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Nyanlända elevers skolframgång 

En kvalitativ studie om språkutveckling i naturorienterande ämnen 

Alexandra Johansson 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att, med fokus på nyanlända elever, undersöka hur undervisningen i 
naturorienterande ämnen i årskurs 6 bedrivs i ett klassrum. Studien belyser detta utifrån följande 
frågeställningar: arbetar lärare för att integrera svenska i naturorienterande ämnen för nyanlända 
elever? Vilket undervisningsmaterial använder ämneslärare, svenska som andraspråkslärare och 
modersmålslärare för nyanlända elever i naturorienterande ämnen? Är materialet anpassat för 
nyanlända elever? Hur ser samarbetet ut mellan lärare som kommer i kontakt med nyanlända elever? 
Hur är lärares syn på undervisning och undervisningsmaterial för nyanlända elever? Är lärare 
medvetna om språkets roll i ämnesundervisningen? För att svara på frågeställningarna användes tre 
olika metoder baserat på klassrumsobservation, analys av undervisningsmaterial som används under 
observationen samt intervju med tre av de lärare (ämneslärare, svenska som andraspråkslärare och 
modersmålslärare) som arbetar med samma nyanlända elever i årskurs 6. Resultatet och analysen av 
undersökningen visar att fokus på svenska som andraspråk i den naturvetenskapliga kontexten är liten. 
Vidare tyder resultaten på att det material som används i undervisningen är åldersadekvat men att det 
inte är anpassad till den nivå de nyanlända eleverna befinner sig på. Slutligen är tidsbrist en faktor som 
kan påverka samarbetet mellan de lärare som arbetar med nyanlända elever. Uppsatsen avslutas med 
en diskussion och en allmän diskussion som ligger utanför studiens syfte och frågeställningar. 

Nyckelord 
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Inledning 
En fråga som flera lärare brinner för i många svenska skolor och kommuner är nyanlända elevers 
skolframgång. Frågan är aktuell då lärare kan behöva anpassa undervisningen för nyanlända elever 
som integreras direkt till en ordinarieklass, utan att de kan ha någon tidigare erfarenhet av varken skola 
eller svenska språket. I Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever beskrivs att det är viktigt 
undervisningen ”tillämpar arbetssätt som förenar språkutveckling och lärande av ämnesinnehåll” 
(Skolverket, 2008:14). Nyanlända elever behöver få stöd av ämnesläraren, svenska som 
andraspråksläraren samt studiehandledning på modersmål av modersmålsläraren för att få hjälp med 
olika strategier. Strategierna kan stödja den nyanlända eleven att utvecklas kunskapsmässigt och skapa 
ett skolspråk. Rekommendationer pekar på att det är av vikt för elevens skolframgång att så fort som 
möjligt komma i kontakt med ämnesundervisning, som utvecklar ämnesspecifika kunskaper men som 
samtidigt är språkutvecklande (Skolverket, 2008). Jag har i denna uppsats fokuserat på 
ämnesundervisningen i naturorienterande ämnen för nyanlända elever som undervisas i ordinarie 
klass. Klassrumsobservation, analys av undervisningsmaterial samt intervju med tre lärare har gjorts 
för att på så sätt kunna tolka lärarens arbetssätt tillsammans med det undervisningsmaterial som 
använts i undervisningen för nyanlända elever. Undersökningen har gjorts utifrån perspektivet att 
främja nyanlända elevers språkinlärning och ämnesspecifika kunskapsutveckling.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att, med fokus på nyanlända elever, undersöka hur undervisningen i 
naturorienterande ämnen i årskurs 6 bedrivs i ett klassrum. Studien belyser detta utifrån följande 
frågeställningar: 

1. Arbetar lärare för att integrera svenska i naturorienterande ämnen för nyanlända elever?  
 

2. Vilket undervisningsmaterial använder ämneslärare, svenska som andraspråkslärare och 
modersmålslärare för nyanlända elever i naturorienterande ämnen? Är materialet anpassat för 
nyanlända elever? 

 
3. Hur ser samarbetet ut mellan lärare som kommer i kontakt med nyanlända elever? Hur är lärares 

syn på undervisning och undervisningsmaterialet för nyanlända elever? Är lärare medvetna om 
språkets roll i ämnesundervisningen? 

 

Klassrumsobservation som metod användes för att svara på min första frågeställning. En lärare har 
observerats under två tekniklektioner. För att svara på den andra frågeställningen har 
undervisningsmaterial från de två klassrumsobservationerna samlats in och analyserats. Intervju som 
metod användes för att svara till min tredje och sista frågeställning. Tre lärare har intervjuats kring 
deras syn på samarbete och det undervisningsmaterial som används i undervisningen för nyanlända 
elever. 
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Bakgrund 
Forskning kring nyanlända elevers kunskapsutveckling i de naturorienterande ämnena är idag väldigt 
begränsad, vilket har resulterat i att jag i forskningsprocessen även utgått från forskning kring skolans 
övriga ämnen samt språk- och kunskapsutveckling för elever med svenska som andraspråk. 

Viktiga begrepp för studien 

Nyanlända elever 

Begreppet nyanlända elever beskriver Bunar utifrån Skolinspektionen definition med “… elever som 
inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket och som anländer nära 
skolstarten eller under sin skoltid” (Bunar, 2010:14). Som nyanländ kan eleven kommit till Sverige 
som flykting eller om elevens föräldrar flyttat till Sverige på grund av arbete. Ekonomiskt kan en 
nyanländ elev räknas som nyanlända i ett år av den undersökta kommunen, då eleven utöver en 
skolpeng på 70000 kronor per år tilldelas ett extra bidrag på 48000 kronor det första året. Därefter kan 
synen på detta variera från skola till skola och från lärare till lärare. 

Andraspråk 

Det språk som lärs in efter att barnet utvecklat ett modersmål. Andraspråk lärs i en miljö där språket 
används (Skolverket, 2012). 

Modersmål 

Modersmål är det första språk ett barn lär sig, även kallat förstaspråk, vilket kan vara fler än ett. 
Modersmål är även ett skolämne och har en kursplan (Skolverket, 2012). 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk kan vara både ett skolämne med kursplan och ett högskoleämne. 
Högskoleämnet svenska som andraspråk bidrar bland annat till att “bilda en metakunskap om hur 
elever lär på sitt andraspråk” (Skolverket, 2012:76), till att “förstå hur elevers språk- och 
kunskapsutveckling sker parallellt” (Skolverket, 2012:76) och till att “kunna välja lämpligare 
arbetssätt som bättre bemöter flerspråkiga elever, utifrån individuella behov och förutsättningar” 
(Skolverket, 2012). 

Skol- och ämnesrelaterat språk 

Skolspråk är det språk elever lär sig i skolan medan ett vardagsspråk lärs till stor del utanför skolans 
undervisning. Skolspråket är ofta ämnesrelaterat och ämnesspecifikt vilket kan göra det svårt för 
nyanlända elever att behärska ett skolspråk. Ämnesrelaterat språk kan variera beroende på vilket ämne 
eleven lär sig. Vanligt för det naturvetenskapliga språket är att språket ofta är skrivet med passiv röst, 
det är informations orienterat och är abstrakt (Sellgren, 2005).  
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Studiehandledning på modersmål 

Alla elever med annat modersmål än svenska har rätt till studiehandledning på modersmålet om det 
befaras att eleven inte kommer att uppnå kunskapskraven (Skolverket, 2012). Under 
studiehandledningen får eleverna hjälp av modersmålsläraren i olika ämnen på modersmålet. 
Undervisningen kan vara allt från 10 minuter till 60 minuter beroende på hur många elever som 
samtidigt får studiehandledning. Det kan även vara på grund av ekonomisk skäl som 
undervisningstiden varierar för den studiehandledning som nyanlända elever får. 

Förberedelseklass 

En klass där nyanlända elever får en introduktion och lär sig det grundläggande språket inom 
svenskundervisning. De nyanlända eleverna är kopplade till åtgärdsprogram för att sedan integreras till 
en ordinarie klass. Begreppet förberedelseklass finns inte i författningarna (Skolverket, 2008). 

Skolans styrdokument 

Skolverket (2012) lyfter fram vikten av att ämneslärare bör vara medvetna om språkets betydelse hos 
nyanlända elever. Lärare bör enligt rekommendationen bedriva ämnesundervisning som stöttar 
eleverna i form av språkutvecklande strategier så att eleverna så snart som möjligt kommer ikapp och 
börjar utveckla ett skol- och ämnesrelaterat språk (Skolverket, 2012). Ämneslärare som kommer i 
kontakt med nyanlända elever kan även vara insatta i det centrala innehållet för svenska som 
andraspråk då riktlinjer så som att ”ord och begrepp i skolans ämnen och vardagsspråk” (Skolverket, 
2011a:242) är centralt för att nå de uppsatta kunskapskraven. Alla nyanlända elever i skolan ska ha 
möjlighet till att nå skolframgång och nå de uppsatta kunskapskraven precis som de övriga eleverna. 
Skolan ska ge alla elever en likvärdig utbildning. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket 2011a:8) 

Kunskapsutveckling och språkliga krav finns inte bara i svenskan utan även i naturvetenskapens olika 
moment vilket läraren inte kan bortse ifrån. Skolverket (2012) framhäver att nyanlända eleverna har 
tidigare ämneskunskaper och erfarenheter vare sig det är från tidigare skolgång eller inte. Detta gör att 
läraren inte kan vänta på att den nyanlända elevens svenska ska komma ikapp, man måste bygga 
parallellt med svenska integrerat i ämnet och bygga upp elevens ämnesspecifika skolspråk under hela 
skoltiden (Skolverket, 2012). 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
Det sociokulturella perspektivet är den allmänna teoretiska ramen för denna studie. Med perspektivet 
menar Säljö (2005) att kunskaper och färdigheter inte kommer från individen utan påverkas av 
samhället och mellan människor. Det är därför människor skiljer sig i kunskaper och färdigheter 
mellan samhällen och kulturer. Forskning kring språk i de naturorienterande ämnena är väldigt 
begränsad och det finns i stort sett ingen forskning om nyanlända elever i förhållande till de 
naturorienterande ämnena. På Skolverkets hemsida finns en samling rapporter kring forskning om 
naturorienterande ämnen men inget om nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling i 
naturorienterande ämnen (Skolverket, 2011b).  
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Redskap – om undervisningsmaterial, olika medier och tekniker 

Begreppet redskap kopplas till det multimodala lärandet (Jewitt, 2010). Redskap kopplas till de medier 
och tekniker som lärare kan använda för att gestalta ett ämnesinnehåll. Jewitt (2010) beskriver vikten 
av didaktiska redskap så som den egna kroppen, gester och skriften på tavlan till digitala redskap då 
användningen av detta kan få direkta konsekvenser för lärande och meningsskapande. Genom 
användandet av didaktiska redskap kan läraren hjälpa eleverna att förtydliga och förstärka svåra och 
abstrakta begrepp som är vanligt i den naturorienterande ämnesundervisningen. Läraren bör även vara 
medveten om att det kan få negativa konsekvenser om eleverna istället integrerar med de didaktiska 
redskapen läraren använder i undervisningen och missar det innehållsliga. Detta kan hända om läraren 
t.ex. använder sig av avancerade animeringar på en smartboard som eleverna inte är bekanta med. 
Multimodalt lärande är förenligt med det sociokulturella perspektivet då även sociala relationer 
konstrueras multimodalt (Jewitt, 2010). De flesta texter i naturkunskapen är visuellt orienterade. Olika 
typer av fenomen konstrueras på olika sätt i olika ämnen och författaren beskriver skillnaden med 
hjälp av en blomma som har olika betydelse beroende av om den återfinns i t.ex. bildsalen eller i 
naturkunskapen (Jewitt, 2010) Liknande begrepp som har olika betydelser i olika sammanhang kan 
nyanlända elever behöva hjälp med att förstå. Ämneskunskapen blir central för i det multimodala 
lärandet då lärarens huvudsakliga arbete i undervisningen är att ge eleverna resurser för att kunna 
föreställa sig det abstrakta. Redskap som kan hjälpa eleverna att synliggöra naturvetenskapliga 
fenomen kan vara i form av att läraren t.ex. endast använder en krita och tavla att skriva på. Fokus 
läggs på läraren och tavlan som blir det centrala för eleverna, alla elever utgår från samma innehåll 
(Jewitt, 2010).  

Språkdidaktiska perspektiv – Skol- och ämnesrelaterat språk 

Barn som lär sig ett förstaspråk utvecklar ett vardagsspråk från att de är små barn genom en process 
som är kontextbunden, språket lärs i ett sammanhang, ju äldre barnet blir lär de sig att anpassa språket 
till den situation barnet befinner sig i (Gibbons, 2010b). Ett vardagsspråk tar ca 1-2 år att utveckla för 
en nyanländ elev. Att utveckla ett skol- och ämnesrelaterat språk tar ca 5-7 år, vilket är betydligt 
längre tid än att utveckla ett vardagsrelaterat språk (Gibbons, 2010a). 

Löwing & Kilborn (2008) tar upp ett problem som kan förekomma när nyanlända elever kommer till 
Sverige då läraren inte får hjälp att överbrygga kulturskillnaderna från de länder eleverna kommer 
från. Forskningen bygger på undersökningar gjorda i Moçambique för att förnya NO-undervisningen i 
skolan. När de studerade NO-böcker som användes i skolan upptäckte man att de bygger på den 
västerländska pedagogiken och på ett västerländskt behov vilket inte passar in i den afrikanska 
kulturen och därav kan eleverna få svårt att relatera till innehållet i böckerna. Vidare framhäver Bunar 
(2010) i sin forskningsöversikt att alla lärare borde få utbildning i flerspråkighet, andraspråksinlärning 
och olika kulturer för att bidra till att nyanlända elevers första tid blir så effektiv som möjligt. En 
annan faktor som kan vara betydande i nyanlända elevers skolframgång är samarbete mellan de lärare 
som kommer i kontakt med nyanlända elever i ämnesundervisningen. För att nå en bred 
språkutveckling samt ämnesspecifik kunskap kan eleven även behöva använda sig av sitt modersmål i 
specifika ämnen (Bunar, 2010). Det kvarstår dock även att den nyanlända eleven ska ha tillgång till 
undervisning på sitt modersmål i specifika ämnen om den nyanlända eleven endast kommer i kontakt 
med en lärare under skoltiden vilket Sellgren (2005) betonar i sin undersökning. I forskningen 
undersöktes vikten av samarbete mellan de lärare som undervisar samma elever för att utveckla 
arbetssätt som integrerar ämneskunskaper och språkkunskaper. Undersökningen baserades på 
klassrumsobservationer, intervjuer med pedagoger och elever samt insamling av elevarbeten och 
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dokumentation från undervisande lärare (Sellgren, 2005). Samtidigt förklarar Gibbons (2010a) utifrån 
forskning av Carrasquillo & Rodrígues att förberedelseklass kan vara det bästa för nyanlända elever 
men då även att flera lärare samarbetar i klassen kring olika ämnen.  

Som tidigare nämnts är forskningen om nyanlända elevers situation och språkutveckling kring deras 
första tid i skolan begränsad. Som lärare och pedagog finns inga obligatoriska bestämmelser för hur 
undervisningen för nyanlända elever ska gå till, Bunar (2010) förklarar att man till största del får utgå 
ifrån är policysammanställningar, allmänna uppmaningar och rekommendationer (Bunar, 2010). 
Vidare förklarar författaren att de få studier som finns kring nyanlända elever och deras 
språkutveckling visar att de lärare som undervisar nyanlända eleverna med fokus på det innehållsliga 
sammanhanget i undervisningen främjas bäst (Bunar, 2010). Att elever främjas bäst av 
ämnesundervisningen som har fokus på innehåll framhäver även Gibbons (2010b) utifrån Cummins 
modell som är språk- och kunskapsutvecklande. Skolverkets rapport från 2012 pekar på att om 
svenska som andraspråk integreras i ämnesundervisningen får de nyanlända eleverna möjlighet till en 
djupare kunskapsutveckling som dessutom skapar ett sammanhang för de nyanlända elevernas 
språkinlärning. Det krävs en bred satsning som gör att lärare har kompetens och medvetenhet om vad 
andraspråksinlärning innebär för nyanlända elever (Skolverket, 2012). 

Språkdidaktiska perspektiv – Att arbeta med nyanlända elever i skolan 

Hur man arbetar med nyanlända elever i skolan kan variera, exempel på modeller läraren kan arbeta 
med i naturkunskapsundervisning för nyanlända elever i syfte att utveckla skolspråket och främja 
kunskapsutvecklingen följer nedan:   

Naturvetenskapliga lärobokstexter är ofta multimodala som innehåller mängder av symboler och 
abstrakta modeller som föreställer naturvetenskapliga fenomen (Danielsson, 2011; Jewitt, 2010). 
Språket i de naturorienterande ämnen ställer stora krav på både lärare och nyanlända elever då det 
ämnesspecifika språket kan vara svårt. Danielsson (2011) beskriver i artikeln, utifrån studier gjorda i 
svenska och finlandssvenska klassrum, hur lärare kan arbeta med olika representationsformer när det 
gäller naturvetenskapliga fenomen. Artikeln beskriver hur eleverna genom multimodalitet i 
undervisningen kan få en annan synvinkel och en möjlighet till bättre förståelse för ämnet (Danielsson, 
2011). Författaren beskriver att sådana representationsformer kan vara i form av liknelser och gester 
som kompletterar varandra och ger eleverna en tydligare bild av det naturvetenskapliga fenomen 
eleverna bekantar sig med (Danielsson, 2011). Sellgren (2005) betonar även vikten av multimodalitet 
och beskriver lärande och undervisning som en social process då man förklarar och tolkar språkets 
innebörd i olika kontexter med sociala termer, vilket kan vara en fördel för nyanlända elever som kan 
ha det svårt att förstå det ämnesspecifika skolspråket. Vidare visar studier att det är av vikt för 
elevernas kunskapsutveckling att undervisning och undervisningsmaterial är på en åldersadekvat nivå 
samt att lärarens förväntningar på eleverna inte är lägre för att svenskan är bristande (Skolverket, 
2012; Sellgren, 2005). 

Gibbons (2010b) förslag på arbetssätt som främjar språkinlärning är att integrera språk- och 
ämnesundervisningen. Läraren kan först tänka igenom temat som eleverna kommer att arbeta med och 
vilka språkliga krav ämnet ställer. Sedan ställa sig frågan hur väl eleverna behärskar språket i ämnet 
och fundera på vilket språk som eleverna behöver för att klara av arbetet lättare (Gibbons, 2010b). I 
planeringen av arbetet refererar författaren till Cummins som beskriver tre områden som är 
sammanhängande och avgörande inför ett språk- och kunskapsutvecklande arbete, dessa tre är: fokus 
på innehåll, fokus på språk och fokus på språkanvändning. Tanken med denna modell är att svenska 
som andraspråk ligger som grund samt att den går i linje med en sociokulturell syn på lärande där 
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samspelet mellan lärare och elev är avgörande för elevens inlärning och kunskapsutveckling. Att 
hjälpa andra lärare på skolan och att själv ta hjälp av t.ex. en andra språklärare eller annan lärare är 
även två syften som den språk- och kunskapsutvecklande modellen har (Gibbons, 2010b).  

Ett konkret exempel på hur läraren kan arbeta med nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling i 
de naturorienterande ämnena kan vara med genrepedagogik. Genom att arbeta med cirkelmodellen för 
genrebaserad undervisning i naturorienterande ämnen kan eleverna bland annat lära sig de 
naturorienterande fenomenen genom fyra olika faser (Gibbons, 2010b). Författaren beskriver att i fas 1 
bygger eleverna upp kunskap om ämnesområdet. Målet är att bygga upp och samla så mycket 
kunskaper att de skapar sig en förståelse för ämnet. Eftersom fasens främsta syfte är att samla 
information kan nyanlända elever arbeta på sitt modersmål, men att de vid ett senare skede kan dela 
med sig av informationen på sitt andraspråk (Gibbons, 2010b). Bygga upp information kan eleverna 
bland annat göra genom att skapa tankekartor eller använda bilder för att förstärka ord och begrepp. 
Gemensamt kan lärare och elever skapa en ordbank kring ämnet och läraren kan även tillsammans 
med eleverna läsa om ämnet. I fas 2 studeras texter inom genren för att eleverna ska få förebilder vars 
syfte är att få eleverna att förstå strukturen och de språkliga kraven som utmärker området och ämnet. 
Förebilden kan vara faktatexter eller skrivna texter av andra elever. Gemensamt med eleverna går 
läraren igenom texten på exempelvis overhead för att läraren då kan lära ut de grammatiska begreppen 
i ett sammanhang. Eleverna får då bland annat se hur sammanlänkande ord, strukturer och tempus 
används språkligt i den aktuella genren (Gibbons, 2010b).  Fas 3 beskriver arbete med att skriva en 
gemensam text. I denna fas bör läraren uppmana eleverna att gå tillbaka till fas 1 för att vara säkra på 
att tillräcklig bakgrundskunskap finns. I skapandet av den gemensamma texten fungerar läraren som 
skrivare medan det är eleverna som kommer med förslag och idéer. Innehållet i texten är det som är 
viktigt och grammatiken tas upp i ett funktionellt relevant sammanhang. Eleverna ska även ges 
utrymme att diskutera tillsammans vad som skulle kunna förbättras i texten (Gibbons, 2010b). I fas 4 
får eleverna skriva en individuell text men som inte ska inte får handla om samma ämne som i fas 2 
och 3. Läraren bör påminna eleverna att de först ska skriva ett första utkast kring texten, sedan 
bearbetar texten för att därefter diskutera kring texten med lärare och kamrater för att slutligen skriva 
klart texten (Gibbons, 2010b). 

Metod 
Syftet med denna studie är att, med fokus på nyanlända elever, undersöka hur undervisningen i 
naturorienterande ämnen i årskurs 6 bedrivs i ett klassrum. Jag har i undersökningen utgått från ett 
lärarperspektiv och samlat in både kvalitativa och kvantitativa data (Denscombe, 2009). Jag har utfört 
två klassrumsobservationer, tre intervjuer och samlat in undervisningsmaterial från de två 
klassrumsobservationerna för att öka förståelsen för hur lärare arbetar med nyanlända elever i skolans 
naturorienterande ämnen (Dalen, 2007). Jag har valt att använda mig av tre olika metoder, 
triangulering (Denscombe, 2009), för att uppnå ett så reliabelt resultat som möjligt. Nackdelen med 
triangulering är de uppoffringar som krävs av forskaren då det krävs utrymme för olika analysmetoder 
vilket är tidskrävande då tiden är begränsad för denna studie (Denscombe, 2009).  

För att svara till min första frågeställning arbetar lärare för att integrera svenska i de naturorienterande 
ämnena för nyanlända elever har jag använt kvantitativ klassrumsobservation som metod (Denscombe, 
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2009). Jag har gjort systematisk observation med Skolinspektionens observationsschema som grund 
(Skolinspektionen, 2011). Observationsschemat utarbetades i samarbete med Fanny Wiik, som också 
skriver uppsats denna termin, för att passa denna studie (Se bilaga 2). Användning av 
observationsschema är till fördel då det är en effektiv metod på så sätt att man på relativt kort tid kan 
samla in mycket data, samt att metoden är systematisk och noggrann (Denscombe, 2009).  

För att svara på min andra frågeställning vilket undervisningsmaterial använder ämnesläraren, svenska 
som andraspråksläraren och modersmålsläraren för nyanlända elever i naturorienterande ämnen, är 
materialet anpassat för nyanlända elever, samlade jag in det undervisningsmaterial som använts under 
de två klassrumsobservationerna. Undervisningsmaterialet tillsammans med observationerna och tre 
intervjuer kan skapa en reliabel och mer fullständig bild av hur undervisningen anpassas till nyanlända 
elever (Denscombe, 2009).  

För att svara på min första, andra samt tredje frågeställning, hur ser samarbetet ut mellan lärare som 
kommer i kontakt med nyanlända elever, samt hur är lärares syn på undervisning och 
undervisningsmaterial för nyanlända elever, är lärare medvetna om språkets roll i 
ämnesundervisningen formulerades intervjufrågor för att få en bild av lärarens syn på arbetssätt, det 
undervisningsmaterial som används i undervisningen samt hur samarbetet ser ut med andra berörda 
lärare som nyanlända elever kommer i kontakt med i ämnesundervisningen. Jag har inför intervjuerna 
utarbetat en intervjuguide (Se bilaga 5). Jag utgick från en semistrukturerad intervju då jag redan hade 
centrala teman och intervjufrågor klara som täcker mina frågeställningar (Dalen, 2007). För min egen 
del i processen att kunna analysera det insamlade materialet användes ljudupptagning som hjälpmedel 
under klasrumsobservationen och under intervjuerna (Dalen, 2007). 

Urval 
Undersökningen är gjord i en låg- och mellanstadieskola som ligger i en mellanstor kommun i 
Mellansverige. Skolan tar emot nyanlända elever som direkt integreras in i ordinarie klass. 

De två klassrumsobservationerna har ägt rum i en och samma klass i årskurs 6, endast två 
klassrumsobservationer har genomförts på grund av tidsbrist. Jag valde att observera en lärares 
undervisning i naturorienterande ämnen då jag i studie vill undersöka hur läraren arbetar med 
nyanlända elever i ämnesundervisningen. Att endast observera en klass och en lärare var för att 
undersöka hur samarbetet med svenska som andraspråksläraren och modersmålsläraren kring 
nyanlända elever i ämnesundervisningen fungerar. Jag har samlat in två olika undervisningsmaterial 
som läraren använt under de två klassrumsobservationerna i teknik för nyanlända elever. Genom tre 
intervjuer har jag samlat in data kring hur lärare samarbetar samt hur deras syn är kring undervisning 
och undervisningsmaterial för nyanlända elever. 

Klassen består av två helt nyanlända elever och fyra nyanlända elever som har varit i Sverige i mindre 
än två år. Av klassens 22 elever har 10 elever svenska som andraspråk inklusive de nyanlända 
eleverna. De nyanlända eleverna har olika språkliga bakgrunder. De tre lärare som jag har intervjuat i 
undersökningen har olika arbetsuppgifter med de nyanlända eleverna i den observerade klassen. 
Ämnesläraren undervisar i naturorienterande ämnen, men är inte utbildad i ämnet, och har arbetat som 
lärare i ca 3 år varav ca 1 år med nyanlända elever. Svenska som andraspråksläraren har arbetat 9 år 
som lärare varav 6 år med nyanlända elever. Modersmålsläraren som undervisar i modersmål och har 
studiehandledning på modersmål har arbetat med nyanlända elever i 4 år. 
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Genomförande 
Jag började med att besöka skolan för att försöka bekanta mig med lärarna innan jag påbörjade min 
undersökning, för att på så sätt försöka att bli en del av miljön (Denscombe, 2009). För att inte 
påverka lärarens undervisningsinnehåll och arbetssätt i undervisningen berättade jag endast studiens 
övergripande syfte för att läraren inte omedvetet skulle anpassa undervisningen efter mitt syfte. Jag 
observerade genom att passivt sitta och anteckna i observationsschemat längst bak i klassrummet. Det 
undervisningsmaterial som läraren använt under de två klassrumsobservationerna samlade jag in för 
att sedan analysera. Efter att mina två klassrumsobservationer var genomförda sammanställde jag 
intervjufrågor och genomförde intervjuer med de tre berörda lärarna. Varje intervju spelades in och 
hade ca 20 färdigställda frågor och genomfördes under ca 15 minuter. 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Det kan vara svårt att inte påverka det informanten säger beroende på hur frågorna i intervjun ställs. 
Faktorer som påverkar informanten kan vara tonläge och miljö eller om det är styrda eller öppna 
frågor. Jag har i min analys tagit hänsyn till detta då intervjufrågorna kan vara styrande eller för 
öppna. För att öka hela studiens tillförlitlighet har jag även observerat ämneslärarens undervisning 
med nyanlända elever, jag tar även hänsyn till att min närvaro i klassrummet kan påverka lärarens 
arbetssätt. De två andra lärarna som ingår i undersökningen arbetar även de med de nyanlända 
eleverna i den observerade klassen på olika sätt. Jag väger även in i studien att endast två 
klassrumsobservationer ägt rum i en och samma klass samt att endast tre lärare intervjuas. Detta gör 
att informanterna och materialet i studien utgör en lite del av lärarna i kommunen och 
generaliserbarheten för resultatet i studien inte kan gälla alla lärare i kommunen, för att inte tala om 
alla lärare i Sverige. Studien är närmast att betrakta som en fallstudie. 

Etiska aspekter 
Jag har i undersökningen utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Lärarna har 
gett sitt medgivande till att delta i undersökningen (Se bilaga 1). 

Informationskravet har uppfyllts genom att informanterna som deltagit i undersökning blivit 
informerade om vad de deltar i för undersökning samt det övergripande syftet för studien.  

Samtyckeskravet har uppfyllts då informanterna informerats att de deltar frivilligt och kan när som 
helst avbryta intervjun eller avböja sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet har uppfyllts då allt material är anonymt samt att inspelningar raderas efter 
avslutad studie. 

Nyttjandekravet uppfylls då materialet endast använts i vetenskapligt syfte för denna undersökning.  

Bearbetning av material 
Det insamlade materialet har bearbetats på olika sätt beroende på vilken metoden som används. 
Observationsschemat från kassrumsobservationerna har sammanställts och analyserats för att svara på 
min första frågeställning. Det material som använts under klassrumsobservationen har bearbetats och 
analysen av undervisningsmaterialet har svarat till min andra frågeställning. De tre intervjuerna har 
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bearbetats genom att ljudupptagningen har transkriberats och därefter analyserats och svarat till min 
tredje frågeställning. De transkriberade intervjuerna har kategoriserats i tre kategorier vilka är 
arbetssätt, samarbete och material/multimodalitet. Kriterierna för uppdelningen utgår från de 
intervjufrågor som berör de tre kategorierna, samt om lärarna nämnt arbetssätt, samarbete eller 
material/multimodalitet på andra ställen under intervjun. Detta gör att kategorierna överlappar 
varandra i analysen. Därefter analyserades de två klassrumsobservationerna tillsammans med analysen 
av transkriberingen och analysen av undervisningsmaterialet för att få en helhetsbild av den insamlade 
data.  

Analysmetoder 
Jag har analyserat den insamlade data med tre olika analysmetoder uppdelat efter mina tre 
frågeställningar. Jag har nedan utgått från Denscombes (2009) tolkning och kategoriseringar av 
material.  

Observationsschemat har översiktligt sammanställts i en kvantitativ tabell. Tabellerna har därefter 
tolkats ur ett språkdidaktiskt perspektiv efter min första frågeställning i temat arbetssätt. Denna 
analysmetod svarar till min frågeställning: arbetar lärare för att integrera svenska i naturorienterande 
ämnen för nyanlända elever? 

En kvalitativ analys har gjorts av det undervisningsmaterial ämnesläraren använt sig av under de två 
klassrumsobservationerna. Det insamlade materialet har analyserats utifrån begreppet redskap och 
frågeställningen: är materialet anpassat till nyanlända elever? 

Intervjuerna har transkriberats och därefter har informationen i intervjuerna kvalitativt analyserats 
genom gruppering utifrån tre olika teman ur ett språkdidaktiskt perspektiv: arbetssätt, material och 
samarbete. Dessa tre teman svarar till mina tre frågeställningar: arbetar läraren för att integrera 
svenska i naturorienterande ämnen för nyanlända elever? Vilka undervisningsmaterial använder 
ämneslärare, svenska som andraspråkslärare och modersmålslärare i undervisningen för nyanlända 
elever i naturorienterande ämnen? Är undervisningsmaterialet anpassad för nyanlända elever? Hur ser 
samarbetet ut mellan lärarna? Hur är lärares syn på undervisning? Är lärare medvetna om språkets roll 
i ämnesundervåningens? 

Resultat och analys 
Nedan följer resultat och analys uppdelade efter de använda metoderna för studien, 
klassrumsobservationer, analys av undervisningsmaterial och intervju. Avslutningsvis sammanfattas 
de tre metodernas resultat och analys tillsammans. 

Klassrumsobservation 
Jag har genom klassrumsobservation samlat data för att få en bild av hur lärarens undervisning med 
nyanlända elever bedrivs. Klassrumsobservationen kopplas till min första frågeställning, arbetar lärare 
för att integrera svenska i naturorienterande ämnen för nyanlända elever? Frågan besvaras med hjälp 
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av det observationsschema jag sammanställt (Se bilaga 2). Resultatet avslutas med en sammanfattande 
analys som utgår från ett språkdidaktiskt perspektiv.  

Klassen har 60 minuter schemalagd naturkunskapsundervisning per tillfälle, fördelat på tre tillfällen i 
veckan. I klassen finns två helt nyanlända elever och tio elever med svenska som andraspråk. Vid 
observationstillfällena har läraren haft ca 20 elever att undervisa. De två lektionerna är bland de första 
tillfällena klassen arbeta med uppfinningar inom ämnet teknik. Läraren gav eleverna instruktioner att 
de skulle arbeta i grupp och tillsammans i gruppen diskutera sex frågor kring uppfinningar (Se bilaga 
3). Som sista del av lektionen uppmanade läraren att varje grupp skulle presentera sina idéer för resten 
av klassen.  

Det är svårt att värdera om läraren i sitt arbetssätt använder ett naturvetenskapligt språk anpassat för 
nyanlända elever då jag under de två klassrumsobservationerna inte ser någon språklig anpassning till 
de nyanlända eleverna, förutom att vissa begrepp förtydligas muntligt i klassen. Läraren hjälper 
eleverna till viss del att skapa ett meningsfyllt sammanhang i den naturvetenskapliga kontexten under 
klassrumsobservation 1. Läraren skapar ett meningsfyllt sammanhang genom att beskriva en situation 
där eleverna kan träffa på naturvetenskapliga fenomen i vardagen, läraren ger ett förslag på 
uppfinningar som finns nära eleverna, exempel på sådana uppfinningar är mobiltelefon och dator. 
Genomgående under undervisningen uppmuntrar läraren eleverna att ha dialog med varandra då större 
delen av lärarens undervisning uppmuntrar till diskussion i grupp eller grupparbete. Under 
klassrumsobservation 1 uppmuntrar läraren eleverna till större del under lektionen att anteckna och rita 
det grupperna kommer fram till kring uppfinningar. Det går inte att värdera om läraren förklarar eller 
förtydligar någon extra gång för de nyanlända eleverna eller om läraren ger möjlighet till jämförelser 
av egna erfarenheter av vanor som finns i Sverige och vanor som finns i andra länder och kulturer då 
jag under observationen inte ser detta. 

Undervisningen i Klassrumsobservation 2 var fortsättning på föregående lektion. För att bygga vidare 
på uppfinningar fick nu eleverna instruktionen att designa en stol. Läraren gav en muntlig instruktion 
till eleverna som förklarade hur de skulle gå tillväga. Eleverna delades in i grupper om två och två. 
Därefter fick varje grupp en lapp som beskrev vem som skulle använda stolen, exempelvis en tjuv 
eller en lärare, samt några karakteristiska drag, prickig, krokig, eller svart. Grupperna skulle utifrån 
denna information designa en stol (Se bilaga 4). Då detta moment var tidskrävande hann eleverna inte 
börja arbeta under detta undervisningstillfälle. En gång under klassrumsobservation 2 förtydligar 
läraren ett begrepp som även eleverna får vara med att förklara (Se bilaga 4). Läraren arbetar 
genomgående med att skapa ett meningsfyllt sammanhang i den naturvetenskapliga kontexten under 
klassrumsobservation 2 då eleverna ska få arbeta med att designa en stol med hjälp av information 
som alla elever känner till.  

Ur ett språkdidaktiskt perspektiv visar resultatet att läraren uppmuntrar till att eleverna arbetar med 
varandra och att de får kommunicera och diskutera sina idéer kring uppfinningar. Läraren uppmuntrar 
eleverna att anteckna och rita i sina skrivhäften så att de vid ett senare tillfälle kan gå tillbaka till 
informationen. Arbetssättet hjälper eleverna att bygga upp en förståelse för ämnet då språket i de 
naturorienterande ämnen är svårt vilket gör att nyanlända elever gynnas av ett sådant arbetssätt. 
Läraren använder uppfinningar i undervisningen som eleverna är bekanta med sedan tidigare, oavsett 
om de nyanlända eleverna har erfarenhet från Sverige eller något annat land har de säkerligen varit i 
kontakt med en stol.  
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Undervisningsmaterial 
Jag har samlat material för att få en bild av vilket undervisningsmaterial lärare använder i 
ämnesundervisningen av nyanlända elever. Undervisningsmaterialet kopplas och analyseras utifrån 
min andra frågeställning, vilket undervisningsmaterial använder ämneslärare för nyanlända elever i 
naturorienterande ämnen? I analysen utgår jag från begreppet redskap. Det undervisningsmaterial 
läraren använt sig av under de två klassrumsobservationerna är material hämtad från Finn upp. Finn 
upp arrangerar tävlingar i teknik för skolelever och har även pedagogiska metoder som lärare kan 
använda sig av i sin undervisning inom teknik, materialet stöds även av LGR 11. 

Undervisningsmaterialet under klassrumsobservation 1 var i form av en uppgift som var skriven på 
tavlan med rubriken ”Hur får man idéer?” följt med sex punkter med instruktioner som eleverna skulle 
svara på tillsammans i förbestämda grupper (Se bilaga 3). Läraren presenterade även instruktionen 
muntligt vilket kan förtydliga oklara meningar eller ord för de nyanlända eleverna. Eleverna arbetade i 
grupp vilket kan vara till fördel för nyanlända elever då de får arbeta med andra elever som kan ha ett 
starkare svenskaspråk än de nyanlända eleverna då språket i uppgiften kan verka svårt. I instruktionen 
uppmanade läraren eleverna att rita och skriva vilket kan stimulera flera sinnen hos eleverna då de får 
möjlighet att använda flera uttryckssätt för att skapa en förståelse i ämnet. Lärarens genomgång 
stimulerar flera sinnen bland annat hörsel och syn, då de får muntliga och skrivna instruktioner. 

Under klassrumsobservation 2 skrev läraren på liknade sätt en instruktion till eleverna på tavlan ”Hur 
ska stolen se ut? (Se bilaga 4). Uppgiften gick ut på att eleverna i grupper om två och två med hjälp av 
karriäristiska drag skulle designa en stol till en person som de blev tilldelade. Även denna instruktion 
hade en muntlig genomgång. Undervisningsmaterialet stimulerar flera sinnen bland annat hörseln och 
synen, då läraren i sitt arbetssätt använt tavlan som redskap i undervisningen. Instruktionerna till 
eleverna i undervisningen var till större delen muntliga då endast en av instruktionerna och endast ett 
begrepp förtydligades på tavlan. Nästkommande lektion skulle eleverna få material tilldelade till sig 
för att konkret kunna designa stolen. 

Läraren använder tavlan som redskap för att förtydliga instruktionerna till eleverna vilket gör att alla 
elever får samma information då tavlan blir central. Ur et multimodalt perspektiv är det bra om de 
redskapen läraren använder hjälper eleverna att skapa en större förståelse för ämnet. Läraren tar inte 
hjälp av andra tekniker eller medier för att förstärka de begrepp eller för att visa likande uppfinningar 
för eleverna så att de kan bygga en djupare förförståelse. Det använda undervisningsmaterialet under 
de två klassrumsobservationerna är inte så omfattande. Undervisningsmaterialet är inte anpassad till de 
nyanlända eleverna då de arbetar med samma material utan att få tillgång till andra redskap som kan 
gynna nyanlända elever.  

Intervju 
Jag har samlat data genom intervju som metod för att försöka få en helhetsbild av lärarens arbetssätt 
tillsammans med klassrumsobservationerna och undervisningsmaterialet. Intervju som metod kan 
kopplas till mina tre frågeställningar, arbetar läraren för att integrera svenska i naturorienterande 
ämnen för nyanlända elever, vilka undervisningsmaterial använder ämneslärare, svenska som 
andraspråkslärare och modersmålslärare i undervisningen för nyanlända elever i naturorienterande 
ämnen, är undervisningsmaterialet anpassad för nyanlända elever? Hur ser samarbetet ut mellan 
lärarna? Hur är lärares syn på undervisning och är lärare medvetna om språkets roll i 
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ämnesundervåningens? Analysen av de tre temana utgår i från språkdidaktiska perspektiv och 
begreppet redskap. 

Arbetssätt anpassat för nyanlända elever 

Alla tre lärare arbetar med ord och begrepp för att integrera svenska som andraspråk i 
ämnesundervisningen. Ämnesläraren och Svenska som andraspråksläraren börjar alltid med att starta 
upp ett nytt ämnesområde genom att eleverna får en genomgång med svåra ord och förklaringar till 
dem. Modersmålsläraren förklarar att hon arbetar med att översätta ord och begrepp som de nyanlända 
elevernas uppgifter innehåller. Svenska som andraspråksläraren ser detta som något ”viktigt att börja 
med för att förståelsen ska finnas över huvud taget”. Ingen av lärarna kan spontant koppla sitt 
arbetssätt till någon lärandeteori. På frågan om lärarna använder några specifika modeller för 
språkutveckling för nyanlända förklarar ämnesläraren att hon inte gör det men på grund av att 
utbildning saknas för det. Svenska som andraspråksläraren nämner att på grund av tidsbrist så kan inte 
extra stöd för nyanlända elever prioriteras i klassen med tanke på hur verkligheten ser ut. Att arbeta 
genom att ta tillvara på nyanlända elevers förkunskaper beskriver ämnesläraren och svenska som 
andraspråksläraren som svårt då språket är en bristande faktor mellan lärare och elev. Svenska som 
andraspråksläraren förtydligar detta som ett problem med att kartlägga nyanlända elevers förkunskaper 
med att det inte är möjligt i kommunen eller årskursen. Modersmålsläraren beskriver inte det som ett 
problem utan berättar att det tas ett prov på modersmålet och svenska för att se elevens kunskapsnivå i 
språket inför modersmålsundervisning, men modersmålsläraren förklarar samtidigt att ingen 
undervisning sker i naturkunskap. 

Fokus på svenska språket i teknik saknas i undervisningen beskriver lärarna. Däremot anser lärarna att 
ord och begrepp är viktigt att arbeta med i ämnesundervisningen för att nyanlända ska få en förståelse 
för ämnet. Ingen av lärarna kan spontant koppla sitt arbetssätt i undervisning till någon lärandeteori 
eller förklaringsstrategier för att medvetet gynna nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Ur 
ett språkdidaktiskt perspektiv kan det vara av vikt att lärarna arbetar medvetet med att integrera 
svenska i ämnesundervisningen för att förståelsen för innehållet är av vikt. Då det tar betydligt längre 
tid att skapa ett skol- och ämnesrelaterat språk bör lärare arbeta med fokus på svenska i 
ämnesundervisningen för nyanlända elever redan i början av elevernas skoltid. 

Undervisningsmaterial anpassat för nyanlända elever 

Alla tre lärare är överens om att det finns läroböcker och undervisningsmaterial som är åldersadekvat 
men att nivån på materialet inte är anpassade för nyanlända elever.  

Ämnesläraren hänvisar till att lärarna inte får använda annat material till de nyanlända eleverna under 
lektionen då alla elever ska jobba med samma material. Materialet som använts är 
undervisningsmaterial hämtat från Finn upp, inget undervisningsmaterial har används som är direkt 
anpassat för nyanlända elever. För att låta eleverna använda så många sinnen som möjligt försöker 
ämnesläraren även att arbeta med bilder. Ämnesläraren försöker att ta det så ”basic” som möjligt och 
arbetar med att nyanlända elever ska ha tillgång till dator så de kan översätta ord de inte förstår till 
svenska. Svenska som andraspråkslärare förklarar att eleverna kan arbeta med undervisningsmaterialet 
men inte utan hjälp samt att undervisningsmaterial anpassat till nyanlända elever finns, fast endast för 
de högre åldrarna. Svenska som andraspråksläraren beskriver vikten av att eleverna använder bilder 
och mycket kroppsspråk för att försöka få de nyanlända eleverna att använda så många sinnen som 
möjligt. Vidare nämner läraren att material från den europeiska språkportfolion som exempel på bra 
material för nyanlända elever då läraren kan följa olika steg och följa utvecklingen uppåt men nämner 
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att det finns för lite tid till det. Modersmålsläraren svarar med att det är på grund av att nivån på 
undervisningsmaterialet är språkligt svårt som nyanlända elever förslagsvis bör gå i förberedelseklass. 
Modersmålsläraren använder alltid tavlan, böcker och ordböcker som redskap för att hjälpa nyanlända 
elever att förstå, men saknar att det inte finns tillgång till dator. 

Material som är anpassat för nyanlända elever i de yngre åldrarna är något lärarna saknar. Resultatet i 
undersökningen kring undervisningsmaterial är svår att värdera då undersökningen grundar sig på 
väldigt lite undervisningsmaterial, men samtidigt visar resultatet av intervjuerna att ämnesläraren inte 
gör någon skillnad på nyanlända elever och elever med svenska som modersmål i val av material. 
Modersmålsläraren använder det material som skickats med den nyanlända eleven till 
studiehandledning och läraren kan på så sätt hjälpa eleven som har samma modersmål för att 
förtydliga och förstå det material resten av klassen arbetar med. Alla tre lärare belyser vikten av att gå 
igenom begrepp och ord när nyanlända stöter på ett nytt material i ämnesundervisningen. Även 
användning av multimodala uttryckssätt så som dator, bilder och gester kan gynna förståelsen i 
ämnesundervisningen för nyanlända elever men detta användes inte under de två 
klassrumsobservationerna. Detta framhäver även de tre lärarna som didaktiska redskap som kan gynna 
nyanlända elevers förståelse i undervisningen. 

Samarbete kring ämnesundervisning för nyanlända elever 

Förutsättningarna för samarbete lärarna emellan framkommer i intervjuerna som möjligt men på grund 
av tidsbrist svårt rent praktiskt. Under ämnesundervisningen är inga andra lärare närvarande som stöd 
för de nyanlända eleverna. Svenska som andraspråksläraren nämner att modersmålsläraren ibland kan 
närvara under lektionerna medan modersmålsläraren beskriver samarbetet som isolerat då eleverna 
kommer till modersmålsläraren med uppgifter skickat från ämnesläraren utan att närvara inne på 
ämnesundervisningen. 

Ämnesläraren beskriver samarbetet med svenska som andraspråksläraren och modersmålsläraren: 

Vi pratar ju ihop oss lite då och då sådär. Kan vi göra något just på den här lektionen, måste 
de göra samma uppgift som de andra eleverna eller kan vi någon gång göra något annat för 
dom. Om vi ser att en uppgift, det här kommer absolut inte gå, de kommer inte förstå 
någonting då kan vi kanske ibland prata ihop oss om hur vi skulle kunna göra. 

Svenska som andraspråksläraren beskriver samarbetet med ämnesläraren och modersmålsläraren: 

Jag har ju sådan tur så våra modersmålslärare kommer till klassen i jämna mellan rum. En 
del elever har väldigt kort om tid en del elever har fått lite längre tid lite beroende på språk 
och hur många elever som har språket. Och många gånger så kan jag skicka med uppgifter 
som vi jobbar med ut, ta det här tillsammans med din modersmålslärare på 
studiehandledningen […] så det är alltså samarbetet på det viset så är det bra. Det är inte så 
välplanerat alla gånger tyvärr att vi verkligen kunnat jobba, men det är alldeles för kort om 
tid med studiehandledningstiderna. 

Modersmålsläraren beskriver samarbetet med ämnesläraren samt svenska som andraspråksläraren: 

[…] innan vi skulle börja lektionen, innan att jag skulle ha studiehandledning kommer 
ämneslärare och lämnar mig uppgifter och boken och sen dom säger vad jag ska jobba med 
elever vad behöver dom för hjälp och sen kommer jag och hjälper dom. (språkligt något 
redigerat) 

Alla tre lärare nämner i intervjun att förberedelseklass är till fördel för nyanlända elever för att få 
bättre språklig grund innan de integreras till ordinarie klass, då det saknas material som är anpassat 
samt att de nyanlända eleverna kan få ett bättre stöd av en lärare som är utbildad och insatt i nyanlända 
elevers lärandeprocess. Att undervisningen ska anpassas till elevernas förutsättningar kan även 
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innebära att alla lärare bör vara insatt i kursplanen för svenska som andraspråk. Lärarna bör bygga de 
nyanlända elevernas svenska och ämneskunskaper parallellt. Om ämneslärare inte är insatt eller 
utbildade i svenska som andraspråk kan samarbetet med svenska som andraspråksläraren och 
modersmålsläraren bli betydligt viktigare då de nyanlända eleverna blir beroende av fler lärare i 
ämnesundervisningen, vilket förstärks ur ett språkdidaktiskt perspektiv på lärande. Perspektivet 
framhäver att lärare i ämnesundervisning bör ha en språklig medvetenhet för att gynna elevers 
ämnesspecifika kunskapsinlärning som inte har svenska som andraspråk. Detta gör att det ställs flera 
språkliga krav på alla lärare vilket Skolverkets styrdokument lyfter fram. 

Sammanfattning 
Lärarna i denna studie arbetar inte medvetet med att integrera svenska i naturorienterande ämnen för 
nyanlända elever. Men lärarna är medvetna om språkets roll i ämnesundervisningen. Utbildning 
saknas i svenska som andraspråk men det finns en medvetenhet om språkets roll i 
ämnesundervisningen. Ämnesläraren använder inget undervisningsmaterial som är anpassad för 
nyanlända elever i naturorienterande ämnen och pekar på att de inte får använda något annat 
undervisningsmaterial än vad de använder till de övriga eleverna i klassen. Undervisningsmaterialet 
som används är hämtat från Finn upp som erbjuder lärare undervisningsmaterial inom ämnet teknik. 
Modersmålsläraren använder det material som ämnesläraren skickar med den nyanlända eleven till 
studiehandledningen. Samarbetet mellan de lärare som kommer i kontakt med nyanlända elever är 
begränsad på grund av tidsbrist. Lärarnas syn på undervisning är att nyanlända elever bör gå i 
förberedelseklass innan de börjar i ordinarie klass så de på så sätt kan få rätt stöd till att skapa en 
språklig grund av utbildade och kunniga lärare. Lärarna nämner att undervisningsmaterial för 
nyanlända elever inte finns konstruerat för elever i grundskolan.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Att lärare inte alltid anpassar undervisningen för nyanlända elever kan ha att göra med lärarens och 
elevernas kulturskillnader inom ramen för undervisning i skolan. Säljö (2005) beskriver att människor 
skiljer sig åt beroende på vart man vuxit upp och vad man har för erfarenheter. Med det i baktanke tror 
jag att lärare kan bli mer medvetna och lära sig hur man kan arbeta föra att anpassa undervisningen till 
nyanlända elever som är integrerade i ordinarie klass. Jag tror inte bara att det är kulturella skillnader 
som kan vara en påverkande faktor för hur lärare anpassar arbetssättet och undervisningsmateriel i 
undervisningen för nyanlända elever. Ett sätt kan även enligt Bunars (2010) forskningsöversikt och 
Gibbons (2010b) beskrivning av Cummins modell vara att lärare är utbildade och hela tiden fortbildas 
i svenska som andraspråk då lärarna på så sätt kan bli mer insatt i språkets betydelse kring 
ämnesundervisningen för nyanlända elever. Att utbildning saknas i svenska som andraspråk hos 
ämnesläraren kan vara en faktor som kan påverka lärarens arbetssätt i naturorienterande ämnen, då 
fokus på svenska som andraspråk saknas enligt resultatet av undersökningen.  

Flertalet författare beskriver att det tar ca 5-7 år att utveckla ett skol- och ämnesrelaterat språk vilket 
gör att med stöd av forskning visar att lärare bör ha fokus på bland annat språk och språkanvändning 
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så fort som möjligt i undervisningen för nyanlända elever. Den extra skolpengen som kommunen får 
för nyanlända elever är ett bidrag som betalas ut under endast ett år för att kunna ge just extra stöd i 
undervisningen. Det kan tyckas motsägelsefullt då bland annat Gibbons (2010a) visar att det tar 
betydligt längre tid än så att utveckla ett skol- och ämnesrelaterat språk än ett år. Att svenska som 
andraspråk inte ligger som grund i arbetssättet kan alltså bero på bristen av ekonomiska resurser i 
skolan. För att främja språk och kunskapsutvecklingen nämner lärarna att vikten av uppstarter när de 
börjar med nya teman alltid har en genomgång av ord och begrepp, som kan vara av vikt för 
förståelsen i ämnet (Gibbons, 2010b).  

En annan faktor som kan vara till nackdel för nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling i 
naturorienterande ämnen kan vara att modersmålsläraren tar upp att hon inte alls undervisar i 
naturkunskap då tid inte finns, men att undervisning sker i geografi, historia, grammatik och litteratur. 
Vilket leder till frågan, är naturorienterande ämnen mindre viktiga att arbeta med? Denna fråga kan bli 
avgörande med tanke på hur lång tid det tar att utveckla ett skol- och ämnesrelaterat språk. 
Modersmålsläraren arbetar endast med naturorienterande ämnen om nyanlända elever kommer med 
material från ämnesundervisningen och behöver hjälp på modersmålet under studiehandledningen. En 
annan faktor som kan påverka hur lärare arbetar med nyanlända elever skulle kunna vara att riktlinjer 
från Allmänna råd och policysamanställningarna inte är obligatoriska för hur lärare ska arbeta med 
nyanlända elever. Det finns idag inget obligatoriskt utan endast rekommendationer till lärare vilket kan 
skapa otydligheter då lärarna själva måste tolka detta (Bunar, 2010). Jag tror att det kan skapa orättvisa 
bland de nyanlända eleverna då det kan vara beroende av hur läraren tolkar dessa rekommendationer 
som kan påverka om nyanlända elever sedan uppnår de uppsatta kunskapskraven.  

Läraren bör vara flexibel i arbetssättet då användning av multimodala uttryckssätt i undervisningen 
kan gynna nyanlända elever genom att de då får använda flera sinnen för att skapa förståelse för ämnet 
(Sellgren, 2005). Å ena sidan visar resultatet i undersökningen att ämnesläraren endast använt sig av 
multimodalt uttrycksätt i form av text på tavlan utan något fokus på svenska som andraspråk under 
klassrumsobservationerna, å andra sidan har ingen kompletterande undersöknings gjorts om de 
nyanlända eleverna har missgynnats av det aktuella arbetssättet som använts. Jag tror däremot att 
genom användningen av bilder eller andra redskap i det material man använder skapar en större 
förståelse för ord och begrepp som är abstrakta i naturorienterande ämnen för nyanlända elever 
(Danielsson, 2011; Sellgren, 2005).  

Ämnesläraren tar upp att alla elever inklusive nyanlända elever måste arbeta med samma material 
vilket kan skapa en klyfta då nyanlända elever kan halka efter eller tappa intresset för ämnet för att 
språket och ämnet kan vara svårt och abstrakt i den naturvetenskapliga kontexten. För att öka språk- 
och kunskapsutvecklingen hos de nyanlända eleverna kan läraren ta hjälp av olika redskap för att 
förtydliga det befintliga undervisningsmaterialet (Jewitt, 2010). Att ämnesläraren använde tavlan som 
redskap kan ses som ett sätt att stimulera flera sinnen då instruktionen för uppgiften även 
presenterades muntligt för eleverna. Inga digitala redskap användes vilket kan vara en fördel och en 
tanke från lärarens sida, då det kan bli så att elever istället integrerar med redskapet snarare än med 
innehållet som läraren vill förmedla till eleverna (Jewitt, 2010). Svenska som andraspråksläraren 
nämner dock att det finns anpassat material till nyanlända elever på gymnasiet men inte som är 
åldersadekvat till de lägre åldrarna. Vilket kan tyckas konstigt då även nyanlända elever i de yngre 
åldrarna ska ha möjlighet till ämnesspecifik kunskapsutveckling för att nå de uppsatta kunskapskraven 
vilket studier av skolverket och forskning visar. (Sellgren, 2005; Skolverket, 2012) 

Mer tid för samarbete i form av planeringstid med de berörda lärarna kan vara en fördel för nyanlända 
elevers kunskapsutveckling. Resultatet av undersökningen visar att modersmålsläraren till större del 
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inte är med och planerar kring de nyanlända elevernas ämnesinnehåll. Modersmålsläraren blir endast 
informerad i den stund den nyanlända eleven kommer till studiehandledningen med 
undervisningsmaterial och uppgifter. Detta tror jag är en nackdel för nyanlända elever då det kanske 
kan bli så att eleven själva måste förklarar för modersmålsläraren vad som ska göras. Vikten av 
samarbete belyser alla lärare vilket även den tidigare forskningen framhäver som en faktor som hjälper 
till att utveckla arbetssätt som integrerar svenska i ämnesundervisningen. Att nyanlända elever kan 
behöva språklig hjälp i ämnesundervisningen tror jag kräver ett medvetet samarbete med bland annat 
svenska som andraspråksläraren och modersmålsläraren i den ämnesspecifika undervisningen, då det 
många gånger är språket som hämmar eleverna i ämnesspecifik kunskapsutveckling och inte ämnet i 
sig (Bunar, 2010). Är de nyanlända eleverna integrerade i ordinarie klass visar resultatet av 
undersökningen att samarbetet mellan dessa lärare är viktig, då det kan tolkas i att den nyanlända 
eleven hamnar mellan att vara i ordinarie klass och den undervisning som sker hos modersmålsläraren. 
Om lärarna inte har tid för att samplanera kring ämnesundervisningen tror jag att ansvaret läggs på de 
nyanlända eleverna att de då själva måste förstå vad de kan behöva hjälp med i ämnesundervisningen. 
Samarbete mellan de berörda lärare på skolan bör få mer tid till samplanering kring 
ämnesundervisning då nyanlända elever kan behöva stöd på olika sätt i undervisningen som endast en 
lärare kan ha svårt att tillgodo se då de andra eleverna i klassen inte får komma i skymundan (Sellgren, 
2005).  

Metoddiskussion 

Metodvalet i denna studie kan diskuteras i den mån då resultatet hade kunnat bli annorlunda om annan 
metod använts eller om mer tid funnits till att göra fler observationer för att få en tydligare bild av 
arbetssättet i undervisningen. Att använda triangulering har dock till viss del ökat tillförlitligheten 
(Denscombe, 2009). Analysen av det material som läraren använt under klassrumsobservationen var 
mer begränsat än jag tänkt mig innan undersökningen, vilket gjort att jag inte haft så mycket att utgå 
ifrån, och som gör att resultatet kanske inte alls är tillförlitligt på just denna punkt då jag kopplat 
materialet till observationen och intervjuerna. Intervju som metod är den metod jag tycker har varit 
svårast då jag tror att min bristande erfarenhet av att sammanställa intervjufrågor och att inte använda 
styrande frågor kan vara av vikt för hur informanten svarar (Dalen, 2007).  

Allmänna tankar  

Intressanta spår att gå vidare med utifrån undersökningen som ligger utanför syfte och frågeställningar 
är huruvida utbildning i svenska som andraspråk, för ämneslärare, kan främja nyanlända elevers 
ämnesspecifika kunskapsutveckling och skolframgång. Bör svenska som andraspråk integreras 
medvetet i ämnesundervisningen eller bör denna undervisning endast ske på svenska som 
andraspråksundervisning eller hos modersmålsläraren inom ramen för studiehandledningen? De tre 
lärarna nämner i undersökningen att de saknar förberedelseklasserna för de nyanlända eleverna. Den 
undersökta kommunen har tidigare haft förberedelseklass för nyanlända elever och succesivt har de 
därefter integreras i ordinarieklass när de har fått en språklig grund i det svenska språket. Denna 
undervisningsform togs sedan bort med motiveringen att nyanlända elever skulle gynnas bättre av att 
integreras direkt till en ordinarieklass. Lärarna i studien tycker däremot att det fungerade bättre när de 
nyanlända eleverna först gick i förberedelseklass. I förberedelseklassen hade de nyanlända eleverna 
tillgång och möjlighet till bättre stöd, då arbetssättet lärarna använt sig av hade fokus på språket hela 
tiden i alla ämnen, samt att de var utbildade att arbeta på det sättet. En av lärarna nämner att det kan 
vara ekonomiska faktorer kring borttagandet av förberedelseklass vilket inte lärarna kan påverka då 
det troligtvis ligger på politisknivå. De krav som finns på nyanlända elever kan även vara ett annat 
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spår att fortsätta att undersöka då jag å ena sidan tror att lärarna kan ha för höga krav på nyanlända 
elever. Läraren kanske förutsätter att de har tidigare skolerfarenhet eftersom att de är i samma ålder 
som de övriga i den ordinarieklassen, å andra sidan tror jag att många lärare har för låga krav på 
nyanlända elever och förväntar sig att de inte kan något bara för att de nyanlända elevernas 
svenskaspråk är bristande.   
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Bilaga 1 

Medgivande 
Jag har  tagit del  av  informationen om samverkansprojektet Nyanlända elevers  studieframgång och 
ger härmed mitt medgivande till att nedan namngiven person får medverka i projektet.  
 
 
Den medverkandes namn:   ___________________________________________ 
 
Kommun och skola:   ___________________________________________ 
 
Underskrift:     ___________________________________________ 
 
Namnförtydligande:  ___________________________________________ 
 
Datum:    ___________________________________________ 
 
 



 

Bilaga 2 
Möjligheter för språk‐ och kunskapsutveckling 

Observation 
1 

Observation 
2 

Läraren använder ett naturvetenskapligt språk 
anpassat för nyanlända elever  0  0 
Läraren ger eleverna uppgifter där de kan 
kommunicera i ett sammanhang  3  3 
Läraren presenterar situationer där eleven kan 
träffa på naturvetenskapliga uppgifter i vardagen  2  4 
Läraren ser till att eleverna deltar i dialog med 
andra genom grupparbete  4  0 
Läraren använder elevernas modersmål som hjälp  0  0 
Läraren tar tillsammans med eleven fram en 
"ordbank" som innehåller ord nödvändiga för 
uppgiften  0  1 
Läraren uppmuntrar till förarbete exv. Punktlistor, 
skisser, tankekartor, anteckningar  3  0 
Förklarar läraren någon extra gång för de 
nyanlända eleverna  1  1 
Läraren kontrollerar att den nyanlända eleven 
förstår  0  0 
Läraren tar fram extra material anpassat till 
nyanlända elever  0  0 
Läraren låter eleverna göra jämförelser mellan 
vanor som finns i andra länder och kulturer och 
egna upplevelser i Sverige  0  0 

 

0 = Ingen gång under lektionen/går inte att värdera 
 
1 = Sällan 
 
2 = Till viss del 
 
3 = Till större del 
 
4 = Genomgående under lektionen 



 

Bilaga 3 
 
Lärarens instruktioner på tavlan inför ett moment i teknik och uppfinningar 
 

Hur får man idéer? 
 

1. Sätt er i era grupper 
2. Välj ut en uppfinning som redan finns. Anteckna! 
3. Vad använder man eran uppfinning till? Anteckna allt! 
4. Vad skulle kunna bli bättre med eran uppfinning? Anteckna alla idéer! 
5. Hur ska det gå till rent praktiskt? (Dvs. hur skulle er nya uppfinning se ut? Anteckna! Ev. rita 
6. Hitta på och beskriv en person som ska använda uppfinningen du valt. Anteckna! Ev. rita! 



 

Bilaga 4 
 
Lärarens instruktioner på tavlan inför ett moment i teknik och uppfinningar 
 
Designa= Bestämmer hur någonting ska se ut. 
 
Hur ska stolen se ut? 
Ex. krokig, upp och ner, ful, fin, svart, prickig, vit 



 

Bilaga 5 
 
Intervjufrågor 
 
Ämneslärare 
Ålder: 
Vilka ämnen är du behörig i? 
När tog du din lärarexamen? Hur många år har du arbetat? 
Hur länge har du arbetat med nyanlända elever? 
Hur ser samarbetet ut med övriga lärare (svenska som andraspråks lärare och modersmålslärare)? 
Hur har du planerat inför lektionen? 
Är du insatt i kursplanen för svenska som andraspråk? 
Bortser du från det svenska språket i kunskapsbedömningen? 
Hur arbetar du för att integrera svenska som andra språk i undervisningen? 
Anser du att det finns och använder du dig av relevanta och åldersadekvata läroböcker/material 
anpassat för nyanlända elever? 
Saknar du någon lärobok/material i naturkunskapen/teknik? 
Kan du koppla din undervisning till någon lärandeteori? 
Använder du dig av några specifika modeller för språkutveckling i undervisningen för nyanlända 
elever? Fördelar/nackdelar? 
Använder du dig av någon förklaringsstrategi? 
Hur tar du tillvara på de nyanlända elevernas förkunskaper? 
Vilka språk talar du? Har du användning av dessa i din undervisning? På vilket sätt? 
Hur många undervisningstimmar har du i de naturvetenskapliga ämnena? 
Hur många nyanlända elever kommer du i kontakt med under en arbetsdag? 
Är det till fördel för nyanlända elever att gå i förberedelseklass än direkt i ordinarieklass när det gäller 
ämnesundervisning? 
 
Svenska som andraspråkslärare 
Ålder: 
Vilka ämnen är du behörig i? 
När tog du din lärarexamen? Hur många år har du arbetat? 
Hur länge har du arbetat med nyanlända elever? 
Hur ser samarbetet ut med övriga lärare (ämneslärare och modersmålslärare)? 
Är du insatt i de övriga ämnenas kursplaner och kunskapskrav? Naturkunskap/teknik? 
Hur arbetar du för att integrera svenska som andra språk i undervisningen? 
Anser du att det finns och använder du dig av relevanta och åldersadekvata läroböcker/material 
anpassat för nyanlända elever? 
Saknar du någon lärobok/material i naturkunskapen/teknik? 
Kan du koppla din undervisning till någon lärandeteori? 
Använder du dig av några specifika modeller för språkutveckling i undervisningen för nyanlända 
elever? Fördelar/nackdelar? 
Använder du dig av någon förklaringsstrategi? 
Hur tar du tillvara på de nyanlända elevernas förkunskaper i naturkunskap/teknik? 
Vilka språk talar du? Har du användning av dessa i din undervisning? På vilket sätt? 
Hur många undervisningstimmar har du i svenska som andraspråk? 
Hur många nyanlända elever kommer du i kontakt med under en arbetsdag? 
Är det till fördel för nyanlända elever att gå i förberedelseklass än direkt i ordinarieklass när det gäller 
ämnesundervisning? 
 
 
Modersmålslärare 
Ålder: 



 

Vilka ämnen är du behörig i? 
Vilket modersmål undervisar du i? 
När tog du din lärarexamen? Hur många år har du arbetat? 
Hur länge har du arbetat med nyanlända elever? 
Hur ser samarbetet ut med övriga lärare (ämneslärare och svenska som andraspråk lärare)? 
Är du insatt i de övriga ämnenas kursplaner och kunskapskrav? Naturkunskap/teknik? 
Hur arbetar du för att integrera svenska som andra språk i undervisningen? 
Hur har du planerat inför studiehandledningen med eleven? 
Anser du att det finns och använder du dig av relevanta och åldersadekvata läroböcker/material 
anpassat för nyanlända elever? 
Saknar du någon lärobok/material i naturkunskapen/teknik? 
Kan du koppla din undervisning till någon lärandeteori? 
Använder du dig av några specifika modeller för språkutveckling i undervisningen för nyanlända 
elever? Fördelar/nackdelar? 
Använder du dig av någon förklaringsstrategi? 
Hur tar du tillvara på de nyanlända elevernas förkunskaper? 
Integrerar du övriga skolämnen i modersmålsundervisningen? 
Är du insatt i de övriga ämnenas kursplaner och kunskapskrav? Naturkunskap? 
Vilka språk talar du? Har du användning av dessa i din undervisning? På vilket sätt? 
Hur många undervisningstimmar har du i modersmål? 
Hur många nyanlända elever kommer du kontakt med under en arbetsdag? 
Är det till fördel för nyanlända elever att gå i förberedelseklass än direkt i ordinarieklass när det gäller 
ämnesundervisning? 
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