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Inledning

I den här rapporten kommer processen i och resultatet av en forsknings
cirkel om nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt att beskrivas.
Forskningscirkeln har bedrivits inom Forum för samverkan på Uppsala universitet. Det är ett samarbete mellan universitetet och åtta kommuner i regionen:
Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Uppsala och Östhammar. Forum
för samverkans syfte är att bidra till ett ömsesidigt berikande kunskapsutbyte mel
lan förskola/skola/skolhuvudman och Uppsala universitet (www.forumforsamverkan.uu.se).

Vad är en forskningscirkel?
Inom så kallad aktionsforskning samverkar forskare och yrkesverksamma kring
en forskningsfråga. Den formen för forskning blir allt vanligare inom skolforskningen och ambitionen är att både beprövad erfarenhet och vetenskapliga teorier ska bidra till nya kunskaper inom bl.a. ämnesdidaktik och lärande. Verksamma lärare får möjlighet att utforska sin egen praktik med stöd av vetenskapliga
metoder och kan på så sätt få nya perspektiv på sin verksamhet. Forskningen är
praxisorienterad dvs. den utgår från verksamhetens behov och frågeställningar.
Arbete inom en forskningscirkel kan ses som en del av aktionsforskningen. I
forskningscirkeln är det dialogen mellan forskare och yrkesverksamma som är
i fokus. För de yrkesverksamma lärarna ges möjlighet att stanna upp i görandet
och hinna reflektera över det egna arbetet och för forskarens del ökas kunskapen om hur teori och praktik kan belysa olika fenomen och erbjuda nya
idéer om forskningsområden. På så sätt möts praktiken och det vetenskapliga
fältet och båda verksamheterna får en ökad kunskap inom det område man har
valt att fördjupa sig i. Ofta är det deltagarna själva, de yrkesverksamma lärarna
och den deltagande forskaren, som själva formulerar sitt problemområde. Även
innehåll och arbetssätt i en forskningscirkel bestäms till stor del av deltagarna
själva. Arbetet bör till stor del bygga på dialog och kommunikation mellan de
yrkesverksamma och forskaren. Det inre arbetet kan se ut på många olika sätt,
men oavsett vilket arbetssätt man väljer ska deltagarna ingå i någon form av
forskningsprocess.

Hur vi började

Inom Forum för samverkan (FoSam) på Uppsala universitet finns fyra regionala
utvecklingsgrupper. Dessa utvecklingsgrupper benämns Språk, läs och skriv, Mate
matik, Teknik och naturvetenskap och Förskola. Varje grupp leds av två grupp
ledare, en representant för Uppsala universitet och en representant från någon
av medlemskommunerna.
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Under våren 2015 togs besluts av FoSams styrelse att den regionala utvecklingsgruppen inom språk, läs, och skriv (SLS) skulle arbeta i formen av en forskningscirkel med fokus på nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt.
Då kommunerna i regionen, liksom i övriga landet, hade tagit emot ett allt större
antal nyanlända elever inom både grund- och gymnasieskolan ställdes skolorna
inför stora utmaningar i mottagandet och undervisning av dessa elever. FoSams
styrelse ansåg att det var mycket angeläget att utveckla lärarnas kompetens
inom området och ville prova forskningscirkeln som en modell för detta.
Utgångspunkten för forskningscirkeln Nyanländas lärande – Språkutvecklan
de arbetssätt var den befintliga regionala utvecklingsgruppen av språk-, läs- och
skrivutvecklare som redan tidigare utsetts av medlemskommunernas huvudmän.
När dessa personer utsågs var gruppens arbete inte tydligt definierat för deltagarna och eventuellt inte heller för huvudmännen. Flera personer i gruppen
ansåg sig inte vara rätt person för det kommande arbetet och avstod därför
sina platser i forskningscirkeln. Huvudmännen i kommunerna uppmanades att
utse nya representanter där det blev vakanta platser. Under hösten 2015 omformades därför gruppen och först vid terminsstarten 2016 kunde forskningscirkelns arbete startas på allvar. Det saknades dock fortfarande några kommundeltagare, men allt eftersom blev gruppen fulltalig. Deltagarna representerade
verksamhetsområden inom grund- och gymnasieskola, både verksamma lärare
och personer med en mer central roll i kommunen, men alla med en roll där
språk- och kunskapsutvecklande arbete var i fokus. Redan från början blev det
klart att deltagarnas olika ansvarsområden berikade cirkelns arbete genom att
lärande genom språk och språkutvecklande arbetssätt kunde diskuteras utifrån
olika åldrar, ämnen och deltagarnas olika perspektiv på skolans och klassrummens utmaningar.
Forskningscirkels organisation, mål och förutsättningar
Vår forskningscirkel har letts av två gruppledare, en forskare från Uppsala universitetet och en utvecklingsledare från Uppsala kommun, båda med stor kompetens inom området språkutvecklande arbetssätt och svenska som andraspråk.
Däremot hade ingen av dem någon tidigare erfarenhet från arbete i en forskningscirkel, varken som deltagare eller gruppledare. Gruppledarnas kunskaper
och erfarenheter har på många sätt kompletterat varandra både vid planering
av aktiviteter och i arbetet i forskningscirkeln.
Parallellt med arbetets uppstart genomförde cirkelledarna en utbildning med
inriktning mot forskningscirkelledarskap, 7,5 hp som leddes av Pirjo Lahdenperä,
professor på Mälardalens högskola.
Under den första tiden i forskningsgruppen diskuteras forskningscirkeln som
metod och hur arbetet skulle läggas upp. Det bestämdes att gruppen skulle träf6

fas en gång per månad och tider för detta bokades in för en termin i taget. En
specifik veckodag bestämdes så att deltagarna hade möjlighet att schemamässigt
frigöra sig från undervisning eller andra schemalagda aktiviteter på ett sätt som
inte krävde tillfälliga lösningar. Trots detta uppkom det tillfällen då det ändå var
svårt för deltagarna att frigöra sig från ordinarie verksamhet vid t.ex. nationella
prov och liknande. Träffarna förlades i Uppsala universitets lokaler, vilket upplevdes som mycket positivt. Deltagare fick lämna sin vanliga skolmiljö och på så
sätt distansera sig både fysiskt och mentalt från vardagen. Träffarna förlades på
förmiddagar mellan 9.15 och 12.30. Mötena inleddes med kaffe och smörgås
och vi avslutade med lunch i universitetets restaurang.
En viktig förutsättning för arbetet var att deltagarna fick tid för att delta vid
träffarna, läsa litteratur och genomföra sina miniprojekt (se nedan). Med hjälp av
samordnaren inom FoSam avtalades med varje kommun att deltagarna skulle få
två timmar/vecka i nedsättning i sin ordinarie tjänst till förmån för arbetet med
forskningscirkeln. Att tid för deltagande fanns i deltagarnas tjänster har varit avgörande för möjligheterna för dem att kunna fullfölja uppdraget.
För forskningscirkelledarna har förutsättningarna varit 10 % av tjänst för
gruppledaren från Uppsala universitet respektive 5 % för gruppledaren från
Uppsala kommun, detta har bekostats av Fosam. Förutom detta har det funnits
ekonomiska medel sökta från Skolverket. Totalt har extra anslag på 90000 kr
beviljats som ekonomiskt stöd för olika insatser från NCS (Nationellt centrum
för språk, läs och skriv). Detta har bekostat cirkelledarutbildning, föreläsningar,
litteratur, tryck och publicering av slutrapport samt olika aktiviteter i samband
med spridning av arbetet.
Forskningscirkelns aktiviteter
Uppstart: läsning och inventering av problem

Under den första terminen undersöktes hur fältet med forskningslitteratur med
fokus på det valda fokusområdet ämnesområde såg ut. Syftet var att fördjupa
och aktualisera vår kunskap inom ämnet samt, utifrån litteratur och forskning
inom området begränsa vårt fokusområde. Genom att läsa gemensamma texter
och därefter reflektera över innehåll och deltagarnas erfarenheter ökades kunskapen i gruppen och en gemensam kunskapsbas bildades.
Vi inventerade också vilka frågor och utmaningar deltagarna själva upplevde
som relevanta utifrån den egna verksamheten i skolan. En sådan utmaning var
att språkspannet i klassrummet är större idag än tidigare, delvis beroende på att
tiden i förberedelseklass har blivit kortare eller att det blivit allt vanligare med
direktinkludering av nyanlända eleverna i ordinarie klass.
Det fanns en enighet inom cirkeln att fördjupningen av arbetet borde fokusera ett ämne som är relevant på klassrumsnivå, dvs. ha anknytning till lärares
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och elevers arbetssätt och organisationen för lärandet och anknyta tydligt till temat språkutvecklande arbetssätt. Vi diskuterade vad stöttning skulle kunna vara
utifrån egna erfarenheter och forskning och exemplifierade detta på olika sätt.
Begreppet scaffolding (stöttning) blev utgångspunkten, en slags centralpunkt, för
vårt vidare arbete.
Litteraturläsningen gav oss insikter om att flerspråkiga elevers lärande behöver diskuteras ur tre perspektiv: skolämnet svenska som andraspråk, flerspråkighet samt framgång i skolans ämnen. Vidare visade läsningen att forskningen var
överens om att modersmålsstudier och ämnet svenska som andraspråk är gynnsamma för flerspråkiga elevers lärande samt att förstaspråket/-en är en mycket viktigt faktor för elevens vidare språk- och kunskapsutveckling. Litteraturen
belyste även att andraspråksutvecklingen är en specifik process som skiljer sig
från förstaspråksutvecklingen. Det finns en stor kompetens bland lärare i svenska
som andraspråk, men de språkutvecklande arbetssätten behöver stärkas bland
lärare i alla ämnen. Vi fick också insikter om att ett forskningsbehov kvarstår
om hur modersmålsundervisning, svenska som andraspråksundervisning och
studiehandledning på modersmål eller elevens starkaste skolspråk bedrivs
i klassrummet. Dessutom behövs forskningsstudier som lyfter fram hur
goda andraspråkstalare studerar, exemplifierar hur man bedriver studier av
interventionskaraktär där de språkliga dimensionerna i skolans alla ämnen framgår
samt hur en rättvisande bedömning av flerspråkiga elevers kunskaper kan bedrivas.

Litteraturen diskuterades löpande vid träffarna. Ett av de teman som litteraturen problematiserade
var övergången från förberedande klass till ordinarie klass. Detta är fortfarande ett obeforskat ämne
trots att övergången verkar vara en kritisk punkt för elevernas fortsatta lärande.

8

Vår litteratur

Vi startade som tidigare beskrivits vårt arbete i gruppen med läsning av relevant litteratur och detta fortsatte därefter genom hela forskningscirkelns arbete.
Den litteratur som vi har läst finns uppställd i slutet av detta kapitel i form av
en litteraturlista med information om författare, redaktörer, årtal för utgivning,
förlag och förlagsort. Listan är inte uppställd i bokstavsordning utan istället i
den ordning som vi läst litteraturen. Det går alltså att följa vår läsprocess på
detta sätt, men samtidigt måste det påpekas att det i vårt fall inte har varit en
helt medveten läsprocess på det sättet att vi har fördjupat oss i särskilda teman
utifrån en tanke om progression. Vi började med grundläggande böcker, men
därefter har vi läst litteratur i den ordning som vi har upptäckt den. Vi har inte
läst alla kapitel i böckerna utan koncentrerat oss på de kapitel och delar som
har haft språket, läsande och skrivande i fokus. En reflektion som vi gjorde i
slutet av cirkelns arbete var att vi kunde ha utmanat oss mer i vår läsning. Vi
insåg att våra kunskaper låg i fas med den forskning som sammanställs i böcker
på kurslitteraturförlagen. Vår lista kunde ha innehållit fler forskningsartiklar och
internationella perspektiv. Samtidigt har tiden för läsning varit mycket begränsad
med tanke på att deltagarna har haft två timmar per vecka till sitt förfogande och
utöver litteraturen på denna lista även läst annan litteratur som varit nödvändig
för respektive miniprojekt.
Under träffarna hade vi en återkommande punkt där den lästa litteraturen
diskuterades. Ett av de teman som litteraturen problematiserade och som även
deltagarna uppfattade som viktigt att reflektera kring var övergången från förberedelseklass till ordinarie klass. Detta är fortfarande ett obeforskat ämne trots
att övergången verkar vara en kritisk punkt för elevernas fortsatta lärande. I
förberedelseklass finns ofta kunskaper om hur man stöttar nyanlända/andraspråkselever och en fråga blir då hur man kan få ut den till ordinarie klasser/
lärare. Det finns fördelar med att utnyttja kompetensen hos lärarna i svenska
som andraspråk på ett mer strukturerat sätt när det gäller det språk- och kunskapsutvecklande arbetet på skolan för övriga lärare. Vi diskuterade att ämneslärare exempelvis skulle kunna gå in i förberedelseklassen och börja undervisa
där. I bästa fall med stöd av lärare i svenska som andraspråk. På så sätt skulle
ämnesläraren få en ökad förståelse och kunskap om vikten av att arbeta språkutvecklande för förståelsen av ämnet, vilket skulle komma samtliga elever till gagn,
även i den ordinarie undervisningen.
I den lästa litteraturen uppmärksammades hur viktigt modersmålet är, vilket
stämde med deltagarnas erfarenheter. Deltagarna lyfte dilemmat med organisationen av modersmålsundervisningen och studiehandledning då modersmålslärarna ofta inte har sin anställning på skolan utan endast kommer till skolan under
en kortare tid och ofta arbetar på flera skolor. Hur får man till samplanering mel9

lan ämneslärare och modersmålslärare/studiehandledare? En annan viktig aspekt
var modersmålslärares och studiehandledares behov av pedagogisk utbildning
och ämneskunskap.

Föreläsningar

Hur spridningen av forskningscirkelns arbete skulle gå till var en viktig fråga redan från starten. Forskningscirkeln sökte därför utvecklingsmedel från Skolverket
och NCS (Nationellt centrum för språk-läs- och skrivutveckling). Via de medlen
har det varit möjligt att bjuda in forskare som föreläsare. I de sammanhangen
har ytterligare deltagare från samtliga kommuner bjudits in och kunskapen har
kunnat spridas till en större grupp. Vid tre tillfällen har föreläsare bjudits in och
vid varje tillfälle har mellan 80 till 100 personer deltagit. De föreläsare som
har bidragit är Monica Axelsson (14 oktober 2016) och Barbro Westlund (18
november 2016) från Stockholms universitet samt Caroline Liberg och Åsa af
Geijerstam (båda 28 april 2017) från Uppsala universitet. Samtliga föreläsningar
har belyst språk- och kunskapsutvecklande arbete på olika sätt och för olika
åldrar. Fokus har varit nyanländas lärande men de olika föreläsarna har vinklat
sina föreläsningar utifrån sina respektive forskningsinriktningar. Inbjudningarna
gick via deltagarna i forskningscirkeln som bjöd in representanter med ansvar
för språkutvecklande arbete inom sin kommun. Lokalstorleken utgjorde en begränsning för hur många som kunde bjudas in till föreläsningarna.
Efter föreläsningarna bjöds föreläsarna in till forskningscirkeln för diskussion
av och reflektion kring föreläsningens innehåll. Forskningscirkeln ville även se
Anna Kaya, Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) Stockholms
universitet, som föreläsare men tyvärr gick detta inte att ordna. Istället besökte
Anna forskningscirkeln (13 september 2017). Samtalet utgick ifrån gruppens
frågor och Anna Kayas bok Att undervisa nyanlända: Metoder, reflektioner och
erfarenheter (2016).

Miniprojekt

När det första året hade gått kände sig deltagarna redo att gå vidare och producera egen kunskap.Vi beslöt att prova att göra mindre undersökningar som vi
kallade miniprojekt. Miniprojekten skulle bygga på deltagarnas intressen och ha
relevans för yrkesutövningen. Det tog några månader innan samtliga i gruppen
hade kommit fram till relevanta, men också genomförbara projekt. Forskningscirkelledarna bidrog med synpunkter på upplägg och idéer. Allt eftersom utkristalliserades det olika idéer och i vissa fall fanns gemensamma intressen bland
deltagarna i cirkeln vilket ledde till att några miniprojekt planerades och utfördes
i par. För vissa av cirkeldeltagarna var det länge sedan de hade skrivit en ve-
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tenskaplig text/uppsats. Av den anledningen förberedde forskningscirkelledarna
en presentation av hur forskningsprocessen kan beskrivas. Vi gick även igenom
masteruppsatsen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Lärares lärande: En
etnografisk studie om utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i
undervisning för nyanlända högstadieelever i ämnet biologi (Josefin Nilsson, 2015)
i syfte att identifiera och problematisera hur de olika nödvändiga delarna av en
vetenskaplig uppsats kan uttryckas.
Vi bestämde att varje miniprojekt skulle utgå från en eller ett par frågor och
att vår ambition skulle vara att analysera, utvärdera och relatera ett material till
tidigare resultat och teorier, dvs. att inte bara samla in ett material och beskriva
det. Miniprojekten skulle också vara relevanta på klassrumsnivå, dvs. ska anknyta
till lärares och elevers arbetssätt och organisationen för lärandet och konstrueras runt begreppet stöttning (scaffolding). Materialet kunde vara observationer, texter, planeringar, interaktion, intervjuer beroende på syftet med projektet.
Ambitionen var även att både elev- och lärarperspektivet skulle tillgodoses genom de olika projekten.
Efter ca fyra månaders arbete med miniprojekten hade alla deltagare samlat
in material och producerat en del text. Vi ordnade då textutbyten, vilket innebar
att varje deltagare skulle läsa en annan deltagares (eller ett annat pars) text. Syftet med textutbytena var att deltagarna skulle få insikt i varandras arbeten, men
också att ge övning på att ställa kritiska frågor om sådant som syftesformulering,
material- och metodval, teoretisk förankring och språkhantering och på så sätt
också höja kvaliteten på projekten. Efter ca åtta månaders arbete med miniprojekten ordnades ett ventileringstillfälle där deltagarna på ett organiserat sätt och
inför hela cirkeln gav varandra respons. Därefter läste gruppledaren från universitet texterna och gav samtliga skribenter feedback på sina arbeten. Deltagarna
hade då möjlighet att korrigera sina texter för att till sist lämna in den slutgiltiga
rapporten för tryckning och publicering.

Utmaningar under arbetet med miniprojekten

De flesta deltagarna samlade material på den egna skolan. I några fall samlades
också material in under egen undervisning. Andra involverade fler lärare på sin
skola på olika sätt (pedagogiska samtal efter litteraturläsning t.ex.). Ett av de
problem som flera deltagare uppmärksammade var att det kändes besvärligt
att ställa krav på att lärare deltar i aktiviteter som ligger så att säga utanför
ordinarie arbetsuppgifter. Flera deltagare menade att lärarnas arbetssituation
var ansträngd och att det inte var bekvämt att ställa krav på deltagande av den
anledningen. I ett projekt krävdes datortillgång för en grupp elever samtidigt och
det var problematiskt då tillgången inte var tillräcklig.
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Under den sista och avslutande terminen avslutade två deltagare sitt deltagande i cirkeln. En deltagare fick ändrade arbetsuppgifter och den andra avslutade sin tjänst i den kommun som hon representerat. Tyvärr fanns de kommunerna inte med under den sista terminen då vi jobbade mer intensivt med
spridningsarbetet.

Spridning

Spridningen av den kunskap och det arbete som forskningscirkeln genererat har
varit ett återkommande samtalsämne under våra träffar. Deltagarna har känt en
stark lojalitet mot kolleger som inte deltagit i cirkeln men ändå skulle ha stor
nytta av kunskaperna. Deltagarna har också känt en stark lojalitet mot de elever
som är i behov av lärare med goda kunskaper om nyanländas lärande ur ett
språkutvecklande perspektiv.
Vi har identifierat två olika typer av spridningsmöjligheter. Den första är den
informella spridning som sker när deltagarna exempelvis pratar med kollegor (på
raster eller liknande), ställer upp lästa böcker i en bokhylla med utlåningslista,
kopierar upp vissa kapitel från vår lästa litteratur som verkar passa ett särskilt
arbetsområde i en klass eller ger information vid olika typer av arbetsmöten.
Den informella spridningen är alltså inte planerad och strukturerad utan förekommer spontant vid möten eller på initiativ av forskningscirkeldeltagaren för
att det uppstår en situation där cirkelns arbete kan komma till nytta. Den formella
spridningen, däremot, är just planerad och strukturerad. Dels har deltagarna, när
de genomfört sina miniprojekt ute i verksamheterna, ofta engagerat fler lärare i
detta arbete på skolan, dels har flera av deltagarna genomfört olika utvecklingsarbeten på sina skolor under den tid forskningscirkeln pågått. De har bland annat
använt litteratur och initierat gemensam läsning och diskussioner i arbetslagen
utifrån den lästa litteraturen. Den formella spridningen kommer dessutom till
uttryck genom den information som vi erbjuder på FoSams hemsida. Det handlar både om forskningscirkeln som metod för fortbildning och de rapporter där
deltagarna redovisar sina miniprojekt. Förutom detta kan man på hemsidan ta
del av filmer där deltagarna beskriver forskningscirkelns arbete och där elever
delar med sig av sina synpunkter om vad de anser vara stöttning (scaffolding)
från lärarna. Vår formella spridning har också tagit sig uttryck i publicerade intervjuer i olika tidningar.
En av de genomförda miniprojekten, Nyanlända elevers lärande och språkut
vecklande arbetssätt (C. Tjernberg & Å. Sourander) har presenterats som en
forskningsstudie på Lärarnas forskningsdag (LFK) 2017 i Stockholm. LFK är ett
forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med
konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av
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forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik. Konferensen betonar betydelsen av praktiknära forskning och samverkan mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Våra lärdomar

Våra lärdomar kan delas upp i lärdomar om vårt ämne, dvs. nyanländas lärande
och språkutvecklande arbetssätt och lärdomar om hur det är att arbeta i en
forskningscirkel. I detta avsnitt fokuseras det senare, eftersom vårt lärande inom
själva ämnesområdet synliggörs i redovisningen av miniprojekten nedan. Det kan
dock vara på sin plats att redogöra för några av de grundbegrepp som vi har
behövt tränga in i och förstå. När det gäller stöttningsbegreppet/scaffolding har
vi anammat definitionen Helping learners do what they cannot yet do by themsel
ves (Ninio & Bruner 1978; Bruner 1986). Stöttningen kan utformas så att den
är kraftigt strukturerad, måttlig strukturerad eller lågt strukturerad (Baleghizadeh,
Memar & Memar 2011). Stöttningen kräver en more knowledgeable other en
person eller en resurs av annat slag som finns i den aktuella kontexten eller via
mediering. Stöttningen ska vara tillfällig, framtidsorienterad, ingå i planeringen av
undervisningen, förbereda eleverna för svåra uppgifter och en process istället
för enstaka händelser (Gibbons 2016). Språkutvecklande arbete kan definieras
som att undervisningen planeras utifrån integrering av ämne och språk. Detta
kan åstadkommas genom att man ställer upp mål vad gäller lärande inom ämnet
och mål vad gäller lärandet inom språk (Gibbons 2016).
När det gäller lärdomar av arbetet inom forskningscirkeln så finns ett antal viktiga faktorer. Det har varit gynnsamt att vara två ledare dels pga. möjligheten att
fördela arbetsuppgifter mellan oss, dels pga. att vi har olika kompetensområden
som har gynnat forskningscirkelns arbete. Det har varit mycket gynnsamt med
hög kompetens och strategisk positionering på skolan eller i kommunen när det
gäller deltagarna. De deltagare som har behövt förankra sitt miniprojekt inom
skolans pågående utvecklingsarbete eller har behövt introducera ett nytt arbete
har snabbt fått gehör och möjligheter till detta. Deltagarna var också redan från
början väl inlästa och erfarna i ämnesområdet. Ändå är en viktig insikt för oss att
det tar tid att åstadkomma resultat, och att förstå de resultat som vi läser om
och själva producerar.
De minnesanteckningar som skrivits vid varje träff har varit värdefulla vid de
tillfällen som något har behövt kontrolleras (t.ex. inbokade datum eller boktitlar),
men de hade också kunnat användas för att sammanfatta cirkelns läge vid varje
ny träff. Det hade också varit möjligt att låta författaren till minnesanteckningarna
bifoga följdfrågor till de punkter som antecknas. Den som skriver hade också
kunnat efterfråga om övrigas åsikter om anteckningarna speglar det som togs
upp. Cirkelns arbete hade då kunnat öka sin validitet. Valet att träffas i universite13

tets lokaler har varit tillfredsställande för alla deltagare, eftersom deltagarna har
kunnat få distans till sin arbetspraktik.
Under arbetets gång har några deltagare hoppat av och nya tillkommit. När
detta skedde i ett tidigt skede har det fungerat bra för det mesta, men det har
krävts en viss ansträngning från den nya deltagaren då det tagit tid att hinna sätta
sig in i arbetet och läsa in sig på den redan lästa litteraturen. Det har inte varit
möjligt att ersätta de två deltagare som hoppade av den sista terminen då vårt
arbete varit att avsluta projekten och att på olika sätt sprida den kunskap som
genererats i gruppen. Det har tyvärr inneburit att två av medlemskommunerna
inte fått vara fullständigt delaktiga i detta arbete.
Gruppledaren från universitetet har under den sista terminen i forsknings
cirkeln fått ändrade arbetsförhållanden och därmed inte längre tid i sin tjänst.
Inte heller hennes roll var möjlig att ersätta så sent i arbetet. Istället har vi i spridningsarbetet fått stort stöd från samordnaren för FoSam samt en projektsamordnare i detta arbete.Trots att universitetets gruppledare inte har haft uppdrag
inom forskningscirkeln har hon på olika sätt varit behjälplig t.ex. med granskning
av texterna i rapporterna. Denna rapport, dvs. allt som föregår miniprojekten
har också skrivits gemensamt av gruppledarna.
Vad händer sedan?
De olika resultat som miniprojekten har genererat skulle med fördel kunna användas som grund för aktuella frågeställningar i mer utbyggda forskningsprojekt.
Vi har diskuterat sådana möjligheter och haft ambitionen att grundligt undersöka möjliga anslagsfinansiärer. Några som har framstått som särskilt relevanta
är t.ex. Skolforskningsinstitutet och Vinnovas mobilitetsanslag. Vi kom dock fram
till att även om ansökningar är eftersträvansvärt och ett rimligt sätt att förvalta det arbete som har bedrivits så har ansökningsförfarandet inte haft högsta
prioritet inom den tid som deltagare och forskningscirkelledare har haft till sitt
förfogande. Däremot så ser vi ansökningar som ett intressant steg framåt för det
konstruktiva samarbete som vi har etablerat.
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I denna rapport kommer jag att inledningsvis redogöra för själva genomförandet
av fortbildningsarbetet Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt på en
grundskola i Uppsala kommun. Därefter redovisas resultaten från en enkät som
genomfördes i slutet av fortbildningsarbetet. Enkäten är uppdelad i tre delar. I
min redovisning har jag valt att redovisa svaren på multiple-choice frågorna i
tabellform. De öppna frågorna redovisas därefter i form av ordmoln för att ge
en överblick av de vanligast förekommande orden i svaren. I anknytning till varje
tabell och ordmoln redovisar jag i löpande text vad jag har kunnat utläsa ur de
öppna svaren. Avslutningsvis diskuterar jag projektets och enkätens resultat.

Syfte och genomförande

I oktober 2016 inleddes fortbildningen för all pedagogisk personal på grundskolan avseende läsåret 2016/2017. Temat för fortbildningen var Nyanländas
lärande och språkutvecklande arbetssätt. Syftet med fortbildningen var att genom
kollegialt lärande göra ett gemensamt kunskapslyft kring ämnesområdet. Vi ville
tillsammans utveckla en förståelse för och kunskap om språkutvecklande arbets
sätt samt utrustas med en ”verktygslåda” som består av olika metoder för lärande som gynnar elever i allmänhet och nyanlända i synnerhet.
Fortbildningsarbetet inleddes under en onsdagskonferens där ämnesområdet
översiktligt presenterades. Därefter ordnades fyra s.k. Pedagogiska caféer med
ca två månaders mellanrum under läsåret. Varje Pedagogiskt café omfattade ca
tre timmars arbete förlagd mellan kl. 15.00 och 18.00. Kompensation i form av
tid har utgått till alla som har deltagit i fortbildningen. Samtliga svenska/sva-lärare
har haft som uppgift att leda grupper där pedagoger med olika ämneskompetenser har ingått. Svenska/sva-lärarnas huvudsakliga uppgift var att agera samtalsledare och ”spindlar i nätet” eftersom de har förkunskaper inom området.
Svenska/sva-lärarna träffades innan fortbildningen inleddes där strukturen för
det kommande årets fortbildningsarbete samt innehåll utformades.
Vi har använt Skolverkets (2012) Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv
på flerspråkighet samt Pauline Gibbons Fem steg för planering av ett språk- och
kunskapsutvecklande arbetsområde som grund för arbetet på skolan. Materialet
ingår i ett fortbildningspaket som finns att hämta på skolverket.se. Det har tagits
fram för att skolor ska kunna använda det i fortbildningssyfte. Syftet med boken
Greppa språket har varit att alla ska få tillgång till en teoretisk referensram kring
ämnesområdet. Boken presenterar forskning som har gjorts kring språkutvecklande arbetssätt.
Vi har använt två Pedagogiska caféer till att samtala kring det lästa. Nästföljande Pedagogiska café användes till att i ämnesgrupper planera ett arbetsområde
med utgångspunkt i språkutvecklande arbetssätt. Det var också efter detta möte
som enkäten genomfördes och av 41 personer har 33 svarat vilket motsvarar
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en svarsfrekvens på ca 80%. Det sista och avslutande mötet användes till att redovisa planering och genomförande av arbetsområdena inom ämnesgrupperna.
Totalt har vi träffats två gånger under hösten och två gånger under våren.Varje
sammankomst har varat ungefär tre timmar. Sammanlagt har vi använt ca 12
timmar till gemensamt arbete i form av Pedagogiska caféer. Därutöver har ämnesgrupper använt konferenstid till att samtala och planera men tid som använts
till detta varierar mellan olika ämnesgrupper. Jag saknar underlag för att kunna
redovisa antalet timmar som använts i detta arbete.

Enkät om lärares uppfattningar

Den enkät som vi använt om fortbildningsarbetet syftar till att belysa lärares
uppfattningar vad gäller införandet av ett språkutvecklande arbetssätt. Den
innehåller såväl öppna som slutna frågor och är strukturerad enligt följande:
Intentioner och förutsättningar
Genomförande och processer
Avtryck och resultat

Denna strukturering av frågorna är inspirerad av ramfaktorteorin (Lindensjö &
Lundgren 2014) som illustreras nedan. Ramarna ger skolan dess speciella prägel.
Verksamheten styrs av juridik, ekonomi, styrdokument och kontrollfunktioner
som inspektion, kvalitetssäkring etc. För att förstå ett utbildningsresultat måste
man förstå de processer som har lett fram till resultatet. För att förstå processerna måste man i sin tur förstå dess förutsättningar. Ramfaktorteorin är en
väl beprövad teori som används i samband med utvärdering och uppföljning i
skolan.
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Enkäten har sänts i webformat till 41 respondenter med en svarsfrekvens på
80 %. Det får i detta sammanhang anses vara en god svarsfrekvens med tanke
på en viss enkättrötthet samt att den genomfördes under en period i skolan
när arbetsbelastningen var hög. De slutna multiple-choice frågorna illustreras i
diagram och de öppna frågorna redovisas i form av ordmoln. I slutet av varje del
gör jag en summering av resultaten med fokus på frågor som är relevanta för
projektet. Enkäten kan ses i sin helhet i bilaga 1.
Intentioner och förutsättningar
I vilken utsträckning har det funnits förutsättningar för fortbildningen Språkutvecklande arbetssätt under läsåret? (tid, stöd, läromedel, andra resurser)
15 (45,5 %)

15

13 (39,4 %)

10

5

4 (12,1 %)
1 (3 %)

0

1

2

Bristfälliga förutsättningar

3

4

Goda förutsättningar

Ge tre exempel på sådant som du anser har underlättat fortbildningen.
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Ge tre exempel på sådant som du anser har försvårat arbetet med fortbildningen.

Summering – Intentioner och förutsättningar
Uppfattningen kring huruvida det har funnits förutsättningar i form av tid är i
stort sett uppdelad i två delar. Ungefär hälften av de svarande tycker att förutsättningarna har varit mindre gynnsamma för att genomföra fortbildningen. Det
som många anser har försvårat genomförandet är tidsbristen – många andra
arbetsuppgifter konkurrerar. Andra anser att det har gått för lång tid mellan
tillfällena för de pedagogiska träffarna och att man med fördel hade kunnat
använda heldagar för fortbildningen. De pedagogiska träffarna har genomförts
sent på dagarna vilket flera anser inte är till någon fördel eftersom de sker efter
en hektisk skoldag.
Hälften av de svarande anser att det har funnits goda förutsättningar för att
genomföra fortbildningen. Det som flera lyfter fram, som har skapat goda förutsättningar för ett gemensamt lärande, är samtalen med kollegor och kollegors
kompetens. Några lyfte fram det faktum att det i de flesta grupper fanns en
gruppledare med kompetens inom området vilket underlättade förståelsen av
teorier kring språkutvecklande arbetssätt. Vidare lyfts arbetsmaterialet fram som
ett bra material för att skapa förståelse kring ämnesområdet och struktur kring
träffarna. Flera lyfte också fram tidsfaktorn som något positivt i den mening att
det skapas möjligheter att genomföra en fortbildning där all pedagogisk personal är med. De upplever det som positivt att det har avsatts tid för inläsning av
arbetsmaterial, pedagogiska träffar samt att det har funnits tid för att tänka och
delta i givande samtal med kollegor.
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Genomförande och processer
Gradera din kunskap om hur du kan använda språkutvecklande arbetssätt i klassrummet.
20 (60,6 %)

20

9 (27,3 %)

10
4 (12,1 %)

0

0 (0 %)
1

2

3

Mindre god kunskap

4

Mycket god kunskap

Hur ser du på kollegornas motivation att genomföra ett språkutvecklande
arbetssätt i undervisningen?
20 (60,6 %)

20

12 (36,4 %)
10

0

0 (0 %)
1

Låg

1 (3 %)
2

3

4

Hög

Vilka anser du vara de tre största fördelarna med språkutvecklande arbetssätt?
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Vilka anser du ha varit de största svårigheterna med språkutvecklande arbetssätt?

Summering – genomförande och processer
Den allra största delen av de svarande ser möjligheterna och fördelarna med
att använda språkutvecklande arbetssätt i klassrummen och att motivationen
är hög bland kollegorna. Flera faktorer nämns i de öppna svaren där både elevoch lärarperspektiv lyfts fram vad beträffar fördelarna med att arbeta språkutvecklande. En fördel som många nämner är att språkutvecklande arbetssätt är
utvecklande för alla elever. Det inkluderar hela elevgrupper och underlättar för
varje enskild elev att tillägna sig innehållet i undervisningen. Eleverna ges möjlighet att få en utökad förståelse för vardagsspråk samt ämnesspråk. Någon skriver
”Det är ett redskap för demokratisk undervisning”. Ur lärarnas perspektiv ges
möjlighet att förnya och utveckla den egna undervisningen men också samarbetet mellan kollegor.
De finns också svårigheter ur både ett elev- och ett lärarperspektiv. Den
vanligaste förekommande svårigheten som nämns är att anpassa undervisningen utifrån den språkliga nivå som varje enskild elev befinner sig på. Tidsbristen
snarare än viljan ses som ett hinder – det tar mer tid i anspråk att dels ändra sin
undervisning där fokus ligger på själva ämneskunskaperna till en undervisning där
språkutvecklande arbetssätt också inkluderas. En del av de svarande ser det som
problematiskt att det finns stora skillnader i elevgrupperna vad gäller behoven
av språkutvecklande arbetssätt och att det finns en risk att redan framgångsrika
elever hålls tillbaka. Vidare upplever en del av de svarande svårigheter med att
engagera alla elever så att undervisningen blir utmanade för alla oavsett språklig
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nivå och förkunskaper. De upplever att det finns stora skillnader i elevernas förkunskaper vilket skapar svårigheter i planeringen av undervisningen.
Avtryck och resultat
I vilken utsträckning har fortbildningen om språkutvecklande arbetssätt varit
meningsfull?
26 (78,8 %)

20

10
6 (18,2 %)

0

0 (0 %)
1

1 (3 %)
2

3

Mindre givande

4

Mycket givande

Tror du att språkutvecklande arbetssätt på sikt kommer innebära bättre resultat
för eleverna?
26 (78,8 %)
20

10
6 (18,2 %)

0

0 (0 %)
1

Nej

1 (3 %)
2

3

4

Ja

Tror du att språkutvecklande arbetssätt på sikt kommer att göra arbetet som
lärare mer givande?
20

18 (54,5 %)

15

13 (39,4 %)

10
5
0

0 (0 %)
1

Nej

2 (6,1 %)
2

3

25

4

Ja

Vilka är dina tre främsta lärdomar så här långt?

Summering – avtryck och resultat
En majoritet av de svarande tror att fortbildningen kommer leda till bättre resultat för eleverna. De flesta anser också att fortbildning i språkutvecklande
arbetssätt har varit meningsfull och en majoritet tror att den kommer att ha en
positiv effekt på arbetet med eleverna.
I de öppna svaren redovisas hur medvetenheten kring bl a ords betydelse i
läromedelstexter och övningsuppgifter har ökat samt vikten av att skapa många
möjligheter för kommunikation i arbetet med flerspråkiga elever. Man betonar
talutrymmets betydelse för förståelsen och som i sin tur leder till ökad tydlighet
för eleverna. Någon skriver ”Att språkutvecklande arbetssätt inte endast är ett
sätt att utforma en uppgift, utan ett förhållningssätt som genomsyrar undervisningen.” Flera av de svarande lyfter också det kollegiala lärandet som en viktig
lärdom av fortbildningen vilket i sin tur leder till att den egna undervisningen blir
mer synlig och ställer större krav på tydlighet.

Diskussion och slutsatser

Vad gäller Intentioner och förutsättningar uppskattades bland annat de många
givande samtalen med kollegorna och den kompetens som finns i kollegiet. Vidare upplevde ungefär hälften av de svarande det som positivt att tid hade avsatts
under året för fortbildningen. De svårigheter eller brister som nämndes av unge
fär hälften av de svarande var tidsbristen och det faktum att det gick relativt lång
tid mellan fortbildningstillfällena.
Det är intressant att tiden kan uppfattas både som en bristvara och en tillgång
i arbetet med fortbildningen. Det finns troligtvis många skäl till att det förhåller
sig på det viset. Kanske kan det vara så att det tar olika lång tid för oss att ta till
oss nya metoder och börja implementera dem i arbetet med eleverna. Framförallt visar det ändå på komplexiteten i skolans arbete eftersom vi har så många
olika arbetsuppgifter att utföra och vi gör olika prioriteringar. Tillsammans ska
vi trots allt utveckla verksamheten i takt med att förutsättningarna är i ständig
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rörelse. Majoriteten av de svarande uttryckte sin uppskattning av kollegors kompetens och de givande samtalen vilket styrker kraften i det kollegiala lärandet
och dess positiva effekter på skolutveckling.
Vad gäller Genomförande och processer var de allra flesta positiva och kände en hög motivation inför att arbeta språkutvecklande. De positiva effekterna
återfinns både på individ- och gruppnivå såväl för elever som för lärare. Språkutvecklande arbetssätt anses vara utvecklande för alla elever och underlättar för
enskilda elever att tillägna sig innehållet i undervisningen. Genom att arbeta
språkutvecklande måste man skärskåda de metoder som man har använt tidigare och förnya sin undervisning. Det öppnar också upp för samarbete mellan
pedagoger.
Tidsaspekten är en betydelsebärande faktor som påverkar själva genomförandet av språkutvecklande arbetssätt. Det framgick tydligt av svaren i de öppna
frågorna i enkäten att viljan finns men bristen på tid ses som ett hinder. Det tar
helt enkelt mer tid i anspråk att skifta fokus och inkludera ytterligare ett perspektiv på undervisningen. Samtidigt är det ett perspektiv som knappast kan utebli eftersom sammansättningen av elevgrupperna idag kräver språkutvecklande
arbetssätt. Det är inte bara de språkliga kunskaperna som kan variera mycket i
en elevgrupp utan också förkunskaperna kan vara mycket olika. Det tar mycket
tid i anspråk att planera en undervisning som både möter varje elev utifrån dennes nivå samt utmanar gruppen som helhet.
Sammanfattningsvis kan man säga att om nya metoder och processer uppfattas som meningsfulla för de elevgrupper man undervisar i leder det till en hög
ambitionsnivå och motivation att också driva igenom processerna. Det är dock
av yttersta vikt att tid ges för samtal, reflektion och genomförande och att det
får ta tid.
Vad gäller Avtryck och resultat så anser de flesta att fortbildningen har
varit meningsfull. Majoriteten av de svarande är också övertygade om att
språkutvecklande arbetssätt leder till bättre resultat för alla elever. Vidare anser
de flesta av de svarande att det kommer ha gynnsamma effekter på det egna
arbetet.
Sammanfattningsvis verkar det som om att projektet har fungerat givet förutsättningarna. Flera, men inte alla, tycker att den tid vi använt till projektet inte
varit tillräcklig.Tid för att ta till sig det nya och få en egen förståelse och tid för att
prova ut nya metoder i den egna praktiken är avgörande. Olika lärare behöver
sannolikt olika lång tid. Frågan framåt för vår del är att tillsammans kunna ta tid
och använda tid i ett kollegialt lärande för att språkutvecklande arbetssätt ska bli
en bärande del av vår undervisning.
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1. Inledning

I ett klassrum i Språkintroduktion, fyllt av nyanlända ungdomar med olika
modersmål, olika skolspråk, olika skolbakgrund, olika sätt att se på lärande, på
kunskapskrav och på lärstrategier är det för oss pedagoger en stor utmaning att
handleda i konsten att skriva, för visst är det så att alla kan skriva.
Frågan är om det finns verktyg att ta till som hjälper både elev och lärare i
det gemensamma arbetet att utveckla elevens förmåga att uttrycka sig i skrift på
svenska i alla de ämnen och genrer som skolverkets kunskapskrav kräver för att
en elev ska bli behörig till ett svenskt gymnasium.
I den här studien, inom ramen för forskningscirkeln Nyanländas lärande och
språkutvecklande arbetssätt, vill vi undersöka en digital lärresurs, ett digitalt verktyg som heter Alla kan skriva. Genom att använda Alla kan skriva i olika ämnen,
med olika lärare och elevgrupper – där alla elever har två saker gemensamt –
1. ingen har svenska som modersmål, 2. alla är nyanlända – vill vi försöka se om
verktyget hjälper eller stjälper i arbetet med elevens skriv- och språkutveckling.

1.1. Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det digitala redskapet Alla kan skriva
underlättar arbetet för lärare och nyanlända elever vad gäller elevens utveckling
av skriftlig produktion i olika ämnen, i olika typer av texter på grundskolenivå i
Språkintroduktion.
Genom att testa verktyget på två elevgrupper av nyanlända elever vill vi försöka besvara följande frågeställning.
Är Alla kan skriva ett verktyg som effektiviserar och underlättar undervisning
av en nyanländ elevs skriv – och språkutveckling?

2. Bakgrund

Alla kan skriva är ett digitalt skrivprogram som formativt ämnar stödja elevers
skriv- och språkutveckling i skolans alla ämnen. Skrivprogrammet bygger, enligt
företaget Invigos hemsida på att en elev får ett antal mallar för olika typer av texter att skriva. Eleven arbetar sig framåt i olika faser av skrivandet, 1. Förberedelse
fasen – där eleven skapar textens struktur och innehåll i en tankekarta. 2. Formu
leringsfasen – där elevens tankekarta automatiskt omvandlas till en löpande text.
3. Avslutningsfasen – där eleven bearbetar texten.
Förutom att stödja eleven så önskar Alla kan skriva även förenkla lärarens
planeringsarbete genom att erbjuda förberedda uppgiftsinstruktioner med exempel och visuella mallar anpassade till olika genrer. Skaparna till verktyget menar även att lärarens bedömning och betygssättning av en elev underlättas med
hjälp av redskapets lättöverskådliga dokumentation av elevens resultat vilka är
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kopplade till Skolverkets bedömningsmatriser, kunskapskrav och centrala innehåll. Vi vill betona att i denna studie fokuserar vi inte på verktygets eventuella
möjlighet till stöd för lärarens bedömning och betygssättning.
Dessutom anser skaparna att Alla kan skriva frigör lärartid då eleven kan arbe
ta mer självständigt och läraren därmed får mer tid att t ex stötta elever med
olika behov i klassrummet.
På Invigos hemsida läser man att i utarbetandet av verktyget har man bl a tagit
fasta på språkforskaren Pauline Gibbons kunskap på området med betoning på
scaffolding. Man hänvisar dessutom, genom citat, till Vykotskij ”Det ett barn idag
kan göra med stöd, kan hon eller han göra på egen hand i morgon”.
Läsaren av hemsidan informeras om att Alla kan skriva, med anpassningar,
även går att använda i förberedelseklass och att verktyget provats av två lärare
i Söderhamn. Med hjälp av verktyget och ”vägledande undervisning” har deras
åtta nyanlända elever, som varit i Sverige mellan två veckor och sex månader,
alla lyckats skriva en ”välstrukturerad och innehållsrik text om krokodiler under
första skrivtillfället”.
2.1.Viktiga begrepp för studien
I studien används begreppet nyanländ. Begreppet innefattar en elev som har
varit bosatt utomlands och som har börjat i skolan efter höstterminens start det
år hen fyller sju år. Eleven kan räknas som nyanländ i maximalt fyra år.
Termen Språkintroduktion, som också används i studien, gäller gymnasieelever
som har gått mindre än fyra år i svensk skola. Språkintroduktion är ämnad för
den elev som behöver fokusera på det svenska språket för att kunna gå vidare
till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. På Språkintroduktion kan eleven erbjudas undervisning i andra grundskole- och gymnasie
ämnen som hen behöver för fortsatt utbildning.
2.2.Teoretiska utgångspunkter
Eleven förväntas i skolans kursplan i Sva åk 9 kunna använda den sortens språk
som leder till skolframgång, vilket bl a består i att kunna skriva texter av olika slag,
dvs texter tillhörande olika genrer. Språkforskaren Pauline Gibbons menar att
”Varje genre har sina särdrag som skiljer den från andra: en genre har ett specifikt
syfte, en övergripande struktur, specifika språkliga drag och den delas av dem som
ingår i den kulturen”, (2012:94). Genom explicit skrivundervisning, där stor vikt
läggs vid lärandeprocessen, leds eleven genom faser i skrivandet där cirkelmodellen är en ofta använd modell. Cirkelmodellen, som vuxit fram inom genrepedagogiken, består av fyra faser: 1. Att bygga upp kunskap om området, 2. Att studera
texter inom genren för att få förebilder, 3. Att gemensamt i gruppen skriva en
text, 4. Att avslutningsvis skriva en egen text. (2012).
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Språkforskaren Lev Vygotskij menar att språket är människans viktigaste redskap för att kunna tillägna sig kultur och gemensam kunskap. Han betonar vikten
av den proximala utvecklingszonen, – ZPD – dvs att utnyttja den inlärnings
potential som ligger i elevens närmaste utvecklingszon och att genom utmaningar, genom att inspirera eleven till att aktivt arbeta tillsammans med andra,
i ett senare skede, möjliggöra för eleven att på egen hand klara av samma sak.
Vygotskij framhäver betydelsen av scaffolding, (stöttning), dvs det viktiga sociala
samspelet för att man ska lyckas med inlärning och utveckling.
Jim Cummins, kanadensisk språkforskare, menar att skolframgång, speciellt i
grundskolans senare år samt på gymnasiet, kräver ett mer formellt, akademiskt
språk, vilket han benämner CALP, Cognitive Academic Language Proficiency,
(2000). Detta kunskapsrelaterade språk handlar bl a om att bli medveten om
mönster för ordval och för grammatiska och textuella drag vilket stöder ett eget,
kreativt och ämnesrelevant språkbruk. Har man inte erövrat det kunskapsrelaterade språket riskerar man att misslyckas med sina studier.
2.3.Tidigare forskning
Björn Sjödén, (2014), diskuterar mervärdet av digitala läromedel. Han menar att
ett digitalt läromedel bör vara en integrerad del i lärandeprocessen där tekniken kan avlasta och ”förstärka mänskliga kognitiva resurser” (2014:84). Det kan
handla om att för eleven tydliggöra en uppgift, dess arbetsprocess och struktur.
Sjödén anser att ett digitalt läromedel har som uppgift att tillhandahålla och
presentera kunskap på flera sätt vilket för läraren innebär mer tid åt att ”fokusera på de större sammanhangen och ägna mer tid åt att vägleda eleverna i deras
kunskapsutveckling, istället för att administrera, konstruera och rätta rutinuppgifter” (2014:92). Enligt Sjödén innebär ett digitalt läromedel av god kvalité varken
risken att tekniken tar över i klassrummet eller att läraren förväntas ansvara för
både pedagogik och teknik. Han menar att digitala läromedel står inför utmaningen både gällande förändringar i utbud och användning av dem.
I sin avhandling (2016) undersöker Sadaf Salavati lärares användning av
digital teknik i undervisning och lärande. Enligt henne är lärarnas benägenhet att
använda digital teknik ofta individberoende. Hon menar att lärarens inställning
till utlärningsmetoder beror på lärarens bakgrund, erfarenhet och sociala
sammanhang vilket resulterar i olika förhållningssätt till och värderingar av
yrkesrollen som lärare och elevers lärande. Detta ligger till grund för om och
hur läraren använder digital teknik. Salavati visar att lärare med en mer studentcentrerad pedagogik tenderar dels att använda digital teknik i högre grad men
också på ett mer innovativt sätt jämfört med lärare som använder sig av en mer
lärarcentrerad pedagogik.
Vad som också påverkar lärarens val av att använda digital teknik i undervis37

ningen handlar om skolans interna organisation och resursrelaterade frågor såsom finansiella möjligheter till inköp av digitala läromedel, otillräcklig IT-support
eller begränsat pedagogiskt stöd. Salavati lyfter också aspekter som undervisning
i heterogena elevgrupper och elevers bristande ansvarskänsla för sina digitala
enheter vilka påverkar lärarens användning av digital teknik i undervisningen.

3. Metod
3.1. Urval
Studien genomfördes på två skolor, en i Uppsala kommun och en i Håbo kommun och omfattar totalt 31 elever. I grupperna finns det 28 pojkar och 3 flickor i
åldrarna 17–20 år. Samtliga elever går på den högsta nivån på Språkintroduktion
och har varit i Sverige mellan 1,5–3 år. Eleverna talar olika modersmål och har
varierad skolbakgrund, några elever har mycket kort skolbakgrund medan andra
har längre sammanhållen skolbakgrund i sitt hemland.
Tre lärare deltog i studien, en lärare från skolan i Håbo och två lärare från
skolan i Uppsala. Den kvinnliga läraren i Håbo har undervisat klassen i två och
ett halvt år i ämnena svenska som andraspråk (SVA) och historia (Hi). Hon har
lärarlegitimation och hon har två och ett halvt års erfarenhet av att arbeta med
nyanlända. Från Uppsala deltog en lärare i samhällskunskap (Sh) och en lärare i
svenska som andraspråk (SVA). De båda kvinnliga lärarna har lärarlegitimation
samt har 6–8 års erfarenhet av att undervisa nyanlända elever på gymnasiets
Språkintroduktion och på vuxenutbildningens SFI. Lärarna har undervisat klassen
i snart två år och är klassföreståndare och mentorer i klassen vilket gör att de
känner eleverna väl.
En lärare från respektive skola deltar i en forskningscirkel kring nyanländas
lärande vid Uppsala universitet. De både lärarna genomförde under hösten en
telefonintervju med en lärare i Söderhamn som provat skrivprogrammet med
sina elever som går förberedelseklass. Intervjuns syfte var att få en större inblick
i skrivprogrammet och för att höra om den lärarens upplevelser av programmet.
De båda lärarna träffade sedan i oktober en av grundarna till företaget Invigos
som står bakom programmet. Träffen bestod i en presentation av programmet
och tillfälle för lärarna att ställa frågor kring programmet.
3.2. Material
Materialet till studien samlades in under höstterminen 2016 och vårterminen
2017, oktober-mars där eleverna på skolan i Uppsala arbetade sammanlagt 12
timmar med skrivprogrammet och eleverna i Håbo totalt 14 timmar.
Materialet bygger på både elevernas och lärarnas åsikter om programmet.
Samtidigt som eleverna arbetade med uppgiften så uppmanades de att anteckna
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positiva och negativa aspekter av arbetet med Alla kan skriva. Lärarna gjorde fält
anteckningar under pågående lektioner och i direkt anslutning till lektionens slut
som innehöll både information om hur eleverna agerar när de jobbar med programmet och dels spontana elevkommentarer. Anteckningarna innehöll också
lärarnas egna reflektioner kring arbetet. Efter att eleverna slutfört skrivuppgiften
genomförde lärarna två längre muntliga utvärderingar med dem där lärarna förde anteckningar kring deras synpunkter. Lärarna sammanställde även sina egna
synpunkter kring arbetet med Alla kan skriva. Fokus i utvärderingarna var om Alla
kan skriva frigör lärarresurser genom stötta och göra eleverna mer självständiga
i skrivprocessen som Invigos utlovar på sin hemsida.
3.3. Genomförande
I studien arbetade eleverna i Uppsala med en beskrivande faktatext om medias
makt inom ramen för ämnena samhällskunskap och svenska som andraspråk.
Eleverna i Håbo arbetade med en beskrivande faktatext om kalla kriget i ämnena historia och svenska som andraspråk. Skolan i Uppsala är en så kallad en till
en-skola där eleverna har fått låna en egen dator under läsåret och de flesta har
relativt god datorvana. Eleverna arbetar ofta med datorer på lektionerna och
använder skolans lärplattform för att hämta undervisningsmaterial och lämna in
uppgifter. Eleverna i Håbo har inga egna datorer. Istället får eleverna låna datorer
under lektionsarbetet. Eleverna har mindre datorvana än eleverna i Uppsala.
Lärarna på de båda skolorna använder cirkelmodellen för att arbeta språkutvecklande i sin undervisning och för att resultatet av arbetet med Alla kan skriva
skulle bli jämförbart med tidigare skrivuppgifter valde lärarna att även nu arbeta
med cirkelmodellen. Texterna som eleverna nu skulle skriva ingår alltså i den
fjärde fasen i cirkelmodellen. Skrivandet inleddes med att lärarna hade en genomgång på två timmar av själva programmet Alla kan skriva. Lärarna hade sina
datorer uppkopplade till projektorer och eleverna hade varsin dator framför sig
för att följa med i genomgången av programmet. Tillsammans tittade lärare och
elever på den demouppgift som finns på Invigos hemsida. En noggrann genomgång av programmets uppbyggnad och att eleverna skulle känna sig komfortabla
med att navigera på sidan kändes som en bra grund för det fortsatta arbetet
ansåg lärarna. När eleverna fått en genomgång av programmet och den uppgift
de stod inför började själva skrivprocessen för eleverna. En del av uppgiften
eleverna fick var att parallellt med skrivandet föra anteckningar kring sina egna
reflektioner av att arbeta med Alla kan skriva.
Eleverna var mycket nyfikna och positiva till att få chans att prova Invigos digitala verktyg Alla kan skriva när arbetet inleddes. Eleverna tog uppgiften på stort
allvar och förklarade att de kände sig utvalda och motiverade att ge återkoppling
för att bidra till studien som görs inom ramen för lärarnas forskningscirkel.
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3.4. Etiska aspekter
Lärarna informerade eleverna innan påbörjat arbete om att det var frivilligt att
delta i studien och att de hade rätt att avbryta studien om de önskade. Eleverna
fick även information om vad studien innebar, hur den skulle genomföras och
vilket syftet var. Information om hur materialet kommer att användas lämnades
också till eleverna. Samtliga elever lämnade sitt samtycke till att delta i studien
och eftersom ingen elev är yngre än 15 år eller studien är av etiskt känslig karaktär så krävdes inget samtycke från målsmän.
Lärarna påpekade också att alla elever är anonyma i studien samt att lärarna
skulle föra anteckningar om vad de såg och hörde under arbetets gång. Eleverna
fick också information om att det skulle göras en utvärdering i slutet av arbetet
för att ta tillvara på elevernas erfarenheter. Aktuella lärare förvarade materialet
utan tillgång för utomstående. Inga elevers namn antecknades som skulle kunna
röja deras identitet.

4. Resultat
4.1.Tekniska problem och digital kompetens
Det var en del tekniska problem med programmet under arbetet på båda skolorna. Text som eleverna hade skrivit var försvunnen när de loggade in nästa lektion vilket gjorde att de fick börja om. För en del elever följde inte all text med
från tankerutorna när den skulle överföras till textbehandlaren. Det var svårt att
ändra storlek på texten eller infoga bilder. Programmet hakade upp sig vid några
tillfällen när eleverna i Håbo arbetade och det hände att elever blev utkastade
från programmet. Flera av eleverna vid båda skolorna hade vid något tillfälle
svårt att logga in i programmet. Tekniska problem tog värdefull lektionstid och
lärarresurser från skrivandet och skapade frustration istället för att effektivisera
och underlätta vilket elever och lärare uttryckte i utvärderingen.
Många elever på Språkintroduktion saknar eller har begränsad digital kompetens. Det visade sig även nu när eleverna skulle använda ett digitalt hjälpmedel
i sitt skrivande. Många elever behärskar efter tidigare träning att skriva text i
ett Worddokument men när det kommer till att manövrera i ett skrivprogram
som Alla kan skriva så krävdes det mycket lärarresurser för att hjälpa eleverna
att förstå programmet. I utvärderingen lyfte några elever i Håbo fram att de
tyckte att det var roligt att arbeta med datorer och att skrivprogrammet gav
dem nya kunskaper att arbeta med datorer. Flera elever ansåg att det var positivt
att få arbeta på ett nytt sätt men att det är tidskrävande och det krävs mer
lärarresurser. Samma resultat framkom i lärarutvärderingen där lärarna lyfte
fram behoven av att arbeta med digitala hjälpmedel samtidigt som de pekade
på svårigheterna.
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4.2. Navigera i programmet
Tanken med Alla kan skriva är att eleverna ska bli mer självständiga och kunna
hjälpas fram i de olika stegen i skrivandet med hjälp av den digitala tekniken.
Gemensamt för samtliga elever på de båda skolorna var att de upplevde att
det var svårt att navigera i programmet. De hade svårt att se den röda tråden i
skrivprocessen och svårt att få en överblick över programmets olika steg. Flera
elever berättade att de ”gick vilse” när de skulle klicka mellan de olika stegen i
programmet. I Alla kan skriva så finns det exempel och råd som eleverna kan ta
del av under varje moment i skrivandet men detta tyckte många elever gjorde
att det blev rörigt och svårt att veta var man var. Mycket tid gick åt till att klicka
fram och tillbaka i programmet och försöka hitta. När eleverna tidigare har
skrivit faktatext har de fått numrerade instruktioner på ett papper för att veta
vad de ska göra och i vilken ordning uppgiften ska lösas. I Alla kan skriva tyckte
eleverna att det var svårt att dels få en helhetssyn över uppgiften och dels se
vad som är nästa steg. Om skrivprogrammet ska underlätta och effektivera undervisningen för eleverna måste det bli lättare att navigera i programmet ansåg
lärare och elever.
I Invigos förbereder läraren uppgiften genom att beskriva för uppgiften aktuellt
centralt innehåll, kunskapskrav, syfte samt instruktioner. Detta kan eleverna
sedan vid behov gå tillbaka till under skrivandet gång. En del elever tyckte att det
underlättade att det fanns med i själva skrivprogrammet medan andra elever
uttryckte att de ville ha centralt innehåll, kunskapskrav och instruktioner vid
sidan av. Här gick elevernas åsikter isär.
4.3. Språkliga svårigheter
Genomgående i programmet så är språket inte anpassat för nyanlända. På Invigos hemsida kan man se att det finns planer på att utveckla denna del. Det blir
tydligt att eleverna har svårt att förstå språket när de ska använda Alla kan skriva.
De har svårt att följa instruktionerna och förstå vad de ska göra. I Alla kan skriva
finns olika funktioner som ska stötta eleverna i deras skrivande. Det finns råd till
eleverna vad de ska tänka på i den delen av skrivandet och det finns exempel
för eleverna att läsa. Dessa funktioner skulle kunna underlätta för eleverna i
skrivprocessen och vara ett stöd men har i dagsläget ett alldeles för avancerat
språk för att vara till någon hjälp. Istället hoppade många av eleverna över dessa
steg och tappade på så sätt den stöttning som de så väl behöver. Samtliga elever
var positiva till de båda funktionerna med råd och exempel om språket hade
varit anpassat för nyanlända. Några elever påtalade att det vore bra med råd
och exempel på olika modersmål. Som lärare har man möjlighet att skriva om
exemplen och råden och på så sätt språkanpassa men det tar mycket tid så
ingen av lärarna i studien hade möjlighet att göra det.
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4.4.Tidigare erfarenheter av skrivande
Det är inte första gången eleverna producerar egna texter, detta har gjorts vid
flertalet tidigare tillfällen. De är vana vid och väl förtrogna med att förbereda sitt
skrivande genom att göra tankekartor vilket också är ett första steg i skrivprogrammet. När eleverna tidigare skrivit texter har de gjort tankekartor på separat
papper enligt olika intränade metoder. Dessa tankekartor har de sedan haft
bredvid sig när de skrivit för att kunna titta på vid behov och kunna navigera var
de befinner sig i skrivandet. I Alla kan skriva finns det färdiga tankerutor som eleverna använde. Eleverna kunde själva lägga till eller ta bort rutor för att anpassa
antalet rutor till sitt arbete. Man kan även som lärare styra antalet tankerutor för
eleverna. När frågan om tankekartan i skrivprogrammet kom upp i utvärderingen så var eleverna mycket positiva till att göra tankekarta som en förberedelse
till skrivandet. De uttryckte att tankekartan gör att de kan planera och fokusera
på vad de ska ta upp i sin text, samla information, göra en disposition samt få
en överblick över sitt skrivande. Eleverna var positiva till att göra tankekarta
både enligt tidigare modell och att göra tankekarta i Alla kan skriva. Flera elever
påpekade dock att de tyckte att det underlättade och blev mer lättöverskådligt
att göra tankekarta enligt tidigare använd metod och att det var en fördel att
ha sin tankekarta på ett papper bredvid sig när man skriver för att få en bättre
överblick. När eleverna var klara med sina tankerutor i skrivprogrammet överfördes texten i rutorna till en textbehandlare motsvarande ett Worddokument.
Tankerutornas text hamnade då under olika rubriker som eleverna själva skrivit
i sin tankekarta. Funktionen i Alla kan skriva där tankerutornas text överfördes
till textbehandlaren upplevdes som positiv av några elever som menade att
det underlättade medan andra tyckte att det var besvärligt när stödorden från
tankerutorna hamnade i dokumentet där de skulle skriva löpande text. Åsikterna
bland eleverna gick isär.
4.5. Frigjorda lärarresurser och ökad självständighet
Tanken att skrivprogrammet ska underlätta undervisningen och göra eleverna
mer självständiga i sitt skrivande upplevdes varken av elever eller lärare utan
tvärtom krävdes mer lärarresurser. Dels behövde läraren som vanligt stötta
eleverna i deras skrivande och dels behövde läraren förklara för eleverna hur
programmet fungerar, hjälpa till med språket i instruktioner eller lösa tekniska
problem som uppstod när eleverna skrev. Lärarna upplevde att det var svårare
att räcka till i klassrummet och att eleverna stundtals fick vänta länge på att få
hjälp. Eleverna på de båda skolorna jämförde med tidigare arbetssätt vid skrivande och många tyckte att skrivprogrammet gjorde arbetet svårare, ineffektivt
och att de blev mer beroende av läraren än tidigare. I utvärderingen så uttryckte
några elever att Alla kan skriva kanske blir lättare att arbeta med om man an42

vänt programmet några gånger så att man förstår dess uppbyggnad. När lärarna
bad eleverna att jämföra med tidigare arbetsmetod vid skrivande och frågade
om skrivprogrammet tillförde någon stöttning i jämförelse med lärarnas tidigare
metoder så var en betydande majoritet av eleverna överens om att tidigare
arbetssätt kring skrivande är att föredra. Åsikten delades av lärarna i studien.

5. Diskussion

Alla kan skriva har som mål att för eleven tydliggöra en uppgift, dess arbetsprocess och struktur och även, liksom Björn Sjödén (2014) menar, vara en integrerad del i lärandeprocessen där tekniken kan avlasta läraren. Kännedomen om,
vilket Sadaf Salavati (2016) betonar, att en lärares benägenhet att använda digital
teknik i undervisningen ofta beror på lärarens bakgrund, erfarenhet och sociala
sammanhang gör att vi inser dess påverkan på vår inställning till och bedömning
av Alla kan skriva.
Cirkelmodellen, vilken språkforskare som P. Gibbons lyfter som en framgångsrik pedagogisk modell för elevens utveckling i skrivande, är den modell som skaparna av Alla kan skriva grundar sitt verktyg på. Vi anser att cirkelmodellen är ett
utmärkt arbetssätt vad gäller språkutvecklande arbete i skrivande för nyanlända
elever vilka vår studie har som målgrupp. Eleverna får genom explicit undervisning i modellens fyra faser hjälp med att lära sig att skriva olika slags texter. Enligt
P. Gibbons både synliggör och tydliggör explicit undervisning sådant som eleven
annars förväntas klara på egen hand, t ex olika texttypers syfte, struktur och
språkliga drag och hur man använder olika språk i olika sammanhang. Explicit
undervisning handlar även om att undervisningen, med hjälp av stöttning och
återkoppling, anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov vilket Vygotskij betonar i sin teori om den proximala utvecklingzonen, ZPD. Även denna
teori ligger till grund för det digitala verktyget Alla kan skriva, enligt skaparna.
Involverade lärare i vår studie, liksom elevgruppen, var vid starten av användandet av Alla kan skriva redan väl förtrogna med cirkelmodellens arbetssätt,
även om eleverna inte var bekanta med den som teori. Alla elever som deltog
hade alltså redan ett verktyg, en modell, en arbetsgång som fungerade för dem
i språkutvecklande skrivande. I denna studie har lärarna och elevgruppen därför
fokuserat på att jämföra redan inlärda, använda verktyg för skrivande med verktyget Alla kan skriva.
Frågan är om deltagarna i studien anser sig ha fått tillgång till ännu ett användbart verktyg eller snarare ett ännu mer användbart verktyg, dvs:
Är Alla kan skriva ett verktyg som effektiviserar och underlättar undervisning
av en nyanländ elevs skriv – och språkutveckling?
Vi ställer oss tveksamma till i hur stor utsträckning det digitala verktyget Alla
kan skriva, såsom det är utformat idag, stödjer nyanlända elevers utveckling av
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skriv- och språkutveckling. Under utvärderingen blev det mycket tydligt hur avgörande den fysiska kontakten, samtalet, diskussionen mellan elever och lärare,
enskilt eller i grupp, betyder för den nyanländes skrivutveckling mot ett mer
kunskapsrelaterat skolspråk. Vår erfarenhet är att det digitala verktyget både
kan försvåra och försena denna utveckling, dels på grund av att eleven ofta inte
förstår instruktionerna i verktyget pga av brister i det svenska språket vilket gör
att läraren behöver ägna mycket tid åt att förklara texten på skärmen, men även
pga tekniska svårigheter. Men, framför allt anser vi att det fysiska samtalet, även
i det senare skedet av skrivprocessen, dvs då eleven på egen hand ska skapa en
text, ger mycket mer stöttning jämfört med om eleven ska läsa lärarens kommentarer på sin skärm.
Både lärare och elever anser dock att verktyget Alla kan skriva skulle kunna
vara ett verktyg som effektiviserar och underlättar undervisning av en nyanländ
elevs skriv- och språkutveckling om den information som verktyget innehåller
fanns på eleven modersmål. Vi menar att det då skulle kunna vara ett stöd, framförallt för elever som inte har tidigare erfarenhet av att skapa texter av olika slag.
Vi vill betona att om urvalsgruppen hade bestått av elever som inte redan hade
verktyg för att arbeta fram texter skulle resultatet ha kunnat bli annorlunda.
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Inledning

Syftet med denna undersökning är att studera övergången mellan förberedelse
gruppen till ordinarie klass på högstadiet. Fler elever kommer till skolorna runt
om i Sverige och får börja sin tid i en förberedelsegrupp. Där kartläggs eleven
och hen får ett anpassat schema och deltar olika mycket i ordinarie klass. Övergången från förberedelsegruppen till den ordinarie klassen har visat sig vara en
utmaning för fler lärare, och det finns mycket litteratur som berör just detta där
pedagoger kan få tips på hur detta smidigast kan ske (Kaya 2016, Bunar 2015).
Trots dessa fantastiska tips, är det en återkommande diskussion om hur detta ska
gå till för eleven och lärarens bästa.

Begrepp

Nedan följer några begrepp som är återkommande i texten.

Nyanländ
Elever som har kommit till Sverige under skoltiden. Enligt Skolverkets riktlinjer
ses elever som nyanlända i fyra år.
Förberedelsegrupp
I denna text innebär förberedelsegrupp en tillhörighet där eleven som nyanländ
delvis går i. Eleven har stor del av dagen i förberedelsegruppen, men tillhör ordinarie klass och har individuella scheman, som innebär att gruppen är i förändring
under skoldagen. Eleven går i förberedelsegrupp samtidigt som denne slussas ut
till ordinarie klass.
Ordinarie klass
Elevens klasstillhörighet. Den klass eleven så småningom slussas ut helt till.
Studiehandledare
En person som talar elevens språk, och som blir en brygga mellan inlärarspråket
svenska och modersmålet. Stöttar och handleder eleven i studierna.

Bakgrund

På den skola jag har valt att genomföra min studie finns det i dagsläget ca 35 %
elever med svenska som andraspråk, och det finns flera elever som är nyanlända. Detta enligt Skolverkets hänvisning om vem som hör till gruppen nyanländ.
Eleven har då vissa rättigheter, däribland studiestöd, som innebär att eleven har
rätt till att få stöd i undervisningen på sitt eget språk för att lättare ta till sig det
nya språket (Skolverket). En annan rättighet är att få modersmålsundervisning,
vilket innebär att eleven ska få möjligheter att utvecklas modersmålet och även
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kunna få denna undervisning bedömd och därmed också ett betyg i modersmål. Inom modersmålet finns ytterligare aspekter om vem och vilka som ska få
modersmål, men jag går inte djupare in på det nu. Ett exempel är dock att det
måste vara minst fem elever som har sökt modersmål för att skolan ska erbjuda
detta. Samma riktlinjer finns inte om det är ett minoritetsspråk, då finns andra
bestämmelser.
Undersökningen är genomförd på en F-9 skola i Mellansverige. Som nyanländ
till denna kommun har man i skrivande stund delat upp förberedelsegruppen på
två av de större skolorna. Elever som kommer när de tillhör årskurs 2–6 hamnar
i en grupp på ena skolan, och de som tillhör årskurs 7–9 hamnar på den andra
skolan. Elever som kommer och tillhör förskoleklassen eller årskurs 1 – går direkt in i ordinarie klass med SVA-stöd. Eleverna som kommer till skolan där jag
har genomfört min undersökning, hör till en förberedelsegrupp som är inriktad
mot högstadiet, det vill säga årskurs 7–9. De andra skolorna i kommunen som
tar emot nyanlända elever har så pass få elever, att de går in direkt i ordinarie klass med stöd från studiehandledare och lärare i svenska som andraspråk.
Poängteras bör, att det finns ytterligare två skolor i kommunen som tar emot
nyanlända elever och har förberedelsegrupp – men att de skolorna inte är med
i denna undersökning.
På skolan i undersökningen finns i dagsläget 36 språk och modersmåls
undervisning erbjuds på 11 av dessa språk. Flera språk talas av så få elever, att
de inte ges möjlighet att få modersmålsundervisning. Det saknas också modersmålslärare på flera av de 36 språken, och eleverna får tyvärr inte undervisning
på sitt modersmål. Poängteras bör, att vissa elever har valt att avstå modersmålsundervisning. När vi ser till tidigare forskning, så är det en mycket viktig del
i elevernas utveckling i det nya språket. Det vill säga att modersmålet utvecklas
samtidigt som det nya språket lärs in, och att modersmålet är en viktig aspekt av
att lära sig ett nytt språk (Bunar 2015, Kaya 2016). Detta bidrar till att vissa av
eleverna på skolan har denna resurs, medan andra inte har tillgång till modersmålsundervisning.
Samma problematik finns då det gäller studiehandledning. Av de 36 språk, erbjuds studiehandledning på 7 av språken. Orsaken till detta är att vissa moders
målslärare som också arbetar som studiehandledare, arbetar på flera skolor, och
har inte möjlighet att jobba mer än att undervisa i modersmålet. Även detta kan
vi läsa om från tidigare studier (Kindberg 2016, Salameh 2012). Svårigheten vi
kan se på skolor runt om i landet, är den stora bristen på både modersmåls
lärare och studiehandledare. Särskilt kan vi se den på mindre orter som tar
emot nyanlända, och där det inte finns lärare i de språk som eleverna talar. Dock
är det ett av de hjälpmedel och kommunikationsvägar in i det nya språket som
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många forskningsstudier hänvisar till (Kästen-Ebeling, Otterup 2016, Kaya 2016,
Bunar 2015).

Metod

Jag valde att formulera frågor som berörde nyanlända elever och då också benämns som svenska som andraspråkselever och alla lärare som arbetar med
andraspråkselever fick enkäten. Med det menar jag då både elever som är ny
anlända och precis har börjat skolan men också de elever som har varit i Sverige
upp till fyra år, vilket Skolverket hänvisar till tiden då en elev kan räknas som nyanländ. Jag vill poängtera att det är de elever som hör till förberedelsegruppen och
som succesivt ska slussas ut till ordinarie klass, denna undersökning gäller.
Lärarna fick enkäter med frågor om hur övergången från förberedelsegrupp
till ordinarie klass fungerar, vilka undervisningssätt de använder, vad som är lätt
att anpassa när svenskan inte finns, och vad som är svårare. Se bilaga 1 för att ta
del av enkäten. Av de 65 lärare som fick enkäten, har 58 stycken lämnat in den
och skrivit kommentarer på samtliga områden. Det höga antalet som svarade
på enkäten kan ha påverkats av att vi i rektorsområdet hade miniföreläsningar
under denna period, där jag ansvarade för en av dem. Alla lärare deltog på dessa
tre tillfällen, och där jag på min föreläsning valde att presentera en del av FoSam
och dess projekt vi i stunden höll på med. Detta kan givetvis haft en positiv påverkan där lärarna mer tydligt kände sig som en del i studien.
Jag har också valt att intervjua några av de lärare som arbetar i ämnen där
eleverna ofta deltar efter några veckor. Ämnen som blev aktuella för intervju är
följande; matematik, engelska, hem- och konsumentkunskap, slöjd, musik samt
biologi. Det är sex olika ämnen och jag har valt att intervjua sex lärare. Det vill
säga en lärare för varje ämne. Syftet med att intervjua just dessa sex ämnen, är
för att samtliga har en del av sin undervisning i förberedelsegruppen. För att
förtydliga, har dessa sex lärare undervisning i ordinarie klass, men de är också
schemalagda att ha en lektion i veckan i förberedelsegruppen. Det bidrar till att
läraren i exempelvis musik, kan jobba med begrepp och förkunskaper i förberedelsegruppen som sedan eleven har nytta av att kunna då denne undervisas
i ordinarie klass i ämnet musik. Eleverna och lärarna får på detta vis träffas vid
ytterligare ett tillfälle varje vecka, och där ges möjlighet att kunna se vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på, samt arbeta med grundläggande ämnesbegrepp.
Intervjufrågorna finns med som bilaga 2.

Resultat

Det visade sig att av de enkäter och intervjuer som genomfördes, är samtliga av
lärarna till stor del eniga. Av enkäten kan vi utläsa att för de elever som har en

51

skolbakgrund, är anpassningen inte lika svår som för elever utan skolbakgrund.
Kommentarer som lärarna skriver är dels att eleven har inlärningsstrategier, dels
har lätt att planera upp och navigera i ämnen och kunskap på ett väl fungerande
sätt. En annan positiv vinkel med eleverna som har skolbakgrund är att de många
gånger har läst ämnet, och har vissa ämneskunskaper, vilket då underlättar för
läraren. Exempel på ämnen där läraren har uttryckt detta är följande; matematik,
engelska, biologi samt idrott.
Det som tydligt också framhävs i enkäten, är att för elever som har studiehandledare, går det mycket bättre i skolans ämnen. Pedagogerna uttrycker att
flera når ämnets delmål, men även de mindre personliga delmål eleven har i
ämnet. Det vill säga om eleven exempelvis aldrig har läst matte, kan läraren se
en utveckling utifrån elevens kunskap och att denna når de små mål som är uppsatta inom ämnet. Har eleven möjlighet att använda sitt modersmål tillsammans
med studiehandledaren, får ämnesinnehåll förklarat för sig och däregenom kan
uppvisa kunskaper, uttrycker lärarna att detta är en otrolig fördel för språk- och
kunskapsinlärning. Tyvärr har inte alla elever studiehandledning, då det inte finns
studiehandledare att anställa. Det finns också elever som inte har studiehandledning, för att de har valt att de inte behöver, eller av andra orsaker väljer bort
detta.
Flera av pedagogerna beskriver också att när de hade förstått vikten av
modersmålet, har de ändrat grupperingar och arbetssätt, och då låtit elever
med samma modersmål arbeta tillsammans för att de kan hjälpa varandra att
förstå. Detta har fungerat mycket bra, och lärarna har beskrivit att det är lättare
då att också visa vilka uppgifter som det är bra att studiehandledaren arbetar
med inför lektionerna. Även i denna positiva aspekt, finns det tyvärr då ett fåtal
elever som inte har någon som behärskar samma språk. Dessa elever får inte
tillfälle att diskutera på sitt modersmål, och behöver stöd med översättning och
handledning på ett annat vis. Exempelvis berättar en lärare om en elev som talar
ryska, och som har en skolbakgrund som är lik den svenska skolan. Denna elev
har studiehandledning, och får på så vis språkstöd vilket gynnar eleven i fler skolsituationer. Men denna elev är ensam på skolan om att tala ryska, och ges inte
möjlighet att diskutera med en elev i samma ålder kring skolans ämne.
Den största svårigheten som samtliga intervjuade lärare uttrycker, men som
också kommer fram i enkäten, är att de elever som ej har en skolbakgrund från
sitt hemland, eller de som endast har haft få timmar av studier, är de elever som
har de största svårigheterna med övergången från förberedelsegruppen till ordinarie klass. Flera av dessa elever har svårigheter med att forma bokstäver, och
har det svårare med översättning och andra hjälpmedel som elever som kan
läsa och skriva på sitt modersmål, kan ha otroligt bra stöd av.
För att övergången ska ske smidigt är samtliga helt övertygade om att studie52

handledare är en av de viktigaste bitarna för att modersmålet ska kunna användas för att lära sig det nya språket och ta in kunskap på detta. Enligt Kindeberg,
Kaya med fler (Kindeberg 2016, Kaya 2016), är just detta en av de viktigaste
förutsättningarna för att både behålla sitt modersmål och att använda det som
en resurs när eleverna lär sig svenska. Att modersmålet är av stor vikt tar också
Lahdenperä och Sundgren upp (2016), och poängterar att elever som använder
sitt modersmål både i undervisning i klassen tillsammans med vännerna, men
också sedan med studiehandledare, har lättare att ta till sig ett nytt språk, och
bidrar till att övergången mellan förberedelsegrupp och ordinarieklass blir bättre.
Även om lärarna ser vissa svårigheter med denna övergång, är det mycket
som de beskriver fungerar bra och som är viktigt att nämna. Dels upplever
lärarna i enkäterna som jag ovan har beskrivit, att övergången blir väldigt bra
då det finns studiehandledare på elevens språk som kan förbereda och stötta
eleven i ämnen. Ytterligare en styrka för övergången, är om det finns andra
elever i den ordinarie klassen som talar elevens språk. Dels är det en trygghet för
eleven att kunna kommunicera med någon i klassen på ett djupare sätt, men dels
så får eleven också visa sina kunskaper och diskutera på sitt modersmål, vilket
stärker eleven i dennes kunskapsutveckling.
Ett moment som ses som mycket positivt, är de lärare som i enkäten har
arbetat en liten del i förberedelsegruppen. De beskriver då att de genom undervisningen på en mycket enklare nivå i språket, kan beskriva sitt ämne, och
introducera eleven på ett väldigt bra vis. De lärare som har arbetat i denna förberedelsegrupp och som uttrycker det positiva i detta, är lärare inom biologin,
matematiken, musik och engelskan. För att tydliggöra detta, har dessa lärare haft
en eller två lektioner i veckan i förberedelsegruppen, och där kunnat beskriva
och presentera sitt ämne mycket väl. När eleven deltar i ordinarie klass i dessa
ämnen, har de träffat läraren, och läraren vet vilken nivå eleven ligger på, och
detta bidrar till att anpassningen i klassrummet blir betydligt enklare. Det kan
dels vara uppgifter som behöver anpassas, eller att eleven behöver hjälpmedel
så som Ipads eller annat, för att klara av att utföra uppgiften. Lärarna är mycket
positiva till att ha fått en del i förberedelsegruppen, och uttrycker att de är
övertygade om att fler lärare borde gå in och undervisa i gruppen.

Diskussion

Samtliga lärare har fyllt i dessa enkäter med omsorg, och jag kan utläsa ett stort
engagemang på förslag till förbättring för dessa elever. Att det är sju lärare av 65
stycken som inte har svarat på enkäten ser jag som ett naturligt bortfall. Majoriteten har svarat, och av de som ej har lämnat in, kan givetvis flera orsaker finnas.
Återkommande är bristen på tid, engagemang i frågorna, eller att enkäten har
”lagts på hög”.
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Jag genomförde sex intervjuer, och kände mig nöjd efter dessa. Jag är med
veten om att fler intervjuer hade givit bredare underlag, men det var svårt att
få ihop tider då både jag samt ämnesläraren kunde träffas, och jag beslöt mig för
att känna mig nöjd med de sex intervjuer som genomfördes.
Gemensamt för intervjuerna är att lärarna känner att de inte ges tillräckligt
med tid för att introducera det material som eleven har fått anpassat och ska
jobba med. Däremot de lärare som har haft en liten del av undervisningen i
förberedelsegruppen har ett annat lugn och beskriver att de givits möjlighet till
att introducera sitt ämne på ett bra vis som gynnar både dem själva, men också
givetvis eleven.
Det kan tydligt utläsas att studiehandledning ses som ett positivt tillfälle som
gynnar eleven väldigt mycket. Lärarna har formulerat att de genom studiehandledning får möjlighet att presentera klassens moment och undervisningens arbeten innan för eleven, och att detta känns bra då eleven har en förförståelse.
Att eleven även kan ta med arbete till studiehandledaren, för att få ytterligare
beskrivningar eller stöd på annat vis, ses som en viktig aspekt. Detta beskrivs i
hälften av enkäterna som lika viktigt, som att eleven också har en annan elev att
diskutera med som talar samma språk. Lärarna har beskrivit att eleven upplevs
tryggare då han eller hon kan ha någon att samtala med på modersmålet, och
som också finns i klassrummet.
Även om jag tydligt kan se de svårigheter som lärarna upplever, är jag mycket
positivt överraskad av alla de geniala moment och tips från alla de lärare som
arbetar med dessa elever. De beskriver att de själva har kommit långt med att
tänka på hur de kan anpassa, underlätta och stötta elever som inte behärskar det
svenska språket på ett djupare plan. Flera jobbar med ämnesordlistor, semantiska
fält, EPA-metoden och använder modersmålet som en resurs. Även tekniska
hjälpmedel har fler lärare börjat intressera sig av, och ser fördelarna med att
navigera kring alla de välfungerande appar som finns att tillgå för Ipads. Sammanfattningsvis skulle mitt förslag vara detsamma som lärarna tar upp. Detta är då
att fler lärare behöver ha en del av sin undervisning i förberedelsegruppen för
att presentera ämnet, se vilka kunskaper eleven behöver – och skapa en relation till eleven som gynnar båda parter då denne kommer ut till ordinarie klass.
Likaså att studiehandledning är en mycket viktig del för att eleven ska ges rätt
förutsättningar till kunskapsinhämtning och utmaning i det nya språket.
När vi arbetar med nyanlända elever och svenska som andraspråk, är det
viktigt att vi stödjer varandra och att vi delar med oss av alla de tips och råd
som vi besitter. Vi behöver vara öppna för att hjälpa varandra i planeringen
av undervisning då det gäller både kunskapsutveckling och språkutveckling. Att
samarbeta är viktigt gällande alla elever, men det visar sig i enkäterna att genom
samarbete kan både elever och lärare komma längre i sin egen utveckling än om
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de hade arbetat ensamma. Flera lärare skriver att det är viktigt att samarbeta
med studiehandledare och vi kan genom denna studie se de viktigaste delarna
som poängteras för att nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk ska nå så långt som möjligt. Genom samarbete mellan alla berörda lärare
och studiehandledare kan de elever som är nyanlända komma långt och lyckas
att uppnå goda resultat i skolan.
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Bilaga 1
Enkät om övergång mellan förberedelsegrupp (fbg) och ordinarie klass
Vilket/vilka ämne undervisar du i?
_____________________________________________________________

Hur tycker du att eleverna som går i ordinarie klass, bidrar till att övergången från Fbg till ordinarieklass blir bra? Har de lätt/mindre lätt att knyta kontakt med eleverna som är nyanlända? Språket
kan vara ett hinder – märks det?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Vad fungerar bra när de nyanlända eleverna kommer ut i ditt ämne?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Vad fungerar mindre bra när de nyanlända eleverna kommer ut i ditt ämne?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Vad behöver du stöd/tips med? Vilka moment behöver diskuteras för att kunna bli bättre?
Tänkt utifrån elevens perspektiv, klassens perspektiv och ditt lärarperspektiv.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Bilaga 2
Intervjufrågor
Hur länge har du arbetat på skolan?
Hur länge har du haft en del av din undervisning i förberedelsegruppen (fbg)?
I vilket ämne har du undervisat där?
Hur har du undervisat i ditt ämne?
Vilken är den största skillnaden i din ämnesundervisning i Fbg mot ordinarie klass?
Vad är det positiva med att möta eleverna i Fbg innan de går i ordinarie klass?
Vad kan vara bra för lärare som tar emot nyanlända elever, att veta, tänka på?
Vilka hjälpmedel har du använt dig av?
Har du haft en studiehandledare som stöd inför dina lektioner i ordinarie klass?
Vad använder du för material i Fbg?
Hur anpassar du materialet efter elevernas olika kunskapsnivåer och språknivåer?

Följdfrågor har förekommit.
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Inledning
Varför har vi kommit fram till att vi vill göra den här studien?
I Sverige har vi fått allt fler nyanlända elever som vill lära sig språket och nå
framgång i sitt skolarbete och i samhället. Behovet är därför stort bland lärare som undervisar nyanlända att hitta undervisningsstrategier som fungerar i
praktiken, så fler får möjligheter att lyckas i sitt lärande och bli delaktiga i det
svenska samhället. Lärarens kunskap och undervisningsstrategier har stor betydelse för elevernas lärande (se t.ex.Tjernberg & Heimdahl Mattson, 2014; Moats,
2010; Hattie, 2009; Crawford & Torgesen, 2006; Pressley, 2006). Levitt och Red
Owl (2013) betonar lärarens betydelse för utformningen av lärandemiljön och
menar att det är lärarens erfarenheter och värderingar som formar lärmiljön.
Lärarens pedagogiska kompetens är avgörande för att skapa ett positivt klassrumsklimat, vilket i sin tur påverkar elevernas skriftspråksutveckling (Heimdahl
Mattson & Roll Pettersson, 2007). Vi ser därför ett stort behov av kunskap om
hur lärare kan anpassa sina undervisningsstrategier för att på bästa sätt möta
de nyanlända elevernas lärande. Detta är en fråga om demokrati, delaktighet
och lärande. Språket är av största betydelse för såväl kunskapsutveckling som
identitetsskapande (Gibbons, 2009).
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och
förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kultur, livsåskådning,
generationer och språk möts (Lgr11, s 222).

I den här studien vill vi lyfta fram elevperspektivet, eftersom det är intressant att
höra hur eleverna själva formulerar sig kring sitt lärande, vad det är som fungerar
bra för dem, och hur de gör när de lär. Vi pratar ofta om de nyanlända och vad
de ska lära sig, men sällan med dem. I denna studie har vi låtit elevernas röster
bli hörda.

Intention

Vår intention är att stödja lärare i deras arbete med att undervisa nyanlända
och att utveckla framgångsrika undervisningsstrategier för nyanlända utifrån hur
eleverna själva tänker om sitt eget lärande.

Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att öka kunskapen om hur nyanlända elever lär genom att lyfta
fram hur eleverna själva tänker om sitt lärande och lärarens undervisningsstrategier. Utifrån syftet har följande forskningsfrågor formulerats:
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På vilka olika sätt har eleverna lärt sig svenska?
Vilka olika strategier använder eleverna för att förstå en text?
Vilka faktorer är betydelsefulla i elevens lärprocess? Varför är det viktigt?
Vilka råd har eleverna till lärare som undervisar nyanlända?

Teoretisk förankring

Föreliggande studie är förankrad i sociokulturell teori med centrala begrepp
som den proximala utvecklingszonen, scaffolding och medierande redskap. Vi tar
upp utmärkande drag i språkutvecklande undervisning som reciprocal teaching,
translanguaging, formativ bedömning, samt cykeln för undervisning och lärande.

Sociokulturellt perspektiv

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij 1896–1934) på lärande, vilket innebär att tonvikten läggs på lärarens och lärmiljöns betydelse för
språk-, läs- och skrivutvecklingen. Enligt ett sociokulturellt synsätt sker utveckling
och lärande i sociala praktiker och påverkas av det sammanhang och den miljö
där man befinner sig. Människan lär genom att samspela och kommunicera med
andra i olika sammanhang. I detta lärande spelar olika slags redskap, artefakter, en
stor roll. Dessa redskap kan vara både språkliga och materiella (Säljö, 2014). Ett
centralt begrepp i sociokulturell teori är den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1978). Den kan sägas ligga mellan svårighetsgraden på uppgifter som eleven
kan göra på egen hand och uppgifter som eleven kan göra med lite stöd. Skolundervisningen spelar en central roll i individens kognitiva utveckling eftersom den
ger möjlighet till nya former av tänkande (Vygotskij, 1978). Tänkandet kan inte
isoleras från känslolivet, menar både Vygotskij (1978) och Dysthe (1996). Olika
kognitiva processer innehåller både känslor, attityder och värderingar (Dysthe,
1996). Motivationen är lärandets viktigaste drivkraft.

Scaffolding – utmaning och stöttning

Begreppet scaffolding innebär att individen utmanas i sin närmaste utvecklingszon, det vill säga att göra lite mer än hon eller han kan göra på egen hand och
får därtill det stöd som krävs för att klara uppgiften. Enligt Vygotskij (1978) är
det nyttiga lärandet det som ligger steget före, det vill säga i nästa utvecklingsfas
(Gibbons, 2009). För att möjliggöra ett sådant lärande fordras att läraren hela
tiden för undervisningen framåt och att kunskaper byggs på. Eftersom eleverna
kommit olika långt i sitt lärande behöver läraren anpassa undervisningen till varje
elevs förutsättningar och behov, samtidigt som läraren har höga förväntningar
på dem alla. Genom kognitiva utmaningar kan läraren på så sätt ge alla elever
optimala förutsättningar för lärande. Detta förutsätter emellertid att läraren har
goda kunskaper om såväl lärprocesser som ämnesdidaktik och kan bedöma var
varje elev befinner sig i sitt lärande (Wiliam, 2013). Gibbons (2009) åskådlig64

gör i en modell relationen mellan kognitiv utmaning och stöttning. I den aktiva
lärandezonen, med Vygotskijs ord den proximala utvecklingszonen, sker det optimala lärandet. Utmaningen ligger snäppet över vad eleven kan klara på egen
hand och adekvat stöd för att framgångsrikt klara uppgiften ges.

Figur 1. Relationen mellan kognitiv utmaning och stöttning (Tjernberg, 2016, s. 35, fritt efter Gibbons, 2009,
s. 60; Mariani, 1997).

Enligt Gibbons (2009) är det viktigt när det gäller andraspråkselever att vi reflekterar över vad för sorts stöttning som eleverna behöver för att fullfölja sina uppgifter. Eleverna behöver ställas inför autentiska och kognitivt utmanande uppgifter och inte få förenklade uppgifter. Därför behöver läraren, enligt Gibbons, ha
kunskap om hur man utvecklar språk- och ämneskunskaper på en utmanande
nivå.

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Under denna rubrik tar vi upp några centrala begrepp som vi under arbetet
med studien funnit vara betydelsefulla för nyanlända elevernas lärande. Språkets
betydelse för lärandet och som identitetsskapande handling understryks (Cummin, 2000), liksom vikten av att lära sig språket för att göra sin röst hörd och
delta i demokratiska processer i samhället.

65

Hur kan vi inkludera elevers olika språkliga erfarenheter i skolans språk- och text
arbete?
Språket har stor betydelse för kunskapsutvecklingen i skolans alla ämnen. I en
språkutvecklande undervisning får elever möta och använda språk och skriftspråk i många olika sammanhang, där såväl språkets form som dess funktion
uppmärksammas. Att arbeta språkutvecklande innebär att språket används, utforskas och utvecklas utifrån elevernas erfarenheter och kunskaper. Elevernas
engagemang och deltagande står i centrum. En tydlig, strukturerad och systematisk undervisning gynnar alla elevers språk- och kunskapsutveckling (Rose och
Martin, 2013).
Enligt Läroplanen (Lgr 11) ska undervisningen främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare
erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011). För att detta ska kunna
förverkligas är det viktigt att lärare har goda kunskaper om varje elevs förkunskaper, förutsättningar och behov och kan anpassa undervisningen efter detta,
utan att därmed sänka den kognitiva nivån. Undervisningen behöver planeras så
att elever med olika språkbakgrund får möjlighet att använda sina tidigare språkkunskaper när de ska lära sig läsa och skriva (Cummins, 2000; Gibbons, 2009).
Cummins (2000) presenterar en modell för klassrumsinteraktion och språkligt användande i meningsfulla sammanhang (fig. 2). Modellen ger lärare stöd för
fortsatt utveckling av undervisningen. Den är utarbetad för att skapa goda villkor
för lärande för andraspråkselever, men den erbjuder samtidigt en modell för
undervisning som gagnar alla elevers språk- och skriftspråkslärande.
I mitten i Cummins (2000) modell illustreras interaktionen mellan lärare och
elev. Det är här som stöttning sker i den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij,
1978). I interaktionen äger lärande och utveckling rum samtidigt som identiteter
utvecklas. Cummins formulerar detta som maximalt kognitivt engagemang och
maximal identitetsinvestering. Elevens självkänsla ökar genom förbättrade studieresultat vilket i sin tur påverkar studieresultaten i positiv riktning. Cummins (2000)
betonar betydelsen av att läraren skapar undervisningssammanhang där eleverna
är aktiva deltagare och medskapare i lärandeprocessen. I denna ömsesidiga process, där läraren tar del av elevernas kultur, erfarenheter och kunskaper, utvecklas såväl lärandet som undervisningen. I klassrumsinteraktionen erbjuds eleverna
möjlighet att utveckla kunskap om innehåll, medvetenhet om sina språk, samt
färdigheter vad gäller språkanvändning.

Translanguaging

Translanguaging är benämningen på undervisning som medvetet och strategiskt
tar tillvara elevernas flerspråkiga resurser i klassrummet (Cummins, 2007). En
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framgångsfaktor för flerspråkiga elevers skolframgång är, enligt Cummins, att
eleverna uppmuntras använda alla sina språkliga resurser när de lär (Cummins,
2007). Men hur kan lärare skapa förutsättningar för elevers kunskapsinhämtning
på både första- och andraspråket samtidigt? Translanguaging handlar om att på
ett medvetet sätt använda elevernas flerspråkighet i undervisningen, det vill säga
att låta eleverna använda alla sina språk när de lär. Genom att strategiskt använda
sig av flerspråkiga elevers hela språkliga förmåga i undervisningen leder det till
positiva resultat både när det gäller språk- och ämneskunskaper och identitetsutveckling (Cummins & Persad, 2014; Baker, 2012; Cummins, 2007).
Flera forskare menar att elevernas bakgrundskunskaper aktiveras och deras
engagemang ökar när lärare utnyttjar elevernas flerspråkighet och låter elevernas förstaspråk vara en resurs för lärandet. Det leder till fördjupad förståelse
för det skolrelaterade språk som används i undervisningen och stärker därmed identiteten (Creese och Blackledge, 2010; Cummins & Persad, 2014; Baker,
2012; Cummins, 2007). Internationell forskning har visat att strategisk flerspråkig
undervisning gynnar elevernas lärande och minnesförmåga (Creese och Black
ledge, 2010; Cummins & Persad, 2014; Baker, 2012; Cummins, 2007). Genom att
arbeta med begreppsutveckling på båda språken samtidigt får eleverna möjlighet
att befästa sina ämneskunskaper på mer än ett språk. Nyanlända elever får lättare att relatera tidigare kunskaper till utveckling av andraspråket, vilket leder till
en djupare och mer varaktig förståelse.

Figur 2. Cummins modell för klassrumsinteraktion och språkligt användande i meningsfulla sammanhang.
Cummins modell har tre centrala punkter: fokus på innehåll, fokus på språk samt fokus på språkanvändning.
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Reciprocal teaching

Undervisningsmodellen reciprocal teaching utvecklades i mitten av 1980-talet
av Palinscar och Brown. Modellen bygger på kognitiv teori och socialpsykologisk
filosofi, i överensstämmelse med Vygotskijs utvecklingsteorier, att individen utvecklas först i ett socialt sammanhang och sedan individuellt (Westlund, 2015).
I undervisningen demonstrerar läraren hur en god läsare gör, när hon eller
han läser en text, både på ett eftertänksamt sätt men också för att lösa problem
som hon stöter på i texten. Detta sätt att visa i handling kallas för att modellera
undervisningsmoment (Tjernberg, 2016). Syftet är att ansvaret successivt ska
föras över till eleverna. Eleverna turas om att inneha lärar- respektive elevrollen i
smågrupper. Eleverna ska veta att en expertläsare använder alla fyra strategierna
på ett flexibelt sätt. De fyra grundstrategierna är:
att förutspå/ställa hypoteser
att ställa frågor
att reda ut oklarheter
att sammanfatta

Dessa aktiviteter kan användas på olika sätt före läsningen, under läsningen och
efter läsningen. Ett exempel på hur detta kan gå till är följande schema, hämtat
ur Kaya (2016, s. 114).

Figur 3. Aktiviteter före, under och efter läsningen (Kaya, 2016, s. 114).
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Formativ bedömning

Formativ bedömning benämns också bedömning för lärande, ibland synligt lärande eller lärande bedömning. Ett aktivt arbete med formativ bedömning handlar om att sträva efter en lärandekultur och ett klassrumsklimat där elever vill
lära och där de får möjlighet att lära sig lära. Figuren nedan visar hur bedömning
kan påverka elevens motivation och självbild både positivt och negativt (www.
skolverket.se/formativ bedömning).

Bedömningsprocessen kännetecknas av följande nyckelstrategier:
Aktivera eleverna som ägare av sin egen lärprocess
Tydliggöra mål och kunskapskrav
Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
Återkoppling som för lärandet framåt
Aktivera eleverna som lärresurser för varandra (Wiliam, 2013).

Enligt Lundahl (2011) är den formativa bedömningens syfte att stärka elevernas
lärande när det pågår. Betyg och poängsättning har mycket lite med lärande att
göra. Han citerar Dylan William: ” If you`re gonna mark, don`t bother comment”.
Anledningen är att den elev som ser en bokstavskombination eller siffra på sitt
prov inte kommer att lägga märke till lärarens kommentarer, utan det är i kommentaren som nyckeln till det fortsatta lärandet finns. Följande frågor är centrala
för lärandet:
Vad är målet?
Var är jag?
Vad blir mitt nästa steg för att nå målet?
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Lundahl (2011) tillägger att man måste arbeta med korta cykler. Eleverna behöver få möjlighet att synliggöra sitt kunnande, om inte varje dag så i alla fall varje
vecka. När läraren planerar undervisningen måste hon eller han fundera på vad
som är viktigast i varje moment och hur man hela tiden kan utvärdera och följa
upp att eleverna har greppat det.
Enligt Lundahl förändrar dessa nyckelstrategier, genomförda i klassrummet,
undervisningskulturen och undervisningens kvalitet hos både elever och lärare.
När bedömningen strävar till att förbättra, utveckla, hitta elevens potential och
styrkor ökar elevens ”self- efficacy” som är ett begrepp som har starkt stöd i
forskningen och betyder ”tilltro till sin egen förmåga”. Ju högre self- efficacy, desto bättre går det (Lehtinen & Lundin, 2016).

Digitala verktyg

Språkutvecklande arbetssätt med digitala resurser är en tillgång för alla elever,
men speciellt för elever som har ett annat modersmål. Digitala resurser kan ses
som vilka andra resurser som helst i klassrummet, och bör finnas tillgängliga för
alla elever utifrån behov (Basaran, 2016). Det finns många anledningar till att
integrera digitala resurser i undervisningen.
Multimodalitet och kreativitet
I en undervisning som är multimodal använder man flera olika uttrycksformer
för att kommunicera sitt budskap. Selander och Kress (2010) menar att skolan
bör tillåta att informationskällor som utmanar skriftspråket används. Dessa ska
inte ses som hjälpfunktioner, utan ha samma status som det talade och skrivna
språket.
Bild, animationer, ljud och text som kombineras skapar en helhet för eleverna
i deras språk- och kunskapsutveckling. Elever som inte har knäckt läskoden blir
inte beroende av skriftspråket, utan kan utveckla och utöka sitt ordförråd med
hjälp av interaktiva appar eller webbresurser som kombinerar bild och upplästa
ord. När de arbetar i appar får de se bilder och animeringar kopplade till ord
och begrepp. Dessutom kan de höra hur orden uttalas (Basaran, 2016). På en
lärplatta kan man idag på ett enkelt sätt skapa en film. Digitala resurser kan också
göra att eleverna fokuserar på uppgiften och utövar sin kreativitet.
Individualisering, flerspråkighet och återkoppling
Med digitala resurser är det lättare att variera undervisningen och att individua
lisera den efter elevernas behov. Elevernas styrkor kan användas för att träna de
förmågor de behöver utveckla. En elev har kanske lättare för att tala och berätta,
men tycker att det är svårare att skriva. Då kan resurser som innebär kamera
och mikrofon möjliggöra att eleven visar sina språkkunskaper genom talspråket,
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och talspråket kan på så sätt bli en bro till skriftspråket. Eleven kan spela in sitt
berättande, lyssna på inspelningen och sedan omsätta det till text som skrivs
på dator eller lärplatta (Basaran, 2016). Digitala resurser är inte heller låsta till
bara ett språk. Lärplattan har hela världen som sin målgrupp och därför har den
tangentbord på flera olika språk. Översättningsverktyg är lättillgängliga på webben. Med webbresurser såsom översättningsverktyg kan eleverna använda sitt
modersmål eller sitt starkaste språk som resurs när de lär sig svenska. Interaktiva
sidor på webben gör det också möjligt för elever att träna svenska oberoende
av tid och rum. Läraren kan enkelt spela in sin återkoppling och repetitioner kan
göras lustfyllda genom olika digitala frågesporter och sammanfattningar (Basaran,
2016).
Digital kompetens och digital delaktighet
När eleverna använder modern teknik som verktyg för att lära sig svenska utvecklar de sin digitala kompetens. De använder tekniken för att söka kunskap,
kommunicera, skapa och lära sig. Digital kompetens lyfts fram i skolans styrdokument (Lgr 11) och är en av EU:s nyckelkompetenser för framtiden.
Digital delaktighet handlar om att mötas på gemensamma ytor oavsett var
man befinner sig eller vem man är. Eleverna kan samarbeta på samma ytor genom de möjligheter som internet ger. De kan publicera på ytor som är öppna
för alla. De kan publicera för verkliga mottagare, vilket gör att lärandet blir mer
meningsfullt och motiverande (Basaran, 2016).

Metod och genomförande

Då studiens syfte är att få kunskap om nyanlända elevers erfarenheter och
upplevelser av sitt lärande har en kvalitativ forskningsmetod används (Ahrne
& Svensson, 2012). Språkliga redogörelser är intressanta i detta sammanhang,
eftersom det är elevernas expertkunskaper om sitt lärande som är av intresse.
Kvalitativ forskningsintervju
För att ta reda på hur några nyanlända elever uppfattar en gynnsam lärmiljö i
förhållande till deras tillägnande av svenska språket använder vi oss av kvalitativ
forskningsintervju som metod (Kvale & Brinkmann, 2014). Den kvalitativa forskningsintervjun är användbar när man vill ta reda på hur människor tänker om
ett visst innehåll och få fram flera perspektiv, både när det gäller att utforska ny
kunskap och befästa kunskap som är känd sedan tidigare (Dahlin-Ivanoff, 2012).
Samtalet ger också eleverna möjlighet att utveckla sitt eget resonemang kring
hur de lär, vilket kan vara betydelsefullt för deras fortsatta lärande.
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Intervjuer med barn
Kvalitativa intervjuer är ett sätt att få barn att uttrycka sina erfarenheter och
upplevelser inom ett speciellt område (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är dock
viktigt att forskaren är medveten om att det finns en del faktorer att ta hänsyn
till vid intervjuer med barn (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2012). Maktasymmetrin är en sådan faktor. Denna kan utjämnas om intervjun genomförs på en plats
som är välbekant för barnet och att samtalsstunden görs så naturlig som möjligt.
Det är betydelsefullt om barnet har en relation till den vuxna, dels för att det är
lättare att öppna sig för någon man känner, dels för att den vuxna har en bild
av den som ska intervjuas (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2012). Dessa aspekter
har vi beaktat vid studiens genomförande. En annan viktig faktor att tänka på när
man intervjuar barn är att bjuda in dem och göra dem delaktiga. I föreliggande
studie är det eleverna som är experterna på sitt eget lärande och det är därför
viktigt att synliggöra det för dem. Det handlar således om att lyfta fram elevernas
perspektiv och göra dem delaktiga. Eleverna själva har betydande insikter om
hur de lär, vilket är värdefullt för den lärare som undervisar nyanlända att få ta
del av. Detta vill vi i denna studie synliggöra.
Urval
Föreliggande studie syftar till att ta reda på hur nyanlända elever lär. Som nyanländ räknas den som har varit i landet upp till fyra år (Skolverket, 2016). I studien
har sex elever, tre flickor och tre pojkar, i årskurs 4, 5 och 7 intervjuats. Fem av
dem har gått i svensk skola i två år. Den sjätte eleven har gått i svensk skola i
drygt 4 år. Tre av eleverna i studien är flickor och tre är pojkar. De kommer från
olika länder: Sierra Leone, Irak, Somalia, Libanon, Irak och Uganda.
Etiska aspekter
Etiska aspekter kommer in vid val av forskningsproblem, vid genomförande av
studien och vid redovisning av arbetet. En förutsättning för studiens genomförande är att vi kunde samtala med eleverna om deras upplevelse av hur de lär.
Vi är medvetna om det förtroende som detta innebär och kommer därför att
förvalta det med största respekt och omsorg. Vid genomförandet av projektet
beaktar vi Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Innan intervjuerna
inhämtades skriftligt samtycke från elevernas föräldrar. De hade då möjlighet att
avsäga sina barns deltagande i studien. Elevernas namn är fingerade och data
material förvaras säkert.
Genomförande
Varje intervju varade cirka 20 minuter. Samtalen genomfördes i en för eleverna
trygg miljö och intervjuaren var en för samtliga elever känd person. Samtalet
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genomfördes på en för eleven känd och trygg plats. Detta ökar enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) trovärdigheten i de data man får fram genom
samtalen.
Samtalen video- och ljudinspelades. Vi lyssnade igenom filmerna/ljudupptagningarna flera gånger. Därefter transkriberades varje samtal i sin helhet.
Datamaterialet analyserades genom innehållsanalys och kategoriserades med
utgångspunkt i forskningsfrågorna. Vid återgivandet av elevernas utsagor har
upprepningar tagits bort, utan att för den skull ändra innehållet, för att göra
citaten mer läsvänliga.

Resultat och analys

I detta avsnitt redovisas studiens resultat och analys. Resultatredovisningen inleds med att de sex elevernas erfarenheter och tankar om sitt lärande redovisas
var för sig. Det svarar mot studiens tre första frågeställningar. Sedan följer en
innehållsanalys där vi strukturerar resultatet utifrån studiens frågeställningar. Därefter redovisas vilka råd eleverna har till lärare som undervisar nyanlända elever.
Gabriel
Gabriel kommer från Sierra Leone i Västafrika. Det officiella språket i Sierra
Leone är engelska. Gabriel har varit i Sverige i två år. Han bor tillsammans med
sin mamma, styvfar och styvsyskon. När han kom till Sverige fanns redan hans
styvsyskon här och kunde hjälpa honom med svenskan. Styvsyskonen har bott i
Sverige i många år. En av dem är född i Sverige.
Gabriel har gått en termin i förberedelseklass. Där trivdes han för alla hjälptes
åt. Han hade en lärare i förberedelseklass som han speciellt knöt an till. Hon
är förebilden för hur en god lärare ska vara. I förberedelseklassen lärde han sig
först att hälsa på svenska. Läraren i förberedelseklassen använde sig också av
engelska när hon skulle förklara för Gabriel. Då förstod han bra. Gabriel hade
lätt att få kompisar när han började i ordinarie klass i år 4. Gabriel lärde sig mest
svenska hemma och i skolan genom kompisar. Han upplever att han har en god
läsförståelse: ”Det var svårt i början, men nu är det lättare”. Gabriel tycker att
allt i skolan är roligt. Matematik är hans favoritämne. Gabriel vill arbeta på bank
när han blir stor. Hans mamma uppmanar honom att kämpa hårt för att lära sig
och få ett bra jobb. Då klarar man sig bra i livet.
Zahra
Zahra kommer från Irak. Hon går nu i femman, men kom till Sverige reda som
femåring. Zahra har varit i Sverige över fyra år och räknas därför inte som nyanländ. Hon minns att det första ord hon lärde sig var vatten. Hon var törstig
och bad om vatten. Läraren är viktig för Zahra. En lärare i förskolan uppmanade
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henne att inte bara peka på saker hon ville ha, utan namnge sakerna på svenska.
Zahra tycker det är viktigt att läraren i skolan skapar lugn och ro i klassen för att
eleverna ska kunna lära sig. Läraren ska vara lugn när han/hon förklarar, annars
har Zahra svårt att ta emot information och lära sig. Zahra är noggrann med
att påpeka att hon också har ett ansvar som elev i klassen för att det ska vara
studiero.
Zahra skattar sin läsförståelse högt. Svenska och SO är lätt, medan matematik
är svårare. Hennes pappa, som har studerat matematik på universitetet, brukar
hjälpa henne, när hon kört fast. Pappa skulle ha utbildat äldre elever, så ibland blir
det för komplicerat när han ska förklara tycker Zahra, men ”han gör sitt bästa”.
Det är Zahra övertygad om. Föräldrarna har stor betydelse för att Zahra ska
lyckas i sitt skolarbete. De är bestämda med att hon måste göra läxorna först.
Sedan kommer fritiden. Mamma hjälper Zahra om hon inte förstår ett ord på
svenska. Då använder de sig av Google translate. När de ser ordet på arabiska
blir sammanhanget i den svenska texten ofta klart för dem. Zahra lånar gärna
deckare på svenska från biblioteket. Hon gillar böcker med spänning. Zahra ska
bli läkare när hon blir stor. Hon är en mycket målmedveten elev.
Aamino
Aamino är från Somalia och har varit i Sverige i tre år. Hennes modersmål är somaliska. Hon går i sjuan. När hon kom till Sverige måste hon vänta tre månader
innan hon fick börja skolan. Aamino började i en förberedelseklass. Där trivdes
hon bra. Alla i klassen från olika länder fick lära sig det nya språket. Alla hjälptes
åt och skrattade tillsammans, berättar Aamino. Först var det svårt att komma till
en ordinarie klass, tycker Aamino. Svenska och SO är lätta ämnen, men matematik och NO är svårt. Matematiken är svårast. Aamino skattar sig relativt högt på
läsförståelseskalan. Hon är medveten om att hon behöver koncentrera sig och
sluta tänka på annat för att lyckas i skolarbetet. Hon vet att hon måste arbeta
hårt, läsa böcker på svenska, gå till studion för att få hjälp med svårare uppgifter,
och fokusera.
Aamino gillar engelska. När hon uttrycker sig och berättar tar hon ofta till ord
på engelska för att förklara hur hon menar. Det är viktigt för Aamino att hon får
översätta ord och meningar till sitt eget språk för att förstå vad ett textavsnitt
innehåller. Hon framhåller också betydelsen av att läraren följer upp hennes arbete och frågar vad det är hon inte förstår. Läraren måste förklara långsamt och
fint. Ibland behöver hon skriva ner orden på somaliska för att förstå. Aamino har
många olika strategier för att läsa och förstå en text. Hon backar, läser på nytt,
sammanfattar och ber både kompisar och lärare om hjälp.
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Azize
Azize är från Libanon. Hon kom till Sverige tillsammans med sin familj. Familjen
hade släktingar i Sverige. Azize lärde sig svenska med hjälp av sin kusin som är
född i Sverige. De lyssnade på svenska låtar och imiterade sångtexterna för att få
uttalet. Hon har bott i Sverige i två år och går i sjuan. Hon gick i förberedelseklass
i 6 månader. Sedan slussades hon direkt ut till en sexa. I förberedelseklassen
hade Azize en mycket bra lärare, som tipsade henne om olika hemsidor som
hon kunde använda för att lära sig svenska. Läraren lånade också lämpliga böcker
till Azize för att hon skulle kunna läsa på egen hand och lära sig svenska. Azize
berättar att hon pluggade hårt.
Azize tycker att texter i de flesta ämnen är lätta att förstå, men NO och
svenska kan vara svårt ibland. Hon har många strategier för att tillägna sig en
text. Hon letar ledtrådar i texten och gissar ibland. Azize frågar hellre kompisar
än läraren om hon behöver hjälp. Hon använder ofta mobilen och datorn i skolarbetet för att förstå texternas innehåll. Hon vill gärna ha hjälp med skrivandet
så att hon får orden på rätt ställe.
Mohammed
Mohammed är född i Irak. Han har bott i Sverige i två år, snart tre år. Han kom
till Sverige tillsammans med sin familj. Mohammed går i femman. Han gick först
ett år i förberedelseklass. Han lärde sig svenska genom sånger och ramsor. Han
minns att han först lärde sig räkna på svenska. Sedan lärde han sig hur man kan ta
kontakt med andra elever för att få vara med och leka. Mohammed tänker både
på svenska och arabiska. Han tycker att det är svårt i skolan när man får frågor
som man ska svara på. Han tycker att han förstår svenska bra, men betonar att
det är viktigt att få hjälp av modersmålsläraren.
Mohammed läser bara vidare om han förstår vad han läser. Det är bra om
det finns bilder i texten, säger han. Då är det lättare att förstå. Läraren ska hjälpa
barnen när de inte förstår, det är viktigt tycker Mohammed.
Amare
är född i Uganda. Han har bott i Sverige i tre år. Amare berättar att han lärde sig
svenska när hans lillebror och han tittade på svenska tv-program. Amare kom
senare än sin familj till Sverige. Hans lillebror är född i Sverige. Lillebror och
Amare har samma mamma men olika pappor. Amare gick i förberedelseklass i
ett år. Nu går han i femman.
Amare tycker att det är svårt i skolan med SO och NO. Han gillar dilemma
frågor. Då får han diskutera och prata om olika etiska frågor. Det gillar han. Det
är lätt att prata och diskutera. Amare har många olika strategier för att läsa en
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text eller en bok. Han läser på baksidan och han kollar först på rubriker. Ibland
hoppas han över svåra ord och uttryck och återvänder till dem senare. Han
backar och läser många gånger tills han förstår. Han tycker att hans läsförståelse
är ganska okej. Han tycker nog att han borde läsa mer böcker på svenska, men
tiden vill inte riktigt räcka till. Han vill inte läsa läskiga böcker, utan han läser
helst böcker som har med det verkliga livet är göra. Amare frågar ofta läraren
om hjälp. Då räcker han upp handen och vet att det inte blir bra om man bara
skriker rakt ut.

På vilka olika sätt har eleverna lärt sig svenska?

Eleverna lär sig svenska genom föräldrar, syskon, kamrater, och lärare. De som
hade släktingar och vänner i Sverige innan de kom hit har fördel av det:
Min kusin är född i Sverige. Han hade böcker med texter som vi översatte. Vi
översatte varje ord, vad det betydde. Sedan lyssnade vi på svenska låtar och
översatte. Vi lyssnade på uttalet och härmade uttalet. (Azize)

Eleverna lär sig svenska genom böcker, hemsidor, sånger och ramsor, bilder och
svenska TV-program. De lyssnar också på uttal:
Det är lite roligt faktiskt. När jag kom till Sverige såg jag min lillebror titta på
svensk TV. Och sedan började jag också titta på det, och började läsa lite… Jag
var inte så bra på att prata, men jag förstod. (Amare)

Eleverna lär sig svenska genom att översätta ord och meningar till sitt hemspråk.
De lär sig också genom att använda fler språk, till exempel att gå mellan modersmålet och svenskan via engelskan. En strategi som de använder sig av är att skriva
på båda språken. Eleverna framhåller betydelsen av att få hjälp med att översätta
ord och ha tillgång till mobil, appar och dator så att de snabbt kan översätta ord:
Om jag inte är i skolan, då brukar jag fråga mina föräldrar. Om de inte vet så
brukar jag googla. (Zahra)
Om det är ord jag inte förstår, streckar jag under dom – och tar mobilen eller
datorn till hjälp för att översätta. (Azize)
Om jag inte förstår något så förklarar hon (läraren) på engelska, så att jag förstår.
(Gabriel)
Ja, när jag har modersmål här, alltså, vi jobbar med lexikon. Det är ganska bra.
(Mohammed)
76

De första orden man lär sig handlar ofta om funktionsord som: ”vatten”, ”förlåt”,
”tack”, hälsningsfraser och räkneord:
Orden låg någonstans i min hjärna. Sedan sade min lärare att jag inte bara skulle
peka utan försöka prata. Då började jag med ett ord. Första ordet var vatten –
jag bad om vatten. (Zahra)

Eleverna lärde sig också svenska genom att sjunga svenska sånger och att räkna:
Vi sjöng. Räkna … först lärde jag mig räkna till tio, och sedan till tjugo, och sedan
började jag lära mig. Det första jag lärde mig var... alltså hur jag skulle prata med
en vän. När man skulle säga, får jag vara med och så där. (Mohammed).

Eleverna menar att det krävs en egen arbetsinsats för att lyckas bra, och att man
måste vara beredd på att arbeta hårt:
Min mamma brukar säga: ’Kämpa hårt så att du lär dig’. Om du lär dig får du ett
bättre liv i framtiden. (Gabriel)
Jag brukar plugga på orden och mina föräldrar är inte såna föräldrar som att jag
oftast får fritid, utan när det är dags att plugga är det bara att plugga. Jag ska gå
klart skolan och få ett jobb. (Zahra)

Det är också viktigt för eleverna att få studiero och att få slutföra sina arbetsuppgifter utan avbrott som till exempel rast:
Den som är lärare ska hålla klassen, att den är ordentlig. Det ska vara tyst i klassen, lugn och ro. Då går det bra. Jag ska också ta mitt ansvar och hjälpa till. Och
att läraren säger till så hela klassen är tyst, så jag kan förstå. (Zahra)
När jag jobbar vill jag bara ha jobb. Jag vill inte att i mitten ska det bli rast, och
börja gå och leka från ingenstans, så jag blir klar och om jag har tid över då.
(Zahra)
Min pappa hjälper mig oftast när det gäller matte. Han har gått ut som mattelärare på universitetet. Han skulle vara lärare för större, så hans sätt att förklara är
lite komplicerat för mig, men han gör det på det bästa sättet han kan. Jag brukar
förstå. (Zahra)

Lärarens betydelse för elevens lärande framträder tydligt i Gabriels och Azizes
berättelse. En förtroendefull relation till läraren är värdefull:
77

Läraren i förberedelseklassen, Anna-Karin. Min lärare hette Anna-Karin. Vad de
andra hette vet jag inte”. -Vad gjorde Anna-Karin som var så bra? Varje morgon
när vi kom in. Hon läser. När vi slutar, hon läser. Om jag inte förstår någonting så
förklarar hon det på engelska, så jag förstår. Om man inte förstår en uppgift, hon
tar det med allihopa. Så alla förstår det. (Gabriel)
Jag pluggade jättehårt i början. I förberedelseklass hade jag en jättebra lärare,
som gav mig böcker som jag kunde läsa och tipsade mig om olika hemsidor som
jag kunde kolla för att träna svenska. Jag undrar också själv hur jag har kunna lära
mig svenska så bra på så kort tid? (Azize)

Sammanfattande analys
Eleverna lär sig svenska i många olika sociala sammanhang. De som hade släktingar och vänner i Sverige innan de kom hade fördel av det. Det är således lättare att komma till ett land med en annorlunda kultur och ett främmande språk
om det finns personer i närheten som har längre erfarenheter av både språket
och kulturen. Det ger trygghet. Digitala verktyg visar sig ha stor betydelse i elevernas lärandeprocess. Mobiltelefonen med olika appar, där det går snabbt att
översätta ett viktigt ord eller begrepp är till god hjälp. Lärarens engagemang
och pedagogiska ledarskap är viktigt för att eleverna ska ha de bästa möjligheterna att lära. Betydelsen av att läraren har kunskaper kring translanguaging
och språkutvecklande arbetssätt, samt kunskaper i olika ämnens didaktik, för att
kunna vägleda nyanlända på bästa sätt framkommer också.
En förtroendefull relation till läraren är grundläggande för lärandet. Det är
viktigt att eleverna i skolan får knyta an till en lärare, få en relation och bli sedd.
Det är svårt att lära sig ett nytt språk, en ny kultur, och lära känna nya kamrater
om inte eleven har möjlighet till en tillitsfull lärarrelation. Eleverna behöver också
få känna tillhörighet i klassen/gruppen för att våga. Resultatet visar tydligt att alla
behöver ett socialt sammanhang för ett gott lärande. Därför blir lärarens arbete
med gruppen som helhet mycket viktigt. En trygg grupp med en god stämning
och respektfullt bemötande av varandra är en förutsättning för delaktighet och
lärande. Eleverna verkar vara beredda att kämpa för att lyckas och de framhåller
betydelsen av stödet hemifrån. Samverkan skola- elev- hem är således betydelsefullt. Det verkar finnas en överensstämmelse mellan alla berörda i studien gällande målsättningen: ’Kämpa hårt så kommer du att lyckas!’

Vilka olika strategier använder eleverna för att förstå en text?

Eleverna avvänder sig av flera olika strategier för att ta till sig innehållet i en text.
När de förklarar använder de ofta både med gester och ord. För att koncentrera
sig på uppgiften tänker Amare så här:
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Först, jag ska sluta tänka på andra saker och bara tänka på pappret. (Aamino)

Läser på baksidan av boken
Eleverna använder sig av strategin att läsa på baksidan av boken för att bilda sig
en uppfattning om vad boken handlar om:
Om jag slår upp en bok, först läser jag på baksidan.(Amare)

Genom att först läsa rubrikerna får de en uppfattning om vad stycket innehåller:
Jag läser den här… alltså, vad heter det? Där uppe, den första meningen (visar
med gester) eller ordet som typ jag har glömt... (får hjälp) Ja, rubriken – och sen
börjar jag läsa genom det andra. (Amare)

Eleverna använder sig av strategin att gå tillbaka i texten och läsa om ifall de inte
förstår vad de läser:
Jag läser meningen, eller hela texten på nytt. (Zahra)

När det är en svår text, gör jag så att jag läser flera gånger. Streckar under orden jag inte förstår och tar hjälp av mobilen eller datorn för att översätta dom.
(Azize)
Och jag läser en gång, försöker läsa igen. Backar, läser om. (Aamino)

De använder sig också av strategin att sammanfatta det viktigaste som står i
texten, och att ställa frågor till texten:
Ofta försöker jag sammanfatta… Azize)
Jag sammanfattar… (Aamino)
Jag ställer frågor till texten. (Aamino)

Som exempel på en användbar strategi lyfter en elev fram värdet av att träna på
uttal genom att höra hur det låter på svenska och upprepa:
Vi lyssnade på svenska låtar och översatte och lyssnade på uttalet och härmade
uttalet.(Azize).

En användbar strategi är att slå upp ord som man inte förstår:
Alltså, vi jobbar med lexikon. Det är ganska bra. (Mohammed)
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En strategi är att översätta ord man ännu inte lärt sig till sitt modersmål och
sedan skriva ordet på båda språken.
Barnen kan inte svenska, men dom har ett eget språk. Skriv och översätt till eget
språk så att barnen fattar. (Aamino)

En mycket vanlig strategi är att fråga läraren, kompisar eller familjemedlemmar när
man inte förstår:
Och kan jag inte så frågar jag min lärare och kan inte hon brukar jag googla.
(Zahra)
Jag frågar min storasyster eller mamma. (Gabriel)
Eller så frågar jag någon, en kompis eller en lärare, oftast en kompis. (Azize)

Eleverna använder sig också av bilder och söker efter ledtrådar i texten:
Ibland letar jag efter ledtrådar i texten, och försöker få en bild i huvudet, hur det
kan se ut. (Azize)
Om det finns en bild tänker jag att det måste vara så här. (Aamino)
Ibland om det inte finns bilder, så då är det svårt. (Mohammed)

De använder sig också av sammanhanget för att skapa förståelse i texten:
Ja, av sammanhanget brukar jag förstå.(Zahra)

Gabriel tar fram det kollektiva lärandet som exempel på vad som fungerade för
honom då han lärde sig svenska och menar att det underlättar förståelsen:
Vi brukar först läsa tillsammans… (Gabriel)

Skrivandets betydelse framträder tydligt i datamaterialet. Att skriva på båda språken förefaller vara en bra strategi:
Jag vill få hjälp med att skriva, så jag får orden på rätt ställe. (Azizi)
Skriv och översätt till eget språk så att barnen fattar. (Aamino)
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För att skapa motivation är det betydelsefullt med meningsfulla texter och att
koppla till egna erfarenheter:
Alltså det behöver inte vara bilder i böckerna, men det måste vara… jag gillar
inte läskiga böcker, dom är inte så roliga. Jag gillar typ... du vet dom där böckerna
där dagboken för alla mina fans. Dom är roliga tycker jag. (Amare)
Alltså det är en lapp, som du tar hem och sen ska du skriva, vad du skulle ha
gjort… om någon tog din väns mössa, eller om någon tog din mössa. Eller om
du ljög för din vän… (får hjälp) Ja, dilemmafrågor. (Amare)

I samtal kring förberedelseklassen berör några av eleverna alternativa sätt att
lära sig. De uttrycker en upplevelse av att det var roligt i förberedelseklassen:
Alltså… dom lärde oss mycket svenska. Det var roligt. Och det var bra. Vi sjöng.
Det var bra i förberedelseklassen. Alla hjälptes åt att lära sig. Lärarna hjälpte till
om man behövde hjälp.
Det var roligt i förberedelseklassen Alla lärde sig ett nytt språk. Någon läser. Alla
kunde skratta. Där fanns andra från Somalia och Syrien.
I förberedelseklassen hade jag en jättebra lärare, som gav mig böcker som jag
kunde läsa och tipsade mig om olika hemsidor som jag kunde kolla för att träna
svenska.

Sammanfattande analys
De intervjuade eleverna visar alla strategier som tyder på att de i skolan fått
undervisning i läsförståelsestrategier. Flera aktiviteter som eleverna använder sig
av i arbetet för att förstå en text utgår från de fyra grundstrategierna i reciprocal
teaching: att förutspå; att ställa frågor; att reda ut oklarheter och att sammanfatta.
De kan också sätta ord på hur de gör. Flera av de aktiviteter som de beskriver
är vanligt förekommande i språkutvecklande undervisning och finns med i det
schema som är sammanställt i figur 2 (Kaya, 2016) att använda sig av före läsningen, under läsningen och efter läsningen. Att arbeta språkutvecklande innebär
alltså att språket används, utforskas och utvecklas utifrån elevernas erfarenheter
och kunskaper.
Intervjuerna visade inte så mycket på olika sätt att ta till sig kunskap, eller att få
uttrycka sin kunskap på olika sätt. Eleverna verkar uppleva undervisningen som
ganska traditionell. En försiktig tolkning av deras uttalanden om förberedelse
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klassen kan vara att lärarna hade ett stort engagemang, mera tid, och att det
var tryggt i gruppen. ”Alla kunde skratta tillsammans - man gjorde olika saker
och hjälptes åt”. Det förefaller också vara ett större formativt förhållningssätt i
det språkutvecklande arbetet. Eleverna uttrycker att de ofta frågar läraren om
de inte förstår, men många frågar också gärna kamraterna. Genom kollaborativt
arbete stöder eleverna varandra i sitt lärande. Kamratstödjande språkutvecklande arbetsformer förefaller gagna de nyanlända. Motivationens och de egna
erfarenheternas betydelse för inlärning framstår klart.

Vilka faktorer är betydelsefulla i elevens lärprocess?

Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att läraren har mycket stor betydelse för
elevens lärprocess: En förtroendefull relation till åtminstone en eller två lärare
är viktigt. Gabriels och Azizes svar visar att en god relation och tillit till läraren
är högt prioriterat:
Läraren i förberedelseklassen, Anna-Karin. Min lärare hette Anna-Karin. Vad de
andra hette vet jag inte. -Vad gjorde Anna-Karin som var så bra?
Varje morgon när vi kom in. Hon läser. När vi slutar, hon läser. Om jag inte förstår
någonting så förklarar hon det på engelska, så jag förstår. Om man inte förstår en
uppgift, hon tar det med allihop. Så alla förstår det.” (Gabriel)
I förberedelseklass hade jag en jättebra lärare, som gav mig böcker som jag
kunde läsa och tipsade mig om olika hemsidor som jag kunde kolla för att träna
svenska. (Azize)

Eleverna uttrycker att de vågar fråga sina lärare och att de oftast får hjälp, trots
att de ibland måste vänta på sin tur. De uttrycker också att lärarens hjälp ska
utmana lärandet:
Så fort jag behöver hjälp så kommer hon och hjälper mig Hon går genom sakerna så bra att jag förstår. (Gabriel)
Jag vill att läraren ska fråga mig vad jag inte förstår. Sen säger jag vad jag inte
förstår och läraren svarar långsamt och fint så att jag fattar. (Aamino)
Först tar hon sin tid att förklara för mig. Det får inte vara stressigt. Blir det för
stressigt går det inte att förklara för mig. (Zahra)
Läraren ska inte säga svaret, men hon ska säga var svaret finns. Alltså i vilken
mening till exempel. Och sedan läser jag och sedan ser jag svaret. (Mohammed)
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Jag skulle kunna träna mer på läsning – och ta hjälp av en modersmålslärare.
(Mohammed)

Betydelsen av en god lärmiljö, där trygghet och studiero råder är betydelsefullt i
elevens lärprocess. Det är viktigt ur elevsynvinkel att det råder arbetsro i klassen.
Flera elever relaterar till sin tid i förberedelseklass som en tid där både glädje
och inlärning var i fokus.
Personen som är lärare ska hålla klassen att den är ordentlig. Det ska vara tyst
i klassen, lugn och ro. Då går det bra. Jag ska också ta mitt ansvar och hjälpa till.
Jag ska vara tyst. Och att läraren säger till så hela klassen är tyst så jag kan förstå.
(Zahra)
När jag jobbar, då vill jag bara ha jobb. Jag vill inte att i mitten ska det bli rast och
börja gå och leka från ingenstans och så. Jag ska bli klar med saken om jag har tid
över då. Jag ska bli klar och sen blir det fritt typ. (Zahra)
Det var bra i förberedelseklassen. Alla hjälptes åt att lära sig där. Lärarna hjälpte
till om man behövde hjälp. (Gabriel)
Det var roligt där (i fbk). Och det var bra. Alltså vi sjöng. Räkna, ja, det var där jag
lärde mig det. Och hur man skulle prata med en vän. När man skulle säga får jag
vara med och så där. (Mohammed)
Alla lärde sig ett nytt språk. Det var roligt. Någon läser. Alla kunde skratta. Roligt
att lära med alla. (Aamino)
I förberedelseklassen hade jag en jättebra lärare, som gav mig böcker som jag
kunde läsa och tipsade mig om olika hemsidor som jag kunde kolla för att träna
svenska. (Azize)

En betydelsefull roll i elevernas lärprocess är också stödet hemifrån och från släkt
som redan varit i Sverige några år.
Min kusin är född i Sverige och han hade böcker med texter som vi översatte.
Det var som en lärobok med frågor. Vi översatte varje ord vad det betydde.
Sedan lyssnade vi på svenska låtar och översatte och lyssnade på uttalet och
härmade. (Azize)
Jag brukar typ så där plugga på orden och mina föräldrar är inte såna föräldrar
som jag ska oftast få fritid, utan när det är dags att plugga är det bara att plugga.
(Zahra)
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När det gäller matte är det oftast min pappa. Han har gått ut som mattelärare
på universitetet. Han skulle vara lärar för större, så hans sätt att förklara är lite
svårt för mig men han gör det på bästa sättet han kan. Jag brukar oftast förstå.
(Zahra)

Gabriel hade styvsyskon i Sverige när han kom:
Jag brukar fråga min storasyster om jag inte vet. Min mamma brukar säga ;
Kämpa hårt att du lär dig. Om du lär dig får du ett bra liv i framtiden. (Gabriel)

I intervjuerna betonade eleverna också möjligheten av få använda sig av flera
språk för att förstå. Translanguaging framstår som betydelsefullt för eleverna i
deras lärprocess. Det är bra att ha tillgång till mobil, appar och dator.:
Barnen kan inte svenska utan har ett eget språk- skriv och översätt till eget språk
så att barnen förstår. (Aamino)
Så om jag inte förstår något på svenska så förklarar hon det på engelska, så att
jag förstår. (Azize)
Jag skriver typ och frågar min mamma vad det kan betyda på arabiska. (Zahra)

Det formativa arbetssättet med fokus på frågorna: Vad är målet? Var är jag? Vilket
blir mitt nästa steg? förefaller stödja eleverna. Azize säger att hon kunde utveckla
sin läsförmåga genom att ta hjälp av någon som kunde språket bra, till exempel
hennes morbror och hans fru som länge bott i Sverige. Flera av dem har förslag
på vad deras nästa steg kan vara:
Lyssna på läraren och läsa texten flera gånger. (Gabriel)
Läsa böcker, översätta mer till mitt språk, gå till studion och ta hjälp av läraren.
(Aamino)
Läsa böcker och börja läsa på Ipaden och läsa böcker som jag har hemma och
i skolan. (Amare)

Fokus på olika språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen stöder eleverna i deras
arbete. Högläsningen är viktig ur ett elevperspektiv:
Varje morgon när vi kommer in. Hon läser. När vi slutar hon läser. (Gabriel)
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Det är också viktigt för eleverna att träna uttal, höra, säga, skriva:
Att få träna uttalet och få prata mycket och höra hur det låter på svenska. (Azize)

Att stöda eleverna i deras arbete med hjälp av olika stödstrukturer (scaffolding)
är betydelsefullt för lärandet:
Att hjälpa eleven genom att ge ledtrådar som leder fram till svaret. Läraren ska
alltså inte säga svaret, utan ge ledtrådar så att eleven själv kommer fram till svaret.
(Mohammed)
Läraren behöver låta eleven försöka själv först. Eleven behöver tänka själv och
försöka på egen hand. (Mohammed)

Sammanfattande analys
Det förefaller vara grundläggande i elevens lärprocess att ha en förtroendefull
relation till läraren, liksom att läraren har en positiva tro på eleven. Eleverna är
medvetna av betydelsen att lägga ner hårt arbete för att lära sig. Läraren ska inte
coacha eleverna, utan utmana dem i deras lärande i en formativ undervisning
utifrån var eleven befinner sig i sitt lärande. Det framträder tydligt att eleverna
stöds i sitt lärande av ett språkutvecklande arbetssätt där tala, läsa och skriva sker
interaktivt. De språkliga modaliteterna stödjer då varandra.
Eleverna uttrycker tydligt värdet av att få använda sig av flera språk, translangu
aging, när de lär sig svenska. Engelskan kan fungera som transfer mellan svenskan
och modersmålet. Att ha tillgång till digitala verktyg framhålls också av eleverna,
tillgång till mobil, appar och dator underlättar för dem i deras lärande.

Vilka råd har eleverna till lärare som undervisar nyanlända?

Eleverna fick i samtalet ge tre goda råd till en lärare som tar emot elever som
inte kan svenska så bra, lärare som arbetar i en förberedelseklass eller i en skola.
Vad tycker eleverna är det viktigaste som läraren behöver tänka på?

Amino
”Låta barnen förstå vad läraren säger”, det vill säga att läraren försäkrar sig om
att eleven har förstått. (formativt arbetssätt)
”Eleverna kan inte svenska så bra, men har ett eget språk. Skriv och översätt till
elevens språk” (translanguaging).
”Låta eleven skriva ner det (ord och meningar) på svenska och sedan på sitt eget
språk, så att eleven ser det också” (translanguaging).
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Azize
Azize tycker det är viktigt att ha tillgång till mobil/appar/dator så att hon snabbt
kan översätta ord: ”Att få hjälp att översätta ord … arbeta med båda språken”
(translanguaging).
”Att få träna uttalet och få möjlighet att prata mycket och höra hur det låter på
svenska” (språkutvecklande arbetssätt).
”Att få uppgifter så att man kan träna på sin fritid och hemma också” (socio
kulturellt perspektiv).
Mohammed
”Att hjälpa eleven genom att ge ledtrådar som leder fram till svaret”. Läraren ska
alltså inte säga svaret, utan ge ledtrådar så att eleven själv kan komma fram till
svaret (scaffolding).
”Läraren behöver låta eleven försöka själv först. Eleven behöver tänka själv och
försöka på egen hand.” Läraren ska alltså ställa krav och utmana eleven. (scaffolding, formativt arbetssätt)
”Eleverna har ett modersmål som kan hjälpa dom. De behöver därför en moders
målslärare – det är bra” (translanguaging).
Amare
”Läraren ska fråga mig vad jag behöver hjälp med. Sedan säga ordet och förklara
vad som menas med det … i ett sammanhang”. Läraren ska alltså förklara vad
som står och sätta in det i ett sammanhang. (språkutvecklande arbetssätt)
”Läraren går igenom med mig, allt som jag inte förstår. Och sedan börjar vi läsa
och sedan... Läraren frågar mig, gissa vad det är. Och sedan om jag gissar fel, då
frågar läraren en gång till. Och om jag säger rätt då kan jag det”. Läraren ska alltså
stödja eleven i lärandeprocessen (språkutvecklande, formativt arbetssätt).
Gabriel
Gabriel tycker det är viktigt att läraren högläser: ”Varje morgon när vi kom in,
hon läser. När vi slutar, hon läser”. (språkutvecklande arbetssätt)
”Om jag inte förstår något på svenska, så förklarar läraren på engelska så jag
förstår”. Läraren ska således använda det starkaste språket för att förklara, att
använda flera språk (translanguaging).
”Om man inte förstår en uppgift tar läraren det med alla, så alla förstår det”.
Läraren ska alltså ha gemensamma genomgångar. Det handlar om att lära i ett
sammanhang. (språkutvecklande arbetssätt, sociokulturellt)
Zahra
Zahra tycker att läraren ska vara en ledare i klassrummet och se till att det är
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lugn och arbetsro: ”Jag ska också ta mitt ansvar och hjälpa till”. (betydelsen av
lärarens ledarskap)
Läraren ska ta god tid på sig att förklara: ”Det får inte vara stressigt”.
Zahra tycker att det är viktigt att inte bli avbruten när hon arbetar, utan få
slutföra den uppgift hon håller på med och sedan ta rast. (lärmiljöns betydelse,
lärarens ledarskap)
Sammanfattande analys
Betydelsen av att använda sig av flera språk i undervisningen framträder tydligt i
eleverna råd till lärare som undervisar nyanlända elever. De tycker att det är bra
att översätta ord och meningar och skriva dem på båda språken. Det blir lättare
att lära när man ser orden skrivna på båda språken samtidigt. Translanguaging
är således ett centralt begrepp. De vill också få möjlighet att träna uttal och få
möjlighet att ”prata mycket och höra hur det låter på svenska” Eleverna lyfter
också fram lärmiljöns betydelse, lärarens ledarskap i klassrummet och en formativ undervisning som stöttar eleverna i deras lärande och utmanar tankarna:
”Läraren behöver låta eleven försöka själv först”.

Avslutande reflektioner

Studiens syfte är att öka kunskapen om vilka processer som är viktiga i de nyanländas lärande utifrån elevernas egna tankar om sitt lärande. Vi konstaterar
att den viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas i sin lärprocess är läraren,
lärmiljön, och ett fungerande socialt sammanhang. Fungerar inte det, hjälper det
inte vilka arbetssätt och metoder man än använder. Cummins (2000) modell
gällande interaktionen mellan lärare och elev exemplifieras tydligt i Gabriels
berättelse om sin lärare Anna-Karin: Min lärare hette Anna-Karin. Vad de andra
hette vet jag inte. Varje morgon när vi kom in. Hon läser. När vi slutar hon läser. Om
jag inte förstår någonting så förklarar hon det på engelska, så jag förstår. Hon tar
det med allihopa. Så alla förstår. Lärarens tydliga ledarskap ger eleverna trygghet.
Trots att Gabriel inte kunde uttrycka sig på svenska särskilt väl, läste han ändå
av sin lärare Anna-Karin och förstod att hon ville honom väl, såg hans styrkor,
samt prioriterade både honom och gruppen. De icke-verbala signalerna står för
största delen av vår kommunikation. Det är viktigt för dagens lärare att skapa
relationer till eleverna och bygga upp förtroende. Speciellt viktigt och avgörande
är det för elever som inte kan skolspråket, förhållningssätt och bemötande i den
svenska skolan.
Resultatet visar på betydelsen av att de nyanlända eleverna får möjligheten
att interagera med andra människor i sociala sammanhang på svenska. De intervjuade eleverna tog till exempel fram högläsningens betydelse. Att tillsammans
i klassen samlas kring en gemensam text, som ger läsupplevelser att bearbeta
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och reflektera över skapar gemensamma referensramar och kan vara utgångspunkt för viktiga diskussioner gällande värderingar, delaktighet, jämlikhet, demokrati, och allas lika värde. Amare uttrycker betydelsen av att skapa gemensamma
referensramar och reflekterar över hur givande det är att tillsammans i klassen
föra etiska diskussioner.
Det ger eleverna möjlighet att möta den svenska skolans värdegrund och demokratiska förhållningssätt genom att tillsammans i klassen arbeta utifrån gemen
samma lärande upplevelser eller utmaningar i form av olika gemensamma projekt
i sociokulturella sammanhang. Eleverna tränar svenska, både att tala, läsa och
skriva, i meningsfulla sammanhang med autentiska mottagare. Eleverna behöver
enligt Gibbons (2009) autentiska och kognitivt utmanande uppgifter och inte
för lätta uppgifter. Cummins (2000) förstärker detta genom sin modell, där språkets innehåll, form och användning ska samverka för att nå bästa resultat. Det
är motiverande och utvecklar det svenska språket. En förutfattad mening är att
man först och främst lär med hjärnan, men hjärnan nås via hjärtat hos eleverna
(Steinberg,2017). Vygotskij menar att om tänkandet isoleras från känslolivet, kan
man inte förklara tänkandets uppkomst. Olga Dysthe konstaterar att värderingar
och attityder är en del av det som är kunskap och något som inte kan skiljas
från den. Undervisningen måste beröra eleverna, kännas meningsfull och begriplig. Motivationen är lärandets viktigaste drivkraft. Multimodala arbetsformer ökar
motivationen hos eleverna samt underlättar och berikar lärprocessen. Det är
därför angeläget att lärare använder sig av många olika arbetssätt och metoder
där multimodalt lärande är en självklarhet.
Av studiens resultat framgår att det är lättare för eleverna att lära sig svenska
när flera språk används parallellt i undervisningen, translanguaging. Eleverna lär
genom att slå upp och översätta ord och meningar, och sedan skriva det på
båda språken. Engelskan kan också användas som transfer mellan första och
andra språket: ”Om jag inte förstår något så förklarar hon (läraren) på engelska,
så att jag förstår” (Gabriel). Enligt Cummins och Persad (2014) leder strategiskt
användande av flerspråkiga elevers hela språkliga förmåga i undervisningen till
positiva resultat för såväl språk- och ämneskunskaper som identitetsutveckling,
vilket även vår studie visar. När läraren låter elevens förstaspråk vara en resurs för lärandet får eleven en fördjupad förståelse för skolspråket och därmed
stärks också identiteten (Cummins, 2000). Att använda båda språken parallellt
blir också värdefullt i kontakten med elevernas familjer.
Wedin (2016) visar i en studie hur translanguaing kan användas i undervisningen. En elev skrev en berättelse på sitt modersmål där hon språkligt hade förmågan att uttrycka vad hon ville förmedla. Därefter hjälptes läraren och eleven
åt att översätta berättelsen till svenska. Sedan läste de den på svenska. Eleven
tog hem berättelsen och läste den för sin familj, nu på modersmålet. På så sätt
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fick eleven möjlighet till optimalt lärande, både vad det gäller ämnesinnehållet
och språkutvecklingen. Därtill stärktes elevens identitet och tilltro till den egna
förmågan. När första och andraspråket används i olika språkliga domäner, till
exempel hemma och i skolan, vävs elevernas språkliga kunskaper samman och
utvecklas parallellt. Detta anser vi vara en viktig faktor att ta tillvara vid planeringen av undervisningen för nyanlända. Anknytningen till modersmålet och
kopplingen mellan språken medför också att föräldrarna blir mer engagerade i
sina barns skolgång.
Resultatet visar att eleverna tar hjälp av digitala verktyg som mobil, appar och
datorer. De översätter ord och begrepp till sina förstaspråk. De hjälps åt genom
att diskutera och digitalt slå upp orden på respektive språk. Elevernas språkliga
och kognitiva förmåga stimuleras, när de letar efter lingvistiska samband som de
har nytta av i sitt fortsatta lärande. Här framträder tydligt betydelsen av kollaborativt lärande och hur viktigt det är att arbeta för att bygga upp elevernas tillit
till den egna förmågan.
Eleverna behöver stöd i det egna arbetet utifrån olika stödstrukturer (scaffolding). Varje skolämne har sitt eget ämnesspråk med olika facktermer, begrepp
och språkliga drag. Samtidigt tar det lång tid att utveckla ett andraspråk som
räcker till för att förstå undervisningen i skolans alla ämnen. Detta innebär att lärare inte kan vänta på att nyanlända elevers språkliga nivå ska komma ikapp den
kognitiva nivån innan de börjar undervisa i skolans olika ämnen. De nyanlända
eleverna behöver därför få arbeta med att utveckla både det svenska språket
och åldersadekvata ämneskunskaper samtidigt, vilket stöds av aktuell forskning
(Cummins & Persad, 2014; Cummins, 2007; Gibbons, 2009). För att klara detta
är det viktigt att samtidigt ge eleverna uppgifter som är tankemässigt utmanande
och motiverande. Flera olika möjligheter till stöttning uppmärksammades under
rubriken olika strategier för att förstå en text och språkutvecklande arbetssätt.
Flera nyanlända elever har en god skolbakgrund och andra har nästan ingen
skolbakgrund, när de kommer till Sverige. En del kommer tillsammans med sina
föräldrar eller släktingar. Andra kommer ensamma och får en ansvarig vårdnadshavare i Sverige. Gemensamt för de elever vi har intervjuat är att de har
åtminstone en förälder med sig i Sverige. Dessa föräldrar och släktingar är oftast
mycket angelägna om att deras barn ska klara sig bra i det nya landet. De vet att
utbildning är en framgångsfaktor för att klara sig bra i livet. Det betyder att det
är viktigt att barnen lär sig svenska, anstränger sig för att lyckas i skolan och de är
beredda att stötta sina barn i skolarbetet så mycket det bara är möjligt för dem:
”Min mamma brukar säga: Kämpa hårt så att du lär dig. Om du lär dig får du ett
bättre liv i framtiden” (Gabriel).
Resultatet visar att samverkan mellan skolan och hemmet är betydelsefull.
Det ökar elevernas möjlighet att lyckas i skolan. Föräldrarna eller vårdnadsha89

varna kanske bara kan sitt eget modersmål eller lite engelska, men kontakten till
dem är mycket viktig för att eleverna ska känna sig trygga och orka arbeta både
för att lära sig språket och ämnesinnehållet. Det handlar om att klargöra ansvar
och att informera och att kunna be om hjälp i problematiska situationer. Samarbetet med modersmålsläraren kan inte nog betonas, vilket också Mohammed
ger uttryck för: ” ja, det är... alltså att dom har en modersmålslärare som kan hjälpa
dom” (Mohammed).
En betydelsefull faktor för elevernas lärprocess förefaller vara formativ bedömning. Intervjuerna med eleverna i vår studie visar att flera av dem vet vad
som är deras nästa steg i lärprocessen. Den formativa bedömningen syfte är att
öppna, sporra och förstärka. En bedömning kan tillsluta, men också öppna. Den
kan förlama men också sporra eleven till vidare utveckling i lärandet. En bedömning kan undergräva, men också förstärka. De nyanlända eleverna behöver ha
lärare som förmår dem att göra vad de faktiskt kan. En lärare som enligt den
formativa bedömningens principer håller en hög förväntansnivå på sina elever,
det vill säga håller elevernas potential och styrkor i sitt dagliga medvetande kommer sannolikt att ha fler godkända elever i sin klass, än en lärare som fokuserar
på elevernas svårigheter och tillkortakommanden, menar Lehtinen och Lundin
(2016). När man förväntar sig något av en elev och på olika sätt kommunicerar
dessa förväntningar till eleven, byggs på samma gång bit för bit elevens självbild
och identitet. Identiteten är i sin tur avgörande för hur eleven kommer att se
på sig själv och därmed på hur hon eller han kommer att prestera och agera.
En elev som förväntar sig att det ska gå bra i skolan kommer med större sannolikhet att prestera bra i skolan. Self-efficasy (Lehtinen & Lundin, 2016) är ett
engelskt begrepp som har starkt stöd i forskningen och betyder ungefär ”tilltro
till sin egen förmåga”. Ju högre self-efficasy, desto bättre går det (Lehtinen &
Lundin, 2016). Elevens ”skolsjälvbild” blir alltså avgörande för framtida studier. En
negativ skolsjälvbild och därmed bristande tro på sin egen förmåga att lära sig
kan få oanade konsekvenser i framtiden. En förtroendefull relation till läraren,
språkutvecklande och formativa arbetsformer i trygga sociala sammanhang skapar motivation och tilltro till den egna förmågan att lära sig.
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