya kunskap inom undervisning av nyanlända i en vanlig klass. 

Valet på målgrupp föll också på de lägre årskurserna då jag under praktikens gång sett hur 

svårt det är för pedagoger att anpassa sin undervisning för nyanlända. Kommuner där 

resurserna till tolkar är små, skapar en svår situation för läraren att förklara varje 

genomgång för en elev med annat modersmål än svenska.  
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Datainsamling 

I mitt utformande av produkten har jag tittat på en del av vad som redan finns att tillgå för 

pedagoger och vad som skulle kunna behövas framöver. Mycket av det material som finns 

är utformat för äldre elever, vilket gör att sökandet efter material för lägre årskurser mer 

utmanande. Under insamlingen av material har fokus legat på produkter och forskning där 

lärande genom språk har varit i fokus.  

 

Denna uppsats är dels en rapport för att ge grund i skapandet av min produkt. Det är även 

en textanalys, då teoretiska utgångspunkter förekommer och tolkandet av dessa. Litteratur 

och vetenskapliga artiklar har studerats, analyserats och tolkats förknippade med det 

område jag valt. Rapporten kommer att vara en sammanställning av en del av den 

forskning som finns på området och där det första steget var noggrann genomgång av 

artiklar, böcker, tidsskrifter etc. Begrepp som beskrivs nedan, är en del av de ord som 

används till hjälp för denna sökning.  

I en litteraturgenomgång visar utföraren på förmågan att på ett vetenskapligt sätt kunna 

välja ut och läsa vad andra gjort inom ett område av intresse. Genomgången skall även 

verka för att ge argument till sitt fortsatta arbete (Bryman, 2011).  

Begrepp  

För att inte skapa förvirring i uppsats eller produkt, har jag valt att ta med några vanligt 

förekommande begrepp och ord. Dessa är valda då de är grundläggande för utformandet av 

produkten.  

 

Modersmål är det första språk barnet lär sig (Svenska Akademins ordlista över det svenska 

språket, 2015).   

 

Flerspråkighet 

En individ kan använda sig av flera språk genom att antigen tala eller skriva (Basaran, 

2016, s.11).   

Andraspråk 

Språk som man lär sig utöver sitt modersmål (Svenska Akademins ordlista över det 

svenska språket, 2015). 

 

Nyanländ 

En nyanländ är enligt (Prop. 2014/2015, s. 1) "Med nyanländ avses en person som har varit 

bosatt utomlands och som nu är bosatt i landet eller ska anses bosatt i landet och som har 

påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller 

sju år. En person ska inte längre anses som nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.  
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Problem under utformningen  

Under skrivandet har jag märkt avsaknaden av just språkets vikt vid utformningen av 

undervisning för nyanlända elever. Under min pågående lärarutbildnings gång har det 

tagits upp, men troligtvis inte i den grad som kan behövs. Som framtida lärare med allt fler 

nyanlända elever i skolor runtom i landet behövs kunskap inom detta område för att dessa 

elever skall få en värdig skolgång. Det kan troligen vara enkelt att som lärare falla tillbaka 

i enklare uppgifter som kräver mindre förberedelse, men när en lärare har en klass som 

innehåller nyanlända elever behövs det konstant förberedelse för alla elever skall förstå 

syftet och målet med vad de lär sig.  

 

Diskussion  

Under insamlandet av information har jag fått upp ögonen för det material som finns att 

tillgå inom språkutvecklande undervisning. Innan jag började med skapandet av denna 

produkt var jag inte medveten om de produkter som redan fanns att tillgå och de konkreta 

tips och övningar som finns att tillgå för lärare. I efterhand så hade lärarutbildningen tjänat 

på att tipsa på hur man som lärare kan använda sig mer av ämnesintegrerad undervisning. 

Inom vissa kurser har det varit avsaknad på hur man skall lära ut ett ämne och när det väl 

har funnits så har det till stor del endast varit inriktat på en klass med svenska som 

modersmål. Att anpassa undervisningen till både elever med svenska som modersmål och 

elever med annat modersmål är något som inte kan tänkas vara omöjligt med hjälp av den 

nya kunskap jag förskaffat mig. I början var jag fundersam på hur jag själv som lärare 

skulle hinna med allt som innefattar studiehandledning och instruktioner för nyanlända 

elever. Det som många lärare kanske missar är materialet utanför de böcker som skolan har 

att tillgå. Ibland kan det dock vara så att skolan inte har de ekonomiska eller logistiska 

resurserna som behövs för att lärare skall få chansen till att anpassa undervisningen.  

 

En viktig del i den forskning som finns gällande språkutveckling för nyanlända är att den 

måste ha grund i kontext. Att försöka lära sig ämnesspråk inom matematik med hjälp av 

endast text eller uppgifter i en bok kan vara förvirrande med matematikens många ord där 

betydelserna är annorlunda från vardagsspråk, men stavas på samma sätt som många 

vardagliga ord. Mönstret som jag sett där nyanlända elevers kunskap och intressen inte tas 

tillvara i undervisningen är tråkigt, då det med största sannolikhet skulle kunna användas 

som en del i att skapa en betydelsefull undervisning. Detta kan troligen skapa ett minskat 

intresse för att lära sig, då undervisningen blir väldigt monoton.  

 

Problemet visade sig vara mer komplext än väntat, då det de senaste åren kommit fler 

nyanlända barn än tidigare, på grund av pågående konflikter i världen. Till en början var 



 

17 
 

det tänkt att skapa en annan sorts produkt, men detta visade sig svårt då tiden inte fanns 

till.  

Skillnaden mellan statligt relaterat material och lärar- eller forskarskapat var synlig, där det 

statliga materialet var mer inriktat på förberedelse av undervisning och information 

gällande nyanlända. Det material som hittats från lärare och forskare är mer grundat i 

praktiken. De produkter skapade av lärare innehåller vanligtvis övningar och metoder hur 

man arbetar med nyanlända elever eller elever med annat modersmål än svenska. I 

forskningsmaterialet finns konkreta undersökningar som visar på hur det är i skolorna och 

vad som behöver förbättring. Det står klart efter genomfört arbete att den största 

förbättringen krävs redan vid förberedelseklassen. I vissa fall skickas oförberedda elever ut 

alldeles för tidigt till en vanlig klass. Deras skolresultat visar på oftast på att mer tid i 

förberedelseklassen hade varit nödvändigt.  

Detta arbete har även öppnat mina ögon för det avvägande man som lärare måste göra när 

det kommer till undervisningen. Den kan inte endast utgå från ett sociokulturellt 

perspektiv, då detta är väldigt socialt- och gruppbaserat. Som lärare är man skyldig att se 

varje elev i sitt klassrum vilket troligen resulterar i en blandning av olika 

lärandeperspektiv.  

 

Utvärdering 

Utvärderingen är tänkt att undersöka produktens nytta hos lärare. De tre utvalda lärarna 

som produkten skickades till är valda medvetet och har jobbat olika lång tid inom yrket. 

Detta är till för att visa vad för kunskap som används efter längre tid inom lärandeyrket.  

Av de tre lärarna som tog emot enkäterna har endast en kommit tillbaka med svar. Svaren 

från läraren som skickade in enkäten visar på att trots allt hade behövts mer information 

om lärandeperspektivet och ett mer estetiskt tilltalande häfte. Det visar dock även på att det 

är en aktuell fråga då det verkade höja intresset för sättet att genomföra undervisning på.  
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Bilaga 1. Svarsenkät för informationshäfte 

 

1. Var du bekant med sociokulturellt perspektiv på lärande innan?  

o Ja 

o Någorlunda bekant 

o Nej 

 

2. Tycker du som lärare att du fick en bra översikt över sociokulturellt perspektiv?  

o Ja, mycket bra. 

o Någorlunda bra. 

o 5. Nej, mycket dålig? Varför? 

 

3. Kommer du som lärare försöka använda dig av mer språkutveckling i din undervisning i 

framtiden?  

o Ja, det kommer jag att göra 

o Nej, inte mer än vanligt 

 

4. Är materialet nödvändigt i klassrum? 

o Ja, i sådana fall varför: 

o Nej, varför: 

 

5. Borde allmänna läromedel innefatta mer information om språket och lärandets samband 

än det gör för tillfället?  

o Ja, det borde det göra 

o Nej, det är bra som det är 

 

6. Vad tycker du om utformningen av materialet? 

Kommentar:  

7. Har du några tips på hur produkten skulle kunna förbättras?  

Kommentar: 

 

8. Gick övningarna i informationshäftet att använda sig av i ditt klassrum?  

Kommentar:  
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1. Enkätsvar från lärare:  

 

1. Var du bekant med sociokulturellt perspektiv på lärande innan?  

Någorlunda bekant.  

2. Tycker du som lärare att du fick en bra översikt över sociokulturellt perspektiv?  

någorlunda bra översikt, kunde varit mer informerande.  

3. Kommer du som lärare försöka använda dig av mer språkutveckling i din undervisning i 

framtiden?  

Ja 

4. Är materialet nödvändigt i klassrum? 

Det tror jag  

5. Borde allmänna läromedel innefatta mer information om språket och lärandets samband 

än det gör för tillfället?  

Ja, det borde det 

6. Vad tycker du om utformningen av materialet? 

Lite för enkel, gärna mer tilltalande 

7. Har du några tips på hur produkten skulle kunna förbättras?  

Mer tilltalande för ögat, lite mer information om det hela 

8. Gick övningarna i informationshäftet att använda sig av i ditt klassrum?  

Har inte testat än 


