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Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur forskning beskriver de faktorer som gynnar 

nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena. Studien 

utgår från sociokulturell teori där socialt samspel och muntlig interaktion med andra står i fokus. 

De faktorer som forskare anser vara relevanta för området är språkpolicy, scaffolding, socialt samspel, 

språklig medvetenhet, translanguaging och genrepedagogik. Utefter aktuell forskning förklaras, samman-

ställs och diskuteras dessa i studien. I resultatet som presenteras har tretton vetenskapliga källor 

bidragit med forskning och faktorerna har här blivit olika teman. Det gäller att arbeta aktivt med 

dessa faktorer och gärna parallellt med varandra för mest framgångsrikt resultat. Exempelvis kan 

en skola arbeta utefter en gemensam språkpolicy för att upprätthålla en god syn på flerspråkighet 

i verksamheten. Det kan samtidigt handla om mer konkreta klassrumssituationer där eleverna 

undervisas genom translanguaging, som kan innebära att två elever med samma förstaspråk hjälps 

åt för att nå ett mål. Studiens diskussionsavsnitt grundar sig i resultatet och där diskuteras varje 

tema enskilt men ställs även mot varandra. Den slutsats som kan dras är att när lärare, med god 

insikt i hur skolspråket och ämnesspråket fungerar, arbetar aktivt med de gynnande faktorerna i 

sin undervisning, kommer detta också gynna elevernas språk- och kunskapsutveckling. All den 

forskning som granskats och analyserats är enig om detta.  
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1. Inledning 
 
Hur viktigt är egentligen språk?   

 

Svenska språket, invandring, integration, inkludering, segregering och assimilation är begrepp som 

vi upplever diskuteras i många samhällsdebatter idag. Diskussioner i samhället präglar ofta diskuss-

ioner i skolan, vilket gör att dessa samtalsämnen även är aktuella i skolans värld. Klassrummen i 

svenska skolor präglas av mångkulturalitet och antalet flerspråkiga elever i skolorna ökar på de allra 

flesta platser i landet (Gibbons, 2016, s. 17; Lundgren, Säljö, & Liberg, 2014, s. 471).   

 

I läroplanens riktlinjer står följande: ”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven 

får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.” (Skolverket, 2018, ss. 12–13). Elever har olika 

förutsättningar för språk- och kommunikationsutveckling och många elever är uppväxta med fler 

språk än ett. Detta gör att lärare behöver anpassa sin undervisning och för att kunna göra det krävs 

att man känner till sina elevers bakgrund. Språk- och kommunikationsutveckling ska prägla under-

visningen och samtidigt ska ämneskunskaper läras ut (Hajer & Meestringa, 2014, ss. 24–25).   

  

Vi har från våra verksamhetsförlagda utbildningar och tidigare erfarenheter bilden av att språkut-

veckling och ämneskunskaper ofta ses som skilda fenomen. Detta trots att kunskapskraven för de 

samhällsorienterande ämnena1 kräver att eleverna ska använda språket i samband med sina ämnes-

kunskaper genom att exempelvis föra resonemang (Skolverket, 2018, ss. 196–234).   

  

Till en början förväntades studien utgå från olika teorier, men har begränsats till Vygotskijs socio-

kulturella teori. Studien behandlar olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och gemensamt 

för dessa är att de bygger på just denna teori. Inom vårt fokusområde finns förhållandevis lite 

forskning sedan tidigare, vilket också har begränsat studien i form av att den behövt breddas. Det 

kan uppfattas som motsägelsefullt, men för vår del blev det faktiskt en begränsning att behöva 

bredda vårt valda område. Exempelvis sökte vi till en början enbart efter litteratur inriktad mot 

årskurs 4–6, men har fått öppna upp för ett bredare åldersspann.  

  

För att göra ett försök att besvara frågan om hur viktigt språk egentligen är handlar det sällan om 

låg begåvning när det kommer till nyanlända elevers problematik i skolan, utan snarare om bris-

tande språkkunskap (Hajer & Meestringa, 2014, s. 16; Arevik & Hartzell, 2007, s. 29). Språket kan 

alltså vara helt avgörande för elevers skolframgång. Även i kvalitetsgranskningen som Skolinspekt-

ionen gjorde 2010 framkommer att ”Språket har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckl-

ing.” (Skolinspektionen, 2010, s. 10). Med andra ord är språket väldigt viktigt.  

 

 

 

 

                                                        
1 Samhällsorienterande ämnena/So-ämnena: Historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. 
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2. Syfte och frågeställning  
 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur forskning beskriver de faktorer2 som gynnar ny-
anlända elevers språk- och kunskapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena. Detta för 
att synliggöra behov av vidare forskning kring språkinriktad ämnesundervisning.   
 

För att uppnå syftet ska följande frågeställning besvaras:   
- Vilka faktorer gynnar nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling inom de samhällsorien-
terade ämnena?   
 

 

 

3. Bakgrund   
 
Här beskrivs ämnets bakgrund. Första avsnittet (3.1) behandlar undervisning för nyanlända elever, 

nästkommande avsnitt (3.2) förklarar den bakomliggande teori som vår analys bygger på. Vidare 

beskriver vi i sista avsnittet (3.3) bakgrunden till de språkutvecklande faktorer vi senare behandlar 

i resultatdelen. De gynnande faktorer som forskningen lyft fram är språkpolicy3 , scaffolding4 , socialt 

samspel, språklig medvetenhet, translanguaging5och genrepedagogik6.   

  

Hajer (2004) påpekar att personer som invandrar till Sverige ofta hamnar i segregerade områden, 

vilket gör att de sällan stöter på infödda svenskar, vilket i sin tur resulteras i att de sällan talar 

svenska till vardags. Den många gånger isolerade undervisningen i svenska som andraspråk samt 

svenska för invandrare7 är därför inte den bästa, då de även där isoleras från de med svenska som 

förstaspråk (s. 58). En vanligt förekommande åsikt är att elever med annat förstaspråk än svenska 

bör fokusera på att lära sig det svenska språket i skolan och inte störa utvecklingen genom att 

fortsätta använda sitt förstaspråk i skolsammanhang. Att inte ta tillvara på sitt förstaspråk är miss-

gynnande för dessa elever och det är därför viktigt att samtlig verksam personal i skolan arbetar 

språkutvecklande (Gibbons, 2016, s. 47; Hägerfeldt, 2011, s. 3). Man har nämligen sett samband 

mellan språkutvecklande arbetssätt8 och skolresultat (Hägerfeldt, 2011, s. 3).   

 

3.1 Undervisning för nyanlända elever   
 

Skolan har, enligt styrdokumenten, ett ansvar att bemöta varje elev på den nivå som hen befinner 

sig. Det finns undersökningar som visar att lärare inte är tillräckligt bra på dessa bemötanden 

                                                        
2 Faktorer: Element som bidrar till ökad språk- och kunskapsutveckling. 
3 Språkpolicy: Grundprinciper och tillvägagångsätt när det gäller språk (SAOL, 2014). 
4 Scaffolding: Att man som lärare stöttar elevernas lärande genom att vidta olika åtgärder (Babels torn, 2010). 
5 Translanguaging: Att man medvetet nyttjar elevers flerspråkighet som hjälpmedel i undervisningen och att man 
medvetet låter sina elever nyttja sina språk som hjälpmedel för det egna lärandet (Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk, 2018b). 
6 Genrepedagogik: Att man i olika medvetna steg stöttar eleverna att utveckla både sitt vardagsspråk skolspråk (Jo-
hansson & Sandell Ring, 2012). 
7 Svenska för invandrare: ”SFI, svenska för invandrare, utbildning inom skolformen kommunal vuxenutbildning. 
Undervisningen syftar till att eleverna ska lära sig att kommunicera på svenska…” (Nationalencyklopedin, u.å.). 
8 Språkutvecklande arbetssätt: En didaktik där de språkliga och ämnesmässiga målen är i fokus. Undervisningen 
innehåller goda möjligheter till interaktion med andra samt språklig stöttning (Hajer & Meestringa, 2014, s. 14). 
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(Skolinspektionen, 2010, s. 7). Alla elever kommer till skolan med olika erfarenhet och har därmed 

olika referensramar och behov. Språkutveckling sker inte bara under ordnade språklektioner, utan 

hela tiden. Därför ligger ett gemensamt ansvar hos alla som arbetar i skolan (Skolverket, 2018, ss. 

12–13). Många lärare saknar dock kunskap om hur undervisningen ska tillgodose eleverna med ett 

relevant ämnesspråk såväl som ämnet i sig, då de inte har utbildning inom språkutvecklande ar-

betssätt (Hajer, 2004, ss. 44, 47). En del ämneslärare anser även att språkinriktad undervisning inte 

gynnar deras specifika ämne (s. 54). Kursplanerna för historia, religion, geografi och samhällskun-

skap uppmanar dock eleverna att resonera, diskutera och samtala på olika nivå inom respektive 

ämne, vilket i sig innebär språkanvändning (Skolverket, 2018, ss. 196–234).  

  

I Sverige är det skolplikt. Enligt Skollagen, kapitel 7, §10 och §12, (SFS 2010:800) träder skolplikten 

i de flesta fall i kraft året som barnet fyller sex år och gäller oftast tills hen gått ut det tionde skolå-

ret. Undantag finns för elever som börjar skolan ett år tidigare respektive senare samt de elever 

som exempelvis behöver gå om en klass. Skolplikten gäller alla barn som är folkbokförda i Sverige. 

Barn som bor i Sverige, utan att vara folkbokförda här, exempelvis asylsökande, har ingen skolplikt, 

men har ändå rätt till grundskoleutbildning, och i de flesta fall även gymnasieutbildning (Skolverket, 

2016, ss. 12–13). Det är landets kommuner som är ansvariga för att alla barn får tillgång till utbild-

ning, och det är önskvärt att det tar max en månad från ankomsten tills dess att eleverna är i kontakt 

med skolan (s. 15). När eleven placerats i en skola är det dess rektors ansvar att en kunskapsbe-

dömning görs för att sedan kunna placera eleven i lämplig klass och årskurs (s. 21). Det finns inte 

reglerat hur stor del av undervisningen en nyanländ elev ska följa sin klass respektive eventuell 

förberedelseklass, utan det är upp till rektorn att avgöra. Det är däremot inte tillåtet att en elev får 

all sin undervisning via förberedelseklass och det är önskvärt att varje elev följer den ordinarie klas-

sen i minst ett ämne (ss. 27–28). Kritiker hävdar att nyanlända elever inte ska segregeras i skolan 

genom att hamna i en förberedelseklass. En anledning till detta är att språkutvecklingen begränsas, 

vilket gör att det tar längre tid för eleverna att utvecklas inom det svenska språket, vilket kan kännas 

mindre motiverande för dem (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2014, ss. 482–483). Samtidigt upplever 

nyanlända elever, som placeras i en ordinarie klass direkt, ofta att de inte integreras som de borde 

och att undervisningen inte anpassas efter deras behov. I de fall kan en förberedelseklass uppfattas 

som en trygg skolstart i Sverige (Odenstad, 2018, ss. 44, 207).  

  

Alla elever med ett annat förstaspråk än svenska har rätt till modersmålsundervisning på sitt första-

språk, men det är frivilligt för eleverna att delta eller inte (Skolverket, 2016, s. 29). Läsåret 

2017/2018 hade 27 % av eleverna i svenska grundskolan rätt till sådan undervisning (Skolverket, 

2017a) och 7,7 % var nyinvandrade eller hade okänd bakgrund (Skolverket, 2017b). Begreppet 

nyinvandrad innebär att personen invandrat under de senaste fyra åren, är född utomlands och har 

föräldrar som är födda utomlands. Med okänd bakgrund menas att personen saknar personnum-

mer och därmed saknas bakgrundsuppgifter.   

  

Språk är nära sammankopplat med individers identitet och den språkliga utvecklingen är viktig för 

nyinvandrade elever (Skolverket, 2018, s. 7). Enligt Skolverket (2012, s. 12) finns brister i skolan 

när det gäller att stimulera språkutveckling trots att den är viktig. Framförallt viktigt är det inför 

fortsatta studier eller för att ta sig ut i arbetslivet. Att undervisa nyanlända och flerspråkiga elever 

är en utmaning för lärare och de fallande kunskapsresultaten hos elevgruppen tyder på att verk-

samheten behöver utvecklas (Basaran, 2016, s. 17). En gemensam språkpolicy rekommenderas, då 
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det kan vara ett verktyg att använda för att utveckla verksamheten (Hajer, 2004, s. 44). Läroplanen 

(Skolverket, 2018, ss. 12–13) har riktlinjer för hur en språkinriktad undervisning ska se ut och vissa 

skolor har redan en språkpolicy som fungerar ämnesövergripande. Problemet är inte att en språk-

policy saknas, det är att den inte följs av alla. Alla inom skolverksamheten måste arbeta med ge-

mensamt fokus för framgångsrikt resultat (Hajer & Meestringa, 2014, s. 17). En del lärare utgår 

endast från tidigare undervisningserfarenheter och inte från teoretisk forskning, vilket kan göra att 

de missar viktiga delar som gynnar språkutvecklingen.   

  

Alla nyanlända elever har olika erfarenhet och olika kunskap med sig när de kommer till Sverige. 

De elever som gått i skolan i ett annat land kan ha en helt annan bild av skolan än vad svenskfödda 

elever har. I många andra länder som till exempel Syrien och Irak ses skolan som en auktoritär 

institution som, i stor utsträckning, handlar om utantillkunskap (Odenstad, 2018, ss. 46, 55, 131). I 

den svenska läroplanen (Skolverket, 2018) ligger däremot stort fokus på att resonera, analysera och 

tänka kritiskt kring fenomen. Detta medför en stor förändring för elever från andra länder, som då 

kan uppfatta vad som förväntas av dem som otydligt (Odenstad, 2018, ss. 46, 55).  

 

3.2 Teori  
 

Följande avsnitt beskriver sociokulturell teori på lärande. Samtliga analyserade källor utgår från 

denna teori när det kommer till språkutveckling.  

  

Sociokulturell teori handlar om att språket utvecklas genom social interaktion med andra och ju 

fler sociala sammanhang som eleverna får möjlighet att aktivt delta i, desto mer gynnas deras språk-

utveckling. Lev Vygotskij var en rysk utvecklingsteoretiker vars tankar ligger till grund för den so-

ciokulturella teorin. Språket har större roll för kunskapsutvecklingen än inom andra teorier, där 

språket ses som ett separat fenomen i förhållande till ämneskunskaper. I undervisning betyder det 

att muntliga aktiviteter, där eleverna samtalar med varandra, är en avgörande förutsättning för 

att de ska lära sig ämnet. Ett vanligt förekommande begrepp är den närmaste, proximala, utveckl-

ingszonen. Den syftar till nivån strax över det eleverna kan i utgångsläget. Det är inom den närmaste 

utvecklingszonen som eleverna bör arbeta för att lärande ska ske, där lärarens roll är att stötta 

eleverna i lärandet (Hägerfeldt, 2011, ss. 22–29). En annan viktig del i Vygotskijs teori är att språket 

ses som enda redskap för att på ett medvetet plan bearbeta kunskap (Arevik & Hartzell, 2007, s. 

30). Det innebär att enda sättet att fördjupa förståelse är med språket som verktyg (Lundgren, Säljö, 

& Liberg, 2014, s. 301). Språket har uppfunnits som ett medel för att människor ska kunna kom-

municera med varandra, men finns även inom oss i form av våra tankar (s. 303). Denna teori har 

präglat synen svenska skolan har på språk, vilket också syns i läroplanerna (Hägerfeldt, 2011, s. 29). 

 

3.3 Faktorer som gynnar språkutveckling  
 

Språkpolicy  

Det är allmänt känt att det inte är tillräckligt att endast språklärare arbetar med att utveckla ele-

vernas språkbehärskning, utan detta måste alla lärare fokusera på (Hajer & Meestringa, 2014, s. 

17). Faktum är att det inte bara är lärarnas ansvar, utan hela skolan som institution bär detta 

ansvar. Eleverna måste få möjlighet att använda och utveckla både skolspråk och ämnesspråk i 

alla ämnen. Därför har vissa skolor arbetat fram språkpolicys med riktlinjer kring språkutveckling 

och språklig stöttning (se nedan) i undervisningen som gäller hela skolan (s. 18).   
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Scaffolding    

Scaffolding i direkt översättning betyder byggnadsställningar, men innebär stöttning i skolsamman-

hang. Den stöttning som lärare erbjuder elever är tänkt som hjälpmedel så länge eleven behöver 

det. När ett mål har uppnåtts ska stöttningen successivt kunna minska tills den blir överflödig 

och till slut kan tas bort helt. Gibbons (2016, s. 33) jämför detta med att man under ett byggprojekt 

använder sig av byggnadsställningar som kan tas bort när huset är färdigställt.  

  

Flera källor (Basaran, 2016, s. 20; Gibbons, 2016, s. 34; Hägerfeldt, 2011, s. 61; Kaya, 2016, s. 60; 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 2018a, ss. 4–5; Nilsson & Axelsson, 2013, s. 141) 

förespråkar fyrhörnsmodellen när det kommer till stöttning, en modell uppdelad i fyra zoner, där 

varje zon representerar undervisning som framkallar en viss sinnesstämning hos eleverna. Första 

zonen innebär undervisning med låg kognitiv utmaning och lite stöttning, även kallad uttråknings-

zon. Eleven behärskar redan innehållet och kräver därför ingen stöttning. Andra zonen innebär 

undervisning med låg kognitiv utmaning och mycket stöttning, även kallad trygghetszon. Eleven 

behärskar innehållet och får för mycket stöttning i förhållande till hens kunskapsnivå. Tredje zonen 

innebär undervisning med hög kognitiv utmaning och lite stöttning, även kallad frustrationszon. 

Eleven utmanas, saknar stöttning och blir därför uppgiven över att inte nå målen. Fjärde och sista 

zonen innebär hög kognitiv utmaning och mycket stöttning, även kallad lärandezon/utvecklings-

zon. Det är här lärare vill att eleverna ska befinna sig. Innehållet är utmanande och eleverna får den 

stöttning som krävs för att klara av utmaningarna på egen hand. Denna modell kan, enligt ovan 

nämnda forskare, användas för språkutveckling bland elever med svenska som andraspråk. 

  

  

Figur 1. Undervisningens och lärandets fyra zoner. (Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 2018a). 

 

De undervisningsmetoder som tas fram av forskare för att främja språkutvecklingen hos elever 

med svenska som andraspråk fungerar för alla elever, även för de med svenska som förstaspråk. 

Språkutveckling kan syfta till utveckling av både vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk, vilka 

förklaras tydligare under Socialt samspel. Det finns lärare som luras av andraspråkselevers goda för-

måga att föra det vardagliga samtalet och drar då slutsatsen att de har kommit längre i sin to-

tala språkutveckling än vad de har (Hägerfeldt, 2011, s. 38).   
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Dagens unga lever i en annan språklig värld än vad unga gjorde i början av 2000-talet. Det nätba-

serade tar alltmer plats, även i de lägre åldrarna. I styrdokumenten står att eleverna ska lära sig 

använda digitala resurser som ett lärverktyg. Det handlar om att ge eleverna en tidsenlig undervis-

ning och se de digitala hjälpmedlen som tidsenliga resurser snarare än alternativa eller kompensa-

toriska resurser (Skolverket, 2018, s. 17; Basaran, 2016, s. 39; Arevik & Hartzell, 2007, s. 38). Att 

arbeta digitalt kan innebära arbete med datorer, lärplattor, interaktiva tavlor, smarta telefoner, 

dokumentkamera och liknande (Basaran, 2016, ss. 53–59).    

 

Socialt samspel  

”Den i särklass viktigaste mänskliga läromiljön har alltid varit, och kommer alltid att vara, den 

vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet.” (Kroksmark, 2011, s. 641).  

  

Elever i skolan spenderar över 90 % av sin tid på att lyssna eller ägna sig åt skriftliga, individuella 

uppgifter trots att forskning påvisar att muntlig interaktion med andra gynnar både språk- och 

kunskapsutveckling (Gibbons, 2016, s. 41). Vygotskijs sociokulturella teori förespråkar socialt sam-

spel, se avsnitt 3.2, och i hans teori hävdas att ”…den formaliserade interaktionen (dialogen) och 

intersubjektiviteten i skolan är det viktigaste drivmedlet i barnets utveckling…” (Kroksmark, 2011, 

s. 452).  Den kunskapsutveckling som sker i sociokulturella sammanhang kallas för kollektivt lä-

rande som sedan tas emot av individen, bearbetas och formas till individuellt lärande (s. 639).    

  

Språklig medvetenhet  

Våra elever nyttjar inte bara olika språk, utan även olika typer av språk; vardagsspråk, skol-

språk och ämnesspråk. Språkforskaren Jim Cummins beskriver vardagsspråk som ”Daglig/vardaglig 

allmän språkfärdighet” och skolspråk som ”Kognitivt abstrakt eller akademisk språkfärdighet” (Ha-

jer & Meestringa, 2014, s. 35). Sitt vardagsspråk utvecklar eleverna ofta utanför skolan och det fun-

gerar främst i vardagliga sammanhang. Vardagsspråk och skolspråk kan ses som olika fenomen 

där vardagsspråket ofta utvecklas snabbare än skolspråket (Hägerfeldt, 2011, ss. 35–39). Även elever 

med svenska som sitt förstaspråk kan uppleva svårigheter med skolspråket i vissa sammanhang 

(Gibbons, 2016, s. 35; Hajer & Meestringa, 2014, s. 14).  

  

Det som kallas för ämnesspråk innebär ett språk inom ett visst ämne (Hajer & Meestringa, 2014, ss. 

7–8). Exempelvis finns särskilda uttryck och begrepp som hör till de samhällsorienterande äm-

nena som är bra att känna till. Det finns särskilda sätt att tala och skriva på inom varje särskilt ämne 

(Kindenberg & Nygård Larsson, 2016, s. 130) och det finns vissa mönster som kan urskiljas och 

kännas igen (ss. 131–132). Kunskapskraven för de samhällsorienterande ämnena beskriver att ele-

verna ska kunna argumentera, samtala och resonera och dessa delar kräver att eleverna har en viss 

ämnesspråksbehärskning (Skolverket, 2018, ss. 231–232).  

  

Det är känt att elever med svenska som andraspråk behöver mer språklig stöttning vid inlärningen 

av andraspråket och de möter dessutom större utmaningar i skolan, eftersom att de förväntas ut-

veckla vardagsspråket och skolspråket parallellt (Hägerfeldt, 2011, s. 39). Att lyssna till obekant skol-

språk är svårare än att lyssna till vardagsspråk, framförallt i envägskommunikation såsom vid kate-

derundervisning. Det är då viktigt att eleverna lärt sig att be om förtydliganden när de inte förstår, 

för att göra lyssnandet mer framgångsrikt (Gibbons, 2016, s. 214).  

  



7 
 

Translanguaging   

Translanguaging, även kallat transspråkande, utmanar den traditionella synen på andraspråksinlär-

ning. När nyanlända elever ska utveckla sina ämneskunskaper är deras förstaspråk ett bra redskap 

att använda och ett verktyg för utveckling samt förståelse av både ämne och språk (Nilsson 

& Gynnhammar, 2016, s. 52). Forskning visar att lärandeprocessen för nya språk gynnas av ett 

starkt, välutvecklat förstaspråk (Hägerfeldt, 2011, s. 111).  

  

Att arbeta med translanguaging innebär att arbeta för att bibehålla och utveckla flerspråkighet. För 

att lyckas med detta måste undervisningen präglas av social rättvisa och social praktik (Svensson, 

2016, s. 33). Social rättvisa innebär att alla språk ses som likvärdiga i lärandet och undervisningen. 

Det svenska språket har alltså inte övertaget. Social praktik handlar om den praktiska undervis-

ningen som läraren ska tillämpa och innebär att undervisningen innehar meningsfulla sammanhang 

med strategier för hur elevernas flerspråkighet kan användas (Svensson, 2016, s. 33).  

 

Genrepedagogik  

Syftet med att arbeta genrepedagogiskt är att utveckla elevernas skolspråk samtidigt som ämnes-

kunskaper behandlas samt att synliggöra språkliga drag hos olika texttyper (Sellgren, 2005, s. 238–

239; Hägerfeldt, 2011, s. 83). Det är ett ämnesövergripande arbetssätt där svenskundervisning med 

annat ämnesinnehåll kombineras, till exempel genom att skriva en saga om en cell eller en vatten-

molekyl (Hägerfeldt, 2011, s. 81). Genrepedagogiken bygger på en sociokulturell syn där språket är 

centralt för allt lärande (Rehman, 2016, s. 255). Sellgren (2011, ss. 17–18) och Hägerfeldt (2011, s. 

89) beskriver den typiska arbetsgången för ett genrepedagogiskt arbetssätt med olika faser:   

Fas 1: uppbyggnad av kunskap kring ämnet  

Fas 2: modelltext dekonstrueras  

Fas 3: gemensam textkonstruktion  

Fas 4: individuellt textskrivande.  

Läraren har en central roll i arbetet för att introducera ämnet, modellera för det och stötta ele-

verna under arbetets gång (Sellgren, 2011, s. 17). I den tredje fasen visar läraren hur elevernas tal-

språk omformuleras till ett ämnesspecifikt och genrespecifikt skriftspråk, vilket är en av kärnorna 

i genrepedagogiken (Sellgren, 2005, s. 240).  

 

 

 

4. Metod   
 

Metodavsnittet är uppdelat i fyra avsnitt; hur den litteratur som analyserats har hittats (4.1), mo-

tivering för studiens urval (4.2), tabell över analyserad litteratur (4.3) samt materialanalys (4.4).   

   

4.1 Litteratursökning   
 

De elektroniska databaserna som använts i denna litteraturstudie är Swepub, Educational Resour-

ces Information Center (ERIC), Primo och Google Scholar.  
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I Swepub användes följande sökord; kunskapsutveckl* (434 träffar), språkutveckl* (372 träffar), 

tvåspråkig* (831 träffar), genre* (3016 träffar), genrepedagog* (27 träffar), transspråk* (31 träffar), 

nyanländ* (272 träffar), ”samhällsorienterande ämne” (37 träffar). För att få mer relevant litteratur 

kombinerades vissa sökord, vilket ledde till följande träffantal; kunskapsutveckl* AND språkut-

veckl* (15 träffar), tvåspråkig* AND genre* (22 träffar), nyanländ* AND religion* (8 träffar), ny-

anländ* AND samhällskunskap* (2 träffar), nyanländ* AND geografi* (9 träffar), nyanländ* AND 

histori* (5 träffar). 

 

I ERIC kombinerades följande sökord; ”multicultural education” AND ”classroom interaction” 

(16 träffar), translanguaging* AND education* (166 träffar), translanguaging* AND scaffolding* 

(10 träffar), ”scaffolding strategies” AND ”second language” (142 träffar), scaffolding AND edu-

cation (3071), scaffolding AND education AND ”social studies” (327 träffar), scaffolding AND 

”social studies” (67 träffar), scaffolding AND history (111 träffar), scaffolding AND religion (5 

träffar), scaffolding AND geography (28 träffar), scaffolding AND ”citizenship education” (2 

träffar). Samtliga sökningar gjordes med valet peer reviewed. 

  

Som komplement till de källor som hittats via databaserna har handböcker, antologier och tidigare 

kurslitteratur granskats, både i form av böcker och digitala källor. I dessa har forskare inom äm-

net hittats och kedjesökningar har gjorts för att finna primärkällor relevanta för studien. För att 

hitta denna litteratur användes främst Primo och Google Scholar.   

 

4.2 Urval   
 

Vid databassökningarna lästes vardera källas inledande sammanfattning för att få en överblick 

över innehållet. Det blev sedan utgångspunkt för källans användbarhet. Vissa artiklars relevans 

kunde avgöras bara av rubriken. Kriterierna för inklusion har varit att källans fokus ligger på 

språkinriktad ämnesundervisning, något av de samhällsorienterande ämnena, elever med annat 

förstaspråk än svenska, undervisning för nyanlända elever och liknande. Ytterligare kriterier var 

att all litteratur var vetenskaplig och att varje källa kunde klassas som primärkälla. Undantag gjor-

des för Gibbons bok (2016) samt Hajer och Meestringas handbok (2014), som båda är kombi-

nationer av primär- och sekundärkällor. Då dessa författare är auktoriteter inom området har 

dessa ändå inkluderats. Både svensk och internationell litteratur har använts.  
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Tabell 1: Analyserad litteratur 

Författare År Publikationstyp Titel 

Cummins, Jim  2007 
Vetenskaplig 

artikel 

Rethinking monolingual instructional 

strategies in multilingual classrooms   

Durán, Leah & Pal-
mer, Deborah  

2014 
Vetenskaplig 

artikel 
Pluralist discourses of bilingualism 
and translanguaging talk in classrooms  

Egenæs Staurseth, Ha
nne & Håland, Anne    

2019 
Vetenskaplig 

artikel 
Ninth-Grade Students’ Use of Graphical 
Representations in Social Studies Writing.   

Gibbons, Pauline  2016 Bok 

Stärk språket, stärk lärandet: språk och 
kunskapsutvecklande arbetssätt för och 
med andraspråkselever i klassrummet  

Hajer, Maaike & Mee-
stringa Theun  

2014 Handbok 
Språkinriktad undervisning – andra uppla-
gan  

Juvonen, Päivi  2017 Rapport 

Projekt nyanländ! En rapport om använd-
ningen av extra digitala lärresurser vid 
undervisning av nyanlända elever på åk 7–9 
och gymnasiet i Nacka kommun  

Nilsson Jenny & Ax-
elsson Monica  

2013 
Vetenskaplig 

artikel 

”Welcome to Sweden”: Newly Arrived 
Students’ Experiences of Pedagogical and 
Social Provision in Introductory and Regu-

lar Classes∗   

Niu, Ruiying, Jiang, 
Lin & Deng, Yuan.  

2018 
Vetenskaplig 

artikel 

Effect of Proficiency Pairing on L2 Learn-
ers’ Language Learning and Scaffold-
ing in Collaborative Writing  

Odenstad, Christina  2018 Doktorsavhandling 
Medborgarkunskap i fokus: samhällskun-
skapsundervisning för nyanlända  

Schall-Leck-
rone Laura  

2016 
Vetenskaplig 

artikel 

Genre Pedagogy: A Framework to Pre-
pare History Teachers to Teach Lan-

guage   

Sellgren, Mariana  2011 Licentiatuppsats 

Den dubbla uppgiften. Tvåspråkiga elever 
i skolans mellanår arbetar med förklarande 
genre i SO.  

Taguchi, Etsuo, Gor-
such, Greta, Lems, 
Kristin & Rosszell, 
Rory.   

2016 
Vetenskaplig 

artikel 
Scaffolding in LS reading: How repetition 
and an auditory model help readers.  

Vogel, Freydis, 
Wecker, Christof, Kol-
lar, Ingo & Fischer, 
Frank.  

2017 
Vetenskaplig 

artikel 

Socio-Cognitive Scaffolding with Com-
puter-Supported Collaboration Scripts: a 
Meta-Analysis  
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4.3 Materialanalys 
 

Studiens form kan presenteras som en systematiskt litteraturstudie, där metaanalysen har en central 

roll. Metaanalys innebär insamling av flera olika källor. Denna metod har använts i studien för att 

höja dess trovärdighet när källor kan ställas mot varandra samt stärka varandra och därmed ges en 

god helhetsbild av det resultat som presenteras (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, 

ss. 28–29). Då studiens forskningsområde är begränsat har litteratur använts som snarare behandlar 

flerspråkiga elever än nyanlända elever. Detta då många principer som gäller för flerspråkiga elever 

även går att applicera på nyanlända elever. Viss ämnesövergripande litteratur har inkluderats i stu-

dien då denna litteratur är relevant även för de samhällsorienterande ämnena.  

  

Under tiden som litteraturen lästes och granskades fördes anteckningar i form av stödord eller 

sammanfattande meningar (Bryman, 2018, s. 135). Därefter valdes studiens inklusionskriterier ut, 

som avgjorde vilka och hur många källor som bearbetades (Eriksson Barajas, Forsberg & Weng-

ström, 2013, s. 31). Flera av källorna behandlade följande fyra faktorer; translanguaging, språkpolicy, 

genrepedagogik och scaffolding, några av de begrepp som beskrivits mer ingående i bakgrundsavsnit-

tet (se 3.3). Translanguaging var ett återkommande begrepp i studiens källor. Samtliga källor be-

nämnde inte fenomenet som translanguaging, men behandlade hur flerspråkiga elever har möjlig-

het att hjälpa varandra genom sina språk och hur man kan använda flera språk i kunskapsutveckl-

ingen. Dessa hamnade också under translanguaging. Under språkpolicy samlades det material som be-

handlade ett gemensamt, övergripande sätt att tänka kring språk i skolan och kring vikten av en 

språkpolicy. Därefter följde genrepedagogik, vilket var ett vanligt förekommande tema i flera av käl-

lorna. Nästan allt material diskuterade scaffolding i någon form, vilket gjorde att det blev ett eget 

tema i denna litteraturstudie där även stöttning med hjälp av digitala resurser ingår.   

  

Efter vidare bearbetning av litteraturen adderades ett femte och ett sjätte tema: språklig medveten-

het och socialt samspel. Anledningen till att dessa blev egna teman var att i samtlig litteratur diskuteras 

dem i väldigt stor utsträckning. Kring språklig medvetenhet behandlas vad som kännetecknar vardags-

språk, skolspråk och ämnesspråk, hur de utvecklas och hur skolan arbetar kring dem. Socialt sam-

spel innehåller de delar av litteraturen som behandlar hur muntlig interaktion bidrar till ökad kun-

skapsutveckling i enlighet med sociokulturell teori.  

  

Nära halvvägs in i processen upptäcktes att användningen av vetenskapliga artiklar var begränsad 

och krävde utökning. Användningen av handböcker, antologier och styrdokumentsrelaterade källor 

dominerade och därför byttes vissa av dessa ut mot de vetenskapliga artiklar vi nu utökade med för 

att hålla analysen till primärkällor. Skolans styrdokument avråddes att användas i studiens resultat-

avsnitt, så dessa uteslöts där helt och behölls endast i bakgrunden.  

 

Litteraturen har lästs flera gånger, vilket bidragit till att materialet har analyserats på djupet. Det 

perspektiv som intagits under analysprocessen grundar sig i hermeneutik, något som Eriksson Ba-

rajas, Forsberg & Wengström beskriver som en tolkningslära som blivit alltmer vanligt förekom-

mande inom utbildningsvetenskaplig forskning (2013, s. 48). Vid granskning och analys har skri-

benternas egna erfarenheter påverkat vad tolkningar av materialet har fått för utfall, vilket också 

skildras inom hermeneutik (s. 150). Flera av de teman som litteraturen behandlar går in i varandra 

och detta har gjort att likheter varit relativt enkla att finna, medan skillnader krävde ytterligare och 

djupare analys och fanns först senare under processen.  
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Av de 25 författarna, som bidragit med forskning i de 13 källor som ligger till grund för studiens 

resultat, är 16 av dem är språkforskare. Övriga författares ämnesområden är pedagogik, lärande, 

grafiska representationer och användbarhetstestande. Av de 13 källorna är åtta av publikationsty-

pen vetenskaplig artikel. Utöver dessa har en licentiatuppsats, en doktorsavhandling, en rapport, en handbok 

och en bok bidragit till studiens material. I studien ingår fyra publikationer från Sverige, två från 

USA, en från Kanada, en från Tyskland, en från Nederländerna, en från Norge, en från Australien, 

en från Kina och en från Japan. Samtliga analyserade källor, bortsett från Cummins, är publicerade 

2011 eller senare. Detta är ett medvetet val av skribenterna, för att ge studien ett relevant innehåll 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 31). 

  

 

 

5. Resultat  
 
I följande avsnitt behandlas studiens resultat. De faktorer litteraturen belyser bildar här rubriker 
för de olika avsnitten. Samtliga avsnitt har fokus på nyanlända elever, de samhällsorienterande 
ämnena samt språk- och kunskapsutveckling. Avsnitten är språkpolicy (5.1), scaffolding (5.2), socialt 
samspel (5.3), språklig medvetenhet (5.4), translanguaging (5.5) och genrepedagogik (5.6). 
  

5.1 Språkpolicy   
 

”Medelklassens barn” är den elevgrupp som traditionellt sett har lättast att ta till sig skolans under-

visning då de, sedan tidigare, ofta är bekanta med ett språk som liknar skolspråket. Detta häv-

dar Hajer och Meestringa (2014, s. 15) som vidare menar att det inte enbart är nyanlända och fler-

språkiga elever som gynnas av en gemensam språkpolicy. Även elever med svenska som förstaspråk 

gynnas genom att alla som arbetar i skolan delar samma syn på flerspråkighet och arbetar därefter. 

Tidigare påstods att lägre prestationer för elever som inte talat svenska under sina första år berodde 

på mötet med undervisning på ett annat språk än sitt förstaspråk. Detta påstående har senare mot-

bevisats och skolor bör anpassa sig efter dessa omständigheter och där kan en språkpolicy bevaka 

att lärarna arbetar språkutvecklande (Hajer & Meestringa, 2014, ss. 15–17).   

  

En gemensam språkpolicy bör; lyfta elevers flerspråkiga identitet, ta till vara på elevers förförståelse, 

erbjuda stegvis förändrad stöttning och successivt ökad svårighetsgrad, föra ett målmedvetet arbete 

med utveckling av elevers skolspråk samt innehålla en gemensam kompetensutvecklingsplan för 

att utveckla lärarnas kunskapsbas inom språkutvecklande arbetssätt (Hajer & Meestringa, 2014, ss. 

17–18). En språkpolicy bör uppmuntra till både språkinriktad undervisning och språkundervisning. 

Det är viktigt att förstå innebörden av och skillnaderna mellan dessa, där språkundervisning innebär 

”undervisning i språk” (s. 19) och språkinriktad undervisning innebär ”språk i undervisning” (s. 

20). Det huvudsakliga fokuset är vad som skiljer dem åt; i språkundervisningen ligger det på själva 

språket och i språkinriktad undervisning på ämnet (ss. 19–20). En språkpolicy är ingen garanti för 

att flerspråkighet främjas. Flerspråkiga elever som går på en skola med en gemensam språkpolicy 

upplever ändå ofta negativa attityder kring deras förstaspråk (Durán & Palmer, 2014, s. 368). För 

att språkpolicyn ska uppnå sitt syfte behöver den innehålla faktorer som bidrar till att det är önsk-

värt och positivt att identifiera sig som flerspråkig, så att de negativa attityderna motverkas (s. 370). 

Ytterligare ett syfte med en språkpolicy är att höja undervisningskvaliteten och då rekommenderas 
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kartläggning och uppföljning kring var eleverna befinner sig i sin språkutveckling. Detta så att sko-

lan kan fortsätta stimulera denna på individnivå (Odenstad, 2018, ss. 15–17).  

  

Genom att involvera nyanlända elevers tidigare kunskaper kan lärare lyfta synen på flerspråkighet 

och mångkulturalitet, vilket är ett av syftena med en språkpolicy. Geografiämnet ger många möj-

ligheter till detta eftersom ämnet har ett globalt perspektiv. Det öppnar upp för att låta de nyanlända 

eleverna bidra med egen kunskap, exempelvis om olika klimat, individuella omvärldskun-

skaper och andra infallsvinklar (Hajer & Meestringa, 2014, s. 209; Odenstad, 2018, ss. 171–172). 

Lärare kan nyttja elevers individuella omvärldskunskaper i historieundervisningen genom att göra 

interkulturella jämförelser, exempelvis ”Vilka länder är det som inte hade rösträtt för kvinnor år 

2000?” eller liknande (Hajer & Meestringa, 2014, s. 214). Här finns det dock delade meningar. Vissa 

hävdar att det finns risk att elever får symbolisera hela det land de kommer från vilket kan göra det 

svårt för dem att identifiera sig som svenskar (Odenstad, 2018, ss. 170–171).    

 

 5.2 Scaffolding  

 

Scaffolding innebär tillfällig, men nödvändig, stöttning för elever och bör tillägnas i språkundervis-

ningen såväl som i annan undervisning (Gibbons, 2016, s. 14). Språklig stöttning handlar i bred 

bemärkelse om att stötta varje individ i sin språkutveckling genom att låta undervisningen ständigt 

vara i direkt kontakt med språk på olika vis. Utan rätt stöttning ökar risken för elevers misslyckan-

den (Nilsson & Axelsson, 2013, s. 159). Det finns de lärare som ser brister i språket hos elever och 

förenklar då uppgifter samt ställer lägre krav på eleven, för att läraren tror att detta underlättar. 

Förenklade uppgifter och lägre krav kan dock begränsa nyanlända elevers fortsatta utveckling på 

ett allvarligt sätt (Hajer, 2004, s. 46; Hajer & Meestringa, 2014, s. 214; Odenstad, 2018, s. 117).  

  

Hajer och Meestringa (2014, ss. 37–40) har tagit fram konkreta exempel på hur man som lärare, 

genom stöttning av olika slag, kan göra sina ämneslektioner språkutvecklande. Det handlar om att 

ge eleverna möjlighet att hela tiden möta språket. När det exempelvis gäller begrepp behöver ele-

verna repetera det många gånger och använda det i flera olika sammanhang för att få kunskap om 

vad begreppet innebär, när det kan användas och vad det kan ha för funktion (Hajer & Meestringa, 

2014, ss. 37–40; Odenstad, 2018, ss. 53, 116; Gibbons, 2016 s. 68). Ibland kan det även vara för-

delaktigt att diskutera var ord kommer från och hur de är uppbyggda. Genom att bryta ner be-

grepp kan eleverna se likheter och skillnader mellan språk och på så sätt både lära sig innebörden 

av olika begrepp och om språkets struktur (Cummins, 2007, s. 233).  

  

Gibbons (2016) tar upp sex exempel på hur lärare kan integrera elevers modersmål i undervisningen 

och ett av dem lyder: 

 

Prata om olika språk, t.ex. genom att jämföra dem med svenska. Dina elever är goda informanter, 

och om de får möjlighet kan de ofta tala mycket sofistikerat om hur språket fungerar och hur de 

använder sina olika språk för att lära sig svenska. Sådana samtal kan också ge dig värdefulla insikter 

i vad eleverna kan göra på sitt modersmål och är dessutom viktigt lärande för andra elever. 

 

(Gibbons, 2016, s. 48) 
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Erfarna lärare som intervjuats i Odenstads avhandling (2018) betonar vikten av att lägga mycket av 

undervisningstiden för nyanlända på begreppsanvändning och ordförståelse, då de annars inte kan 

sätta in dem i ett sammanhang och förstå dem i sin kontext. Det är svårt att utveckla elevers kom-

munikations- och analysförmåga om de inte har förståelse för aktuella ämnesbegrepp (s. 116).    

 

Tidigare mättes läsflyt hos elever genom att räkna antal lästa ord under en viss tid. Läsflyt var alltså 

synonymt med läshastighet, vilket under senare tid har ifrågasatts och fokus i senare studier har 

istället legat på betydelsen av prosodin9 i läsningen. Det talades om att automatisera, men automa-

tisering innebär att läsaren, omedvetet och utan ansträngning, läser i hög hastighet utan prosodi, 

vilket resulterar i låg förståelse av textinnehåll. För att ge gynnande stöttning i elevernas utveckling 

av läsflyt i senare bemärkelse, med fokus på prosodin, finns en metod som visat sig framgångsrik. 

Den handlar om att lyssna på läsning och genom att uppmärksamma betoning av ord och betoning 

vid uppdelning av stycken i upplästa texter, lär sig eleverna att bli goda läsare (Taguschi, Gorsuch, 

Lems, & Rosszell, 2016, ss. 101–102). Även Gibbons styrker att talet spelar en stor roll i elevers 

läsutveckling (2016, s. 49). Odenstads studie (2018) lyfter högläsning som en god metod för nyan-

lända elevers läsande, språkutveckling och kunskapsutveckling (ss. 118, 203).  

  

Motivation och koncentration hos nyanlända elever ses som betydande och avgörande faktorer för 

deras kunskapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena (Hajer & Meestringa, 2014, s. 

38; Schall-Leckrone, 2016, s. 360). Dessa faktorer kan stöttas upp av läraren. Att vid planering av 

undervisning välja ut texter10 efter elevernas erfarenheter och intressen påverkar ofta motivationen 

positivt (Hajer & Meestringa, 2014, s. 38). Tydlighet i både instruktioner och syfte gör att elever 

når en högre nivå av koncentration, då de ges en tydlig bild av vad som förväntas av dem. Detta är 

ytterligare en bidragande faktor till motivation (Gibbons, 2016, ss. 72, 75). Att ge en tydlig bild av 

vad som förväntas av eleverna är viktigt för alla elever i skolan, men särskilt för de nyanlända. Vissa 

har ingen skolerfarenhet alls sedan tidigare och andra har, som nämnt i avsnitt 3.1, tidigare erfaren-

heter av att skola handlar om utantillkunskaper. Då är det viktigt att läraren stöttar eleverna med 

strategier för hur de lär sig att analysera, resonera, dra slutsatser och se samband mellan saker i 

stället för att endast lära sig dem utantill (Odenstad, 2018, ss. 194–195, 203).  

  

Vidare diskuteras, i en norsk studie av Egenæs Staurseth och Håland (2018, s. 422), fördelar med 

visuella och grafiska representationer inom de samhällsorienterande ämnena i form av diagram, 

kartor och liknande. Sådana representationer används ofta i läroböcker, vilket förstärker förståelsen 

och elever bör därför undervisas i hur man kan använder sig av dem (Egenæs Staurseth & Håland, 

2018, s. 422; Gibbons, 2016, s. 43). Lärandet kan exempelvis ske på så vis att läraren visar en grafisk 

representation som komplement till en viss text. Eleverna kan sedan välja ett av två alternativa sätt 

att använda exemplet; de kan ta det rakt av, men placera in i ett nytt sammanhang eller också kan 

de omarbeta representationen men behålla den i samma sammanhang (Schall-Leckrone, 2016, ss. 

377–378; Egenæs Staurseth & Håland, 2018, ss. 421–422). I geografiämnet används ofta bilder, ta-

beller och kartor som eleverna måste kunna förstå (Hajer & Meestringa, 2014, s. 209).  

 

Det gynnar språkutvecklingen att eleverna, utefter grafiska representationer, argumenterar kring 

och förklarar någonting som sedan exempelvis kan sammanfattas i skriven text (Hajer & 

                                                        
9 Prosodi: Intonationen i talat språk. 
10 Texter: En text kan vara, förutom skrivna och talade texter, även bild, film och ljud (Basaran, 2016, s. 32). 
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Meestringa, 2014, s. 209; Egenæs & Håland, 2018, ss. 425–426). Språkutvecklingen är inte det enda 

som gynnas, utan även kunskapsutvecklingen och inom till exempel geografiämnet är det ett fram-

gångsrikt arbetssätt (Hajer & Meestringa, 2014, s. 209) 

   

Det finns, som nämnt, olika typer av stöttning och ytterligare ett sätt att stötta de nyanlända ele-

verna kan vara att erbjuda extra undervisning med lärare i svenska som andraspråk. Nilsson och 

Axelson (2013) beskriver hur skolor erbjöd undervisning med lärare för svenska som andraspråk 

under elevens val- och läxhjälpslektioner. I detta fall samarbetade lärarna i historia, religion och 

samhällskunskap med läraren i svenska som andraspråk och då kunde fokus ligga på de språkliga 

dragen och i just de ämnena. Det bidrog till att de nyanlända eleverna lättare kunde hänga med 

under de ordinarie lektionerna i de samhällsorienterande ämnena (s. 148). Även Odenstad (2018, 

ss. 53–54) bekräftar att det har visat sig framgångsrikt för nyanlända elevers kunskapsutveckling 

när modersmålslärare, studiehandledare och lärare i SO-ämnena samarbetar.  

  

Med Informations- och kommunikationsteknik, IKT, som ytterligare resurs kan undervisningen 

göras språkinriktad (Hajer & Meestringa, 2014, s. 66; Gibbons, 2016, s. 43). Hajer och Mee-

stringa lyfter inspelningar av olika slag som stöttande metod. Läraren kan spela in Youtube-filmer 

där denne förklarar något eller ger respons på uppgifter som gjorts, låta elever som har svårt att 

komma igång tala in sin text innan de skriver ned den eller spela in när läraren läser högt för att 

modellera för olika lässtrategier (2014, ss. 67–68). I förberedelseklasser är digitala resurser ett van-

ligt förekommande verktyg, i form av olika appar, datorprogram och uppslagsverk för att översätta 

ord och uttryck mellan olika språk (Nilsson & Axelsson, 2013, s. 145; Odenstad, 2018, s. 118). Juvo-

nens studie (2017), med fokus på lärplattformarna Studi11 och Modersmålsskolan12, visar också att 

flera lärare upplevt positiva effekter på elevernas språk- och kunskapsutveckling genom arbete med 

dessa digitala resurser (ss. 23–27). Det som, enligt studien, begränsade de positiva effekterna var 

lågt användande och tidsaspekten. Många av de deltagande lärarna hade inte tid att sätta sig in i de 

digitala resurserna tillräckligt mycket för att involvera dem på ett bra sätt i sin undervisning (ss. 15, 

24, 26–27). Vidare visar studien att ett systematiskt arbete krävs med de digitala resurserna för att 

uppnå god effekt. Följande fem punkter sammanfattar goda exempel på sådant systematiskt arbete: 

 

1. Skolan har utsett en ansvarig lärare som leder arbetet med den digitala ämnesdidaktiska kompe-

tensutvecklingen.   

2. Skolan bedriver ett aktivt arbete med och avsätter tid för lärares digitala ämnesdidaktiska kom-

petensutveckling.   

3. Skolan bedriver ett aktivt arbete med och avsätter tid för lärares kompetensutveckling inom 

flerspråkighet och kunskapsutveckling.    

4. Skolan har schemalagt den extra nätbaserade studiehandledning på modersmål som erbjudits.    

5. Skolan har aktivt använt Studi i undervisning av alla elever. 

 

(Juvonen, 2017, s. 27) 

 

 

                                                        
11 Studi: studi.se är en plattform som erbjuder korta filmer med tillhörande frågor till olika ämnen på olika språk, 
kopplat till kursplanerna för åk 7–9 (Studi AB, 2019). 
12 Modersmålsskolan: modersmalsskolan.se är en lärplattform som erbjuder modersmålsundervisning och studie-
handledning på flera olika språk för att stärka elevers lärande och måluppfyllelse (Modersmålsskolan, 2018). 
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5.3 Socialt samspel 
 

Något som är känt, och som flera källor konstaterar, är hur samarbete och samtal mellan elever 

gynnar deras utveckling, både språkligt och kunskapsmässigt. Elever som får arbeta genom muntlig 

interaktion med andra genom gruppdiskussioner befinner sig ofta på en högre kognitiv och språk-

lig nivå än de hade gjort på egen hand. Andraspråkselever får många möjligheter till språkutveckling 

och kamratstöttning när de får delta i välorganiserade grupparbeten (Gibbons, 2016, s. 94).  

  

I historieämnet är ett lämpligt arbetssätt, som bygger på socialt samspel, att låta en grupp elever 

söka fakta i olika källor för att sedan sammanställa, jämföra och skapa en gemensam helhetsbild av 

kunskapsområdet (Hajer & Meestringa, 2014, s. 213). En fördel med gruppsamtal är att de elever 

med viss osäkerhet kring språket vågar prata mer ihop med några av sina kamrater i jämförelse med 

när hela klassen hör på (Gibbons, 2016, s. 68). Det sociokulturella har hög potential att gynna den 

kognitiva utvecklingen (Niu, Jiang & Deng, 2018, s. 194; Vogel, Wecker, Kollar & Fischer, 2017, s. 

478). Vogel, Wecker, Kollar och Fischer (2017, s. 478) hävdar att en hög utvecklingsnivå genom 

samarbete nås genom att förklara, ifrågasätta och argumentera i muntlig interaktion med andra. 

När elever dessutom tvingas använda språket med syfte att nå ett specifikt mål, arbetar man med 

sitt språk på ett djupare plan och det är då den största utvecklingen sker (Gibbons, 2016, s. 43).  

  

Niu, Jiang och Dengs artikel om parskrivning (2018) belyser att samarbete inte bara är gynnsamt 

när det gäller muntliga uppgifter, utan även inom skrivutveckling (s. 194). Sellgren betonar också 

vikten av att låta flerspråkiga elever arbeta i par eller små grupper. Då har de möjlighet att stötta 

varandra i förståelsen av både ämne och språk, ställa frågor som inte kan behandlas i helklass på 

samma sätt och stötta varandra i skapandet av egna formuleringar (2011, s. 92). Många lärare känner 

en viss oro när det kommer till uppdelning av samarbetspartners bland elever och blir ofta osäkra 

över tillvägagångssätt när detta ska ske (s. 187). Rekommendationen är, enligt Niu, Jang och Deng 

(2018, s. 194), att försöka få ihop par och grupper där någon eller några elever är högre presterande 

och andra lägre presterande. Denna kombination ger högpresterande elever kunskap och utveckl-

ing genom att ge stöttning och lågpresterande elever genom att få stöttning.  

 

5.4 Språklig medvetenhet 
 

Som nämnt i avsnitt 3.3, kan kvaliteten på lärarens kunskap avgöra om elever får rätt hjälpmedel 

för att utveckla sitt vardagsspråk till väl fungerande skolspråk och ämnesspråk (Nilsson & Axels-

son, 2013, s. 146; Odenstad, 2018, s. 44). Lärare kan tro att andraspråkselever upplever svårigheter 

med ämnesorden i ett ämnesspråk, men elever med annat förstaspråk än svenska har mer generella 

glapp än så (Nilsson & Axelsson, 2013, s. 146). Ofta är det inte de mest avancerade orden eller 

själva ämnesinnehållet som gör att elever stöter på problem, utan ord som lärare tar för givet att ele-

verna redan kan och som inte kräver någon vidare förklaring (Nilsson & Axelsson, 2013, s. 146; 

Sellgren, 2011, ss. 92–93; Odenstad, 2018, s. 120).  

  

Lärare som undervisar i förberedelseklasser är i regel bättre på att tala ett tydligt språk och när 

andraspråkselever sedan integreras i ordinarie klasser har de svårt att hänga med (Nilsson & Axel-

son, 2013, s. 146). Elever upplever att lärare pratar för fort och använder okända begrepp, vilket 

komplicerar förståelsen. Nilsson och Axelson (2013) visar exempel på en nyanländ elev som an-

vänder sig av metaforen att en bil som kör i 40 kilometer per timme och en bil som kör i 50 
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kilometer per timme inte kör lika fort. Eleven förklarar att lärarens hastighet i undervisningen kan 

jämföras på samma vis. En elev som bott i Sverige och gått i skolan under nio år förstår i en viss 

hastighet och en elev som är nyanländ förstår i en annan; de är alltså olika snabba. Läraren under-

visar i den högre hastigheten utan detta i åtanke (s. 148).  

  

Vidare kan samma ord ha olika betydelse eller innebörd i olika sammanhang. Ett ämnesord med 

en betydelse i ett ämne kan samtidigt vara ämnesord med en annan betydelse i ett annat ämne. 

Detta gör att nyanlända elever behöver undervisas om ord, men även om att orden i svenska språ-

ket kan ha flera betydelser (ss. 146–147). De samhällsorienterande ämnena har ofta avancerade äm-

nesspråk, inte minst historieämnet som har ett mycket specifikt ämnesspråk med abstrakta och 

kontextbundna uttryck som sällan förekommer i vardagsspråk. För elever med annat förstaspråk 

än undervisningsspråket kan detta vara svårt och att då analysera språket kan vara till stor hjälp för 

att förstå ämnesinnehållet (Schall-Leckrone, 2016, ss. 359–360). Det är därför av stor vikt att histo-

rielärare är medvetna om vilka språkliga drag som finns i ämnet och i de texter som används för 

att kunna undervisa om dessa parallellt med ämnesundervisningen (s. 361). Läromedel i historieäm-

net komprimerar ofta språket så att mycket information ryms i en enda mening, vilket gör innehållet 

svårbegripligt. Dessutom förutsätter många texter inom historia och även inom samhällskunskap 

att en viss förförståelse och förkunskap om den västerländska kulturen finns, vilket sällan är fallet 

för nyanlända elever (Hajer & Meestringa, 2014, ss. 213–214, Odenstad, 2018, ss. 44, 52–53, 

117). Även samhällskunskapsämnet har ett avancerat ämnesspråk med många ämnesspecifika be-

grepp och komplexa samband som kan vara komplicerade och svåra att förstå (Odenstad, 2018, ss. 

44, 52–53, 117). En nyanländ elev påpekar i Nilsson och Axelssons intervju (2013, ss. 146–147) att 

det inte är de samhällsorienterande ämnena som är svåra i sig, utan just ämnesspråket. Ofta förbiser 

ämneslärare detta och fokuserar på själva ämnet i sin undervisning och inte på språket (Nilsson & 

Axelsson, 2013, ss. 146–147; Hajer & Meestringa, 2014, s. 214).  

  

Sellgrens studie (2011) visar att tvåspråkiga elever i geografiämnet använder ett vardagligt språk för 

att förstå ämnesinnehållet. De bryter ner ämnesspråket i läromedlen till ett vardagsspråk som de är 

mer bekanta med. När de sedan ska formulera egna texter är de medvetna om skillnaden mellan 

vardagsspråk och ämnesspråk och formulerar tillbaka språket till ett ämnesspråk när de ska använda 

det i redovisning. I detta exempel bearbetades språket från hur konstgödsel går till åkrarna till traktorn 

tar upp jord, lägger i frön, går in i jorden och vidare till jordbrukarna sprider konstgödsel till jordbruket och sår 

frön (s. 87). Även Schall-Leckrone (2016) beskriver hur andraspråkselever tenderar att använda ett 

vardagligt språk för att bearbeta och ta till sig ämnesinnehållet i historieundervisningen (s. 360).  

 

5.5 Translanguaging 
 

Studier visar att elever uppfattar translanguaging som gynnande både för kunskapsutveckling, 

förstaspråksutveckling och andraspråksutveckling (Cummins, 2007, ss. 235–237). För lärare kan 

undervisning genom translanguaging verka svårt, men enligt Cummins handlar det om att släppa 

den enspråkiga bilden av skolan (s. 222). Då öppnas fler möjligheter för alla lärare att använda trans-

languaging i sin undervisning för nyanlända elever. I avsnitt 3.2 förklaras att språket är enda red-

skapet för kunskapsutveckling, och kan eleven inte svenska krävs ett annat språk, vilket kan ges 

genom translanguaging. Genom att aktivt använda de nyanlända elevernas förstaspråk behöver de 

inte lära sig svenska innan de kan ta till sig ämneskunskaper, utan denna utveckling kan i stället ske 

parallellt med språkutvecklingen (Cummins, 2007, s. 235; Odenstad, 2018, s. 53).  
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Många lärare har enligt Nilsson och Axelsson (2013, ss. 149–150) samt Odenstad (2018, s. 41) en 

negativ syn på flerspråkighet. Detta känner flerspråkiga elever, vilket gör att de försöker använda 

det svenska språket eftersom det är vad dessa lärare förespråkar. Författarna menar att detta häm-

mar elevernas lärande, då forskning visar att lärandet maximeras när elevernas alla språkkunskaper 

används, vilket Cummins (2007, ss. 226–227) och Gibbons (2016, s. 47) bekräftar. För att elever 

ska kunna använda alla sina språkkunskaper måste det finnas en positiv syn på flerspråkighet. Lä-

rare som uppmuntrar elever att översätta och använda flera språk bidrar till ökad stolthet hos fler-

språkiga elever. Vidare leder det till att flerspråkighet används mer i samarbete mellan elever som 

delar samma förstaspråk, vilket bidrar till ökad språk- och kunskapsutveckling (Cummins, 2007, s. 

227; Durán & Palmer, 2014, s. 382–383, Gibbons, 2016, s. 47).   

  

Hajer och Meestringa (2014) beskriver vissa fördelar med att använda en ordlista med begrepp på 

svenska som översatts till elevernas förstaspråk (s. 80). I Nilsson och Axelssons studie (2013, s. 

149) beskrivs hur en elev med hjälp av studievägledning skapade en egen ordlista. Under lektion-

erna samlade eleven ord som han uppfattade som viktiga men som han inte förstod och vid studi-

ehandledningen fick han hjälp att förstå orden och på så sätt även ämnesinnehållet. Även Gibbons 

(2016, s. 47) rekommenderar lärare att uppmuntra sina elever att skriva egna ordlistor, både med 

och utan ämnesfokus. Hon ger även rekommendationer om att låta elever dela med sig av dessa 

ordlistor som yngre elever med samma förstaspråk kan använda som hjälpmedel.  

  

Ett vanligt förekommande arbetssätt inom translanguaging är att låta eleverna diskutera eller skriva 

om ett ämnesinnehåll på sitt förstaspråk för att sedan översätta och presentera det muntligt eller 

skriftligt på undervisningsspråket. På så sätt kan de ta till sig ämnesinnehållet på förstaspråket och 

samtidigt arbeta med sin språkutveckling (Cummins, 2007, s. 226). Ofta bygger translanguaging på 

att både lärare och elever är flerspråkiga med gemensamma språk som utgångspunkt, men det är 

inte en förutsättning. Även enspråkiga lärare kan arbeta med translanguaging, men får då förlita sig 

på elevernas interaktion med varandra. Elever kan delas in i par eller grupper med elever som delar 

samma förstaspråk och använda det i arbetet. Enspråkiga lärare kan också erbjuda eleverna läro-

medel som är skrivna på deras förstaspråk för att främja translanguaging (Cummins, 2007, s. 226; 

Gibbons, 2016, s. 47). Elever som redan är läskunniga på modersmålet får möjlighet att nyttja den 

kompetensen genom att fortsätta läsa och skriva på sitt förstaspråk (Gibbons, 2016, s. 47).   

  

5.6 Genrepedagogik  
 

För att skapa, bearbeta och presentera kunskaper i de samhällsorienterande ämnena är språket en 

förutsättning. Olika typer av kunskap kräver förståelse för olika språkliga drag, exempelvis behövs 

förståelse för skillnaden mellan när någon argumenterar för något eller när något förklaras. Detta 

är inte självklart för nyanlända elever som inte har så mycket erfarenhet av det svenska språket. Det 

är därför fördelaktigt att när samhällsorienterande kunskaper lärs ut bör språkliga drag för olika 

genrer läras ut parallellt (Schall-Leckrone, 2016, s. 377).  

  

Genrepedagogikens kritiker hävdar bland annat att arbetssättet blir för instrumentellt och strikt 

och att i stället för att lärande sker så följs bara en färdig mall eller struktur (Sellgren, 2011, s. 88). 

Vidare bekräftar Sellgren (2011) att denna kritik går att arbeta runt om det görs på rätt sätt. Den 
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grupp hon följde arbetade inte utefter en färdig struktur. I det här fallet gällde det en förklarande 

text och fokus låg snarare på att lyckas förklara och sedan anpassades innehållet efter genren. Det 

blev därmed inte särskilt instrumentellt. Eleverna arbetade hårt för att få fram ett ämnesspecifikt 

och genrespecifikt språk och bearbetade innehållet med hjälp av sitt vardagsspråk för att förstå det 

i relation till ämnet. Just att få bearbeta ämnesspråket och ämnesinnehållet och få möta det flera 

gånger på olika sätt är avgörande för nyanlända elevers kunskapsutveckling (ss. 86–89).    

  

Genren berättande text behandlar verb i preteritum, händelseförlopp i kronologisk ordning och per-

son- och miljöbeskrivningar. Lämpligtvis kan denna genre användas i historieundervisningen för 

att skapa förståelse om en historisk händelse eller en historisk person och då kan en tidslinje vara 

till stor hjälp (Schall-Leckrone, 2016, ss. 371–373). Även förklarande texter brukar skrivas i preteri-

tum men har inte lika tydliga personbeskrivningar utan mer generella deltagare. Vidare är sam-

bandsord mellan orsak och konsekvens typiska för förklarande texter och genren är lämplig att an-

vända för att förklara varför historiska händelser skett eller varför något är som det är idag (ss. 371, 

373–375). Argumenterande texter är också lämpliga att använda i historieundervisningen för att till 

exempel jämföra hur olika fenomen utvecklats och för att uttrycka sina egna tankar och åsikter. Till 

skillnad från berättande och förklarande texter skrivs argumenterande texter i presens och behandlar olika 

retoriska textkopplingar för att belysa värderingar snarare än fakta (ss. 371, 375–377).  

 

 

 

6. Diskussion   
 
I följande avsnitt diskuteras, värderas och analyseras studiens metod och resultat. Först behandlas 

för- och nackdelar i en metoddiskussion (6.1) följt av en analyserande resultatdiskussion (6.2). Stu-

dien avslutas sedan med en övergripande slutsats (6.3) och förslag på vidare forskning (6.4).  

  

6.1 Metoddiskussion  
 

Detta är en systematisk litteraturstudie med syfte att besvara studiens frågeställning (Bryman, 2018, 

s. 136; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 31). Vid informationssökningsprocessens 

början eftersöktes vetenskaplig litteratur som behandlade språkutveckling inom samhällsoriente-

rande ämnen samt nyanlända elever i Sverige. Något som upptäcktes tidigt var att källor sällan 

behandlade SO-ämnena som helt ämnesområde, utan riktade in sig på ett SO-ämne i taget. Sök-

ningarna reviderades därför istället till något av de aktuella ämnena i kombination med språkut-

veckling och nyanlända elever. Även om det gav oss mer relevanta sökträffar kunde det bekräftas 

att det är ett ganska outforskat område. När sökningen fortsatte och litteraturen började bearbetas 

konstaterades att fokus ofta låg på språkutveckling snarare än kunskapsutveckling. Det upptäcktes 

även att det sällan handlade om nyanlända elever utan snarare om flerspråkiga elever. Eftersom 

frågeställningen var utgångspunkten insågs att sökningarna behövde breddas och därför eftersök-

tes mer internationell forskningslitteratur. I vissa fall var det svårt att applicera internationell forsk-

ning i en studie om de svenska SO-ämnena, då en entydig motsvarighet till dessa ämnen saknas i 

de flesta länderna. Många av de forskare vars litteratur som använts i denna studie har publicerat 

mycket forskning inom sitt ämne. Detta ses som en styrka, då det visar att de är väl insatta i ämnet.  
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6.2 Resultatdiskussion  
 

Resultatet delades in i sex teman (se avsnitt 5) som forskare belyser som gynnande faktorer för 

nyanlända elevers kunskapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena. I detta avsnitt disku-

teras dessa faktorer var för sig, med fokus på hur de kan appliceras i SO-undervisningen och hur 

forskningen behandlat dem i avsnitt 5. Avslutningsvis jämförs faktorerna med varandra.  

  

Språkpolicy  

Nyanlända elevers kunskapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena gynnas av att de i 

skolan möts av en positiv syn på flerspråkighet, något alla våra källor är överens om. Majoriteten 

av de bearbetade källorna lyfter fördelarna med en språkpolicy, men Durán och Palmer (se avsnitt 

5.1) påpekar även att en språkpolicy inte är en garanti för att alla i skolan har en positiv bild av 

flerspråkighet, något även vi har diskuterat och insett stämmer överens med vår bild av verklig-

heten. Flera källor anser att synen på invandring och flerspråkighet ofta är negativ och detta behö-

ver förändras (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2014, s. 475; Odenstad, 2018, s. 41; Nilsson och Axelsson 

2013, ss. 149–159) och vi delar denna uppfattning. De diskuterar även hur viktigt ryktet är för 

elever och om vi som arbetar i skolan kan främja flerspråkiga elevers goda rykte bör vi göra det. 

Återigen, något som lyfts flera gånger i studien, bör flerspråkighet ses som en resurs, vilket även är 

en av grunderna i sociokulturella teorier. Det är därför viktigt att språkpolicyn är väl genomarbetad 

och att det finns belägg för dess innehåll. På så sätt ökar chansen att få med de som inte sedan 

tidigare är insatta i språkutvecklande arbetssätt.   

  

Det är viktigt att språkpolicyn inte bara innehåller faktorer som integrerar flerspråkighet och låter 

eleverna vidareutveckla sina språk. Resultatet visar att skolan aktivt måste arbeta för att lyfta nyan-

lända elevers identiteter som flerspråkiga och ge dem känslan av tillhörighet. I avsnitt 5.1 togs både 

positiva och negativa aspekter upp av att involvera elevers tidigare kunskaper i SO-undervisningen. 

Vi ser vikten av att låta eleverna själva avgöra om de vill dela med sig av sina egna erfarenheter eller 

inte. För en elev som har en positiv identitetsbild som flerspråkig är det ett utmärkt tillfälle att få 

bidra med kunskap och bli mer delaktig. En annan, som kanske försöker identifiera sig som svensk, 

kan känna sig utpekad och uppleva att ensam tvingas stå till svars för en hel kultur, religion eller 

ett helt land (Odenstad, 2018, s. 170–172). Vi anser att lärare måste ta ansvar för att inte pressa 

någon men samtidigt arbeta för ett tillåtande och öppet klassrumsklimat. Ett tillåtande och öppet 

klassrumsklimat ger elever självförtroende att våga fråga och att be om förtydliganden, vilket Gib-

bons lyfter som viktig aspekt i lärandeprocessen (2016, s. 214).  

  

Resultatet visar det positiva med att en språkpolicy präglar arbetet i skolan, men lyfter även risker 

med att den inte alltid kommer att följas av alla. En annan risk kan vara att skolor nöjer sig med att 

en språkpolicy existerar, men aktivt arbete utefter den uteblir. I de fallen fallerar konceptet.    

  

Scaffolding  

Scaffolding är ett brett begrepp i den bemärkelsen att stöttningen kan utföras på många olika sätt. 

Något som är öppet för tolkning är att lärare bör ha höga förväntningar på alla elever och genom 

rätt stöttning hjälper man dem att nå målen (Odenstad, 2018, s. 52). Detta kan tolkas som att 

samma förväntningar läggs på alla elever, men man förväntar sig att vissa av dem ska nå dit snabbare 
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än andra eller på mer avancerat vis. Det kan även tolkas som att höga förväntningar för en elev 

kanske inte är höga förväntningar för en annan, vilket innebär att målbilderna skiljer sig.  

  

Att många nyanlända elever sedan tidigare har bilden av att lärande handlar om utantillkunskap 

ställs i stor kontrast till den svenska skolan, och inte minst till de samhällsorienterande ämnena. 

Dessa ämnen har stor koppling till sociokulturell teori och de bygger på att kunna analysera, reso-

nera, dra slutsatser och se samband, medan utantillkunskaper har förhållandevis liten roll i dessa 

ämnen (se avsnitt 3.1 och 5.2). Det är därför av stor vikt att lärare i SO-ämnena är extra tydliga i 

vad som förväntas av eleverna, så de får en ärlig chans att lära sig rätt saker. Något som Gibbons 

nämner är att många lärare ser nackdelar med att låta sina elever misslyckas (2016, s. 151), men vi 

kan se fördelar med att faktiskt göra det vid vissa tillfällen. Vi upplever att en del elever lär sig av 

sina misstag genom att bearbeta och utveckla det som gick fel, för att sedan nå ett lyckat resultat. 

  

I avsnitt 5.2 har vi lyft fram forskning som diskuterar läsflyt och att automatisering av läsning inte 

alltid är gynnande, då det kan bidra till låg förståelse av innehållet. Fokus ligger på att läsa orden 

utan att anstränga sig, vilket gör att det är svårt att ta till sig textens budskap. Detta gäller all typ av 

läsning. Det är därför ytterst aktuellt att SO-lärare är medvetna om riskerna med automatisering, 

då läsning av ämnestexter ofta är en central del i SO-undervisningen. Återigen måste eleverna möta 

ämnesbegrepp, veta vad de betyder och hur de kan användas. Begreppen behöver, i enlighet med 

sociokulturella teorier, behandlas i samspel med andra eftersom de är så lärande sker. I samma 

avsnitt (5.2) nämns att motivation och koncentration är nycklar till framgång hos elever i skolan. 

Även detta är mycket relevant att applicera på SO-undervisningen. Lärare kan välja texter utefter 

elevers tidigare erfarenheter och intressen inom varje enskilt ämne, vilket påverkar motivationen 

positivt. Vi tror även att koncentrationen ökar i takt med att motivationen ökar.   

  

Digitala resurser diskuteras ofta i skolsammanhang och när det kommer till nyanlända elevers lä-

rande inom SO-ämnena finns stora fördelar och möjligheter med att använda modern teknik. Det 

finns flera program som är skapade för att stötta nyanlända elever, däribland Studi och Moders-

målsskolan som nämnts i avsnitt 5.2. Resultatet visade att dessa lärplattformar hade god effekt på 

de nyanlända elevernas lärande i de fall där det arbetades med dem systematiskt. För att det ska 

vara möjligt ser vi att både rektorer och lärare behöver ta sitt ansvar i att avsätta tid för detta. Lärare 

kan inte använda program de själva inte förstår eller har fått tid att sätta sig in i och elevers lärande 

kan inte utvecklas med hjälp av dessa program om de inte får tid att använda dem. 

  

Socialt samspel  

I både avsnitt 5.3 och 5.5 diskuteras muntlig interaktion med andra som gynnande metod för alla 

elever vilket även är en förutsättning för lärande enligt sociokulturella teorier. Vi håller med om att 

samarbete och möjlighet till diskussioner upplevs påverka elever positivt. Den statistik som finns 

och som säger att 90 % av elevernas tid i skolan spenderas på att lyssna eller att skriva enskilt är 

för oss skrämmande, när så mycket forskning pekar mot att socialt samspel är en nyckel till lärande 

och utveckling. Det sociala samspelet går alltså i enlighet med sociokulturella teorier samt med våra 

styrdokument. Inom just de samhällsorienterande ämnena finns goda möjligheter för diskussioner, 

då mycket handlar om att ta ställning och argumentera. Grupparbeten framkallar även positiva 

känslor hos elever som gör att de känner sig tryggare och den uppfattningen delar vi med Gibbons 
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(2016, s. 68). Det finns dock undantag. Vi har uppfattat att vissa, främst nyanlända elever, inte vågar 

ta plats i grupparbeten på grund av sin låga tillit till det svenska språket. 

  

I avsnitt 5.3 påpekas att lärare tycker det är svårt att veta hur de ska gruppera sina elever i olika 

sammanhang för att nå bästa resultat. Vidare i avsnitt 5.3 rekommenderas indelning av elever i par 

eller grupper där en eller flera elever är högpresterande ihop med en eller flera lägre presterande 

elever. Vi känner oss positivt inställda till att detta fungerar bra, dock kritiska till att det är bästa 

alternativet i varje läge. Vi vet att alla individer lär sig på olika sätt och behöver därför stöttas på 

olika sätt, vilket källorna styrker. Vi har från tidigare erfarenheter sett att högpresterande elever kan 

utmana varandra och att lågpresterande elever tillsammans kan lyfta varandra, vilket ger utveckling. 

Uppdelningsvarianten som beskrivs känns därför inte nödvändigtvis som mest framgångsrik.  

  

Språklig medvetenhet  

Språket är enligt sociokulturell teori avgörande för all kunskapsutveckling, och därför är det viktigt 

att lärare inom SO-ämnena har en god språklig medvetenhet. När vi beslutade att detta skulle vara 

ett enskilt tema i vårt resultat hade egentligen ingen av oss reflekterat över att vi faktiskt använder 

oss av flertalet olika språktyper som vi skiftar mellan omedvetet och utan ansträngning. Att vi nytt-

jar ett vardagsspråk och ett skolspråk var för oss känt, men att det skiljer så mycket mellan skolspråk 

och ämnesspråk var inget vi tidigare noterat. Vi har nog sett skolspråket som någonting vi använder 

oss av så länge det kretsar kring skolarbete, oavsett vilket ämne det gäller. Under denna studie har 

vi fått klarhet i att ämnen har olika begrepp, men även samma begrepp med olika betydelse. Vi har 

även fått klarhet i att dessa språktyper måste stimuleras och att de utvecklas ständigt och parallellt 

med varandra. Ämnesspråken i historia, religion, geografi och samhällskunskap är, som tidigare 

nämnt, mycket specifika och innehållande ord som sällan behandlas i andra sammanhang. Därför 

är det viktigt att ta hänsyn till detta vid undervisning för nyanlända elever, för att gynna deras kun-

skapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena. 

  

Vår uppfattning är att lärare generellt sett behöver tänka över sin undervisning så att den görs mer 

språkutvecklande. Som nämnt i avsnitt 5.4 pratar lärare för snabbt och missar att förtydliga vissa 

ord och fraser som hen anser eleverna redan bör känna till. För att inte låta något okänt begrepp 

sätta stopp för kunskapsintaget, är det viktigt att läraren stannar upp och bekräftar med eleverna 

att de hänger med. Detta nämns även i avsnittet om Scaffolding (5.2), då språkinriktad undervisning 

handlar både om stöttning och språklig medvetenhet.  

  

Translanguaging  

Vi ser positivt på translanguaging och ser många fördelar för SO-lärare att nyttja detta så ofta de 
kan. Ett bra exempel är när lärare inte kan en nyanländ elevs förstaspråk, men har en eller flera 
elever som gör det. Då är det ett perfekt tillfälle att ta hjälp av dessa elever. Dels höjer det elever 
som får möjlighet att hjälpa andra och visar dem att deras språk är betydelsefullt och dels för de 

elever som inte ännu behärskar det svenska språket framåt i sitt lärande och i sin utveckling. Ex-

emplet är, för oss, en tydlig skildring av vad translanguaging faktiskt innebär och metoden följer en 
struktur som ingår i sociokulturella teorier. Just att nyanlända elevers kunskapsutveckling inom de 
samhällsorienterande ämnena inte stannar upp på grund av att de inte behärskar det svenska språket 
fullt ut, ser vi som väldigt viktigt. När de får utveckla både språk- och ämneskunskaper samtidigt 

blir lärandet mer effektivt och risken att halka efter i SO-ämnena inte lika stor.    
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Det finns goda möjligheter för ämneslärare inom de samhällsorienterande ämnena att arbeta 

med translanguaging. Det finns mycket att argumentera och resonera kring i samtliga So-äm-

nen och i dessa diskussioner kan nyanlända elevers förstaspråk aktivt involveras. Gibbons (2016, s. 
161) behandlar vad andraspråkselever bör tänka på för att nyttja sina tidigare språkliga kompetenser 
i skolan. Hon lyfter att elever som har fler än ett språk kan ta hjälp av dessa när de ska lära sig 

ett nytt språk. När vi läste detta började vi diskutera att det kan vara något att benämna som trans-

languaging hos sig själv. Translanguaging är två språk som stöttar upp varandra och vi anser att det 

inte måste handla om samarbete mellan elever, utan kan alltså ske i de egna tankarna.   
  

Genrepedagogik  

Vi har från tidigare erfarenheter uppfattningen att elever med svenska som förstaspråk kan ha svårt 

att urskilja olika genrer och därför behöver de tid till att träna på detta. För nyanlända elever med 

annat förstaspråk än svenska är det troligtvis ännu svårare. Det blir problematiskt om elever inte 

förstår skillnad på en argumenterande text där egna värderingar varvas med fakta och en förkla-

rande faktatext. Därför tycker vi det är viktigt att lärare inom de samhällsorienterande ämnena 

jobbar parallellt med kunskapsutveckling och genrespecifikt språk för att stötta framförallt de ny-

anlända eleverna i att upptäcka likheter och skillnader mellan olika genrer. I avsnitt 5.6 beskrivs 

hur berättande text, förklarande text och argumenterande text används i historieundervisningen och vi ser 

lika stora möjligheter att använda sig av dessa genrer inom religion, geografi och samhällskunskap.  

  

De faktorer som hittats som framgångsrika för vår målgrupp går på något sätt in i varandra. Genom 

att arbeta genrepedagogiskt i de samhällsorienterande ämnen ökar alla elevers förståelse och kun-

skap om de specifika ämnesspråk som dessa ämnen använder. De första stegen i arbetsprocessen 

genomförs, i enlighet med sociokulturell teori, tillsammans i klassen. Det gör att både ämnesinne-

hållet och det genrespecifika språket får bearbetas och diskuteras på djupet, vilket vi ser som avgö-

rande för att detta ska vara ett framgångsrikt arbetssätt. Annars ser vi en risk för att mallen för den 

genren eleverna arbetar med fylls i instrumentellt utan bearbetning av dess innehåll och kunskaps-

utvecklingen uteblir. Detta lyfter, som tidigare nämnts, även Sellgren (2011, s. 88) som en risk om 

arbetet inte genomförs på ett välplanerat sätt där innehållet bearbetas.    

  

Jämförelser  

Skolans uppdrag är att ”...främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompe-

tenta och ansvarskännande individer och medborgare.” (Skolverket, 2018, s. 7). Här har de sam-

hällorenterande ämnena, inte minst samhällskunskapsämnet, stor betydelse i formandet av vad ele-

ver ser som innebörden att vara svensk medborgare (Odenstad, 2018, ss. 13–14). Forskning visar 

att ju mer kunskap elever har om samhället, desto större är chansen att de deltar i och känner 

förtroende för samhället på ett bra sätt (ss. 54–55, 136). Som svensk medborgare är det viktigt att 

känna till sina rättigheter och skyldigheter. Eftersom nyanlända elever oftast inte har med sig kun-

skaper om svenska samhället hemifrån ser vi här att skolan behöver ta ett extra ansvar för att dessa 

elever får den kunskap i skolan, vilket även intervjuade lärare i Odenstads avhandling lyfter (s. 183). 

Det är därför ytterst aktuellt att nyanlända elever får bästa möjliga undervisning i de SO-ämnena, 

där vi sett att forskning inom ämnet betonar språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som ge-

mensam nämnare för alla de faktorer vi funnit. Av den anledningen har vi, många gånger under 

arbetsprocessen, frågat varandra och oss själva om vad som tillhör vilket tema eftersom mycket 

innehåll går in i varandra. Det är exempelvis så att translanguaging är en sorts stöttning och det som 
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handlar om translanguaging hade då kunnat placeras under scaffolding. Scaffolding hade kunnat gå in 

under språkpolicy, genrepedagogik hade fungerat under språklig medvetenhet och så vidare.  

  

Samtliga metoder och arbetssätt som nämns i resultatavsnittet kan, enligt oss, tillämpas i de sam-

hällsorienterande ämnena på något vis. I avsnitt 5.1 nämns användning av elevers förkunskaper för 

att kunna göra jämförelser i historia och geografi. Detta kan även appliceras i både religions- och 

samhällskunskapsundervisningen. Avsnitt 5.2 betonar vikten av att aktivt arbeta med begrepp som 

stöttningsmetod för de nyanlända eleverna. Varje samhällsorienterande ämne har flera ämnesspe-

cifika och svåra begrepp som är viktiga att belysa och bearbeta.   

 

6.3 Slutsats  
 

Syftet med denna litteraturstudie var att granska hur forskning beskriver vad som gynnar nyanlända 

elevers kunskapsutveckling inom de samhällsorienterade ämnena. Enligt de källor som använts har 

försök gjorts att besvara studiens frågeställning. Den övergripande slutsatsen som kan dras är att 

forskning om kunskapsutveckling för nyanlända elever inom SO-ämnena hela tiden lyfter samtliga 

av de faktorer som behandlats i denna litteraturstudie. Det som är viktigast är att lärare bedriver en 

språkinriktad undervisning, men med ämnet i fokus.   

 

6.4 Vidare forskning  
 

Studiens syfte var bland annat att synliggöra behov av vidare forskning kring språkinriktad ämnes-

undervisning. Därför lyfts här förslag på forskningsområden inom ämnet som vi finner intressanta.  

 

Något som noterades under sökprocessen var att få artiklar och andra källor behandlade språkut-

vecklande arbetssätt inom de samhällsorienterande ämnena. När vi sökte fram varje enskilt ämne, 

alltså historia för sig och religion för sig, hittade vi mer än vi gjorde när vi försökte söka på SO-

ämnena som samlingsbegrepp och därför ser vi goda möjligheter till vidare forskning kring just 

språkutvecklande arbetssätt inom SO-ämnena. Dessutom behandlar forskningen främst flersprå-

kiga elever, men inte just nyanlända och inte heller hur verksamma lärare ställer sig till denna fler-

språkighet inom SO-ämnena. Där ser vi ytterligare två möjliga vägar mot vidare forskning; Nyan-

lända elevers attityder kring SO-undervisning och lärares attityder kring nyanlända elevers flersprå-

kighet. Vidare utgår forskningen snarare från elevgrupper än individer och använder sällan kompa-

rativ metod och vidare forskning på individnivå hade varit intressant. Det finns även begränsad 

mängd forskning, som vidare forskning kan lyfta, om hur elever gynnas eller missgynnas av att 

hamna i en klass med flera andra elever som delar samma förstaspråk och kultur. Inom scaffolding 

finns ganska mycket forskning, men inom scaffolding genom digitala resurser för nyanlända var 

utbudet begränsat och även där kan vidare forskning göras. Intressant hade även varit vidare forsk-

ning som undersöker hur olika skolor ser på och behandlar nyanlända elevers SO-undervisning. 

 

 

7. Avslutning 
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All forskning som använts som underlag för studien bidrar med god insikt i området för lärarstu-

denter, lärarutbildare samt SO-lärare. Forskningen lyfter många olika metoder och arbetssätt kring 

de faktorer som återkommer genomgående i studien, som SO-lärare kan nyttja i sin undervis-

ning. Ett par exempel vi lyft är att arbeta genrepedagogiskt genom att låta eleverna skriva en saga 

om något inom de samhällsorienterande ämnena, arbeta aktivt med språklig medvetenhet och att 

tillämpa scaffolding genom att låta eleverna ligga i ständig kunskapsutveckling. 

 

Slutligen har denna studie bekräftat att språk och ämne är stark sammankopplade. När studiens 

resultat granskats, jämförts och ställts mot styrdokumenten har det synliggjorts att språk- och kun-

skapsutvecklande arbetssätt inte bara är gynnande, utan faktiskt nödvändigt för elevers framgång i 

skolan och i de samhällsorienterande ämnena. Vi anser att studiens frågeställning har besvarats. 
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Bilaga 1: Översikt över analyserad litteratur  

  
            

Författare  
Titel  

Tidskrift  
Publikationsår  

  
Syfte  

  
Design  

Datainsamling  
Urval  
Land  

  

  
Studiens teoretiska 

utgångspunkt  

  
Resultat  

 
Cummins, Jim  
”Rethinking monolin-
gual instructional strate-
gies in multicultural class-
rooms”  
2007  
  

 
Syftet är att argumentera för att ar-
beta flerspråkigt i klassrummet. 
Alldeles för mycket undervisning 
är enspråkig idag.  

 
Vetenskaplig artikel  
– 
– 
Kanada  

 
Dynamic systems theory (DST): Ut-
vecklingen inom människan är dyna-
misk och rör sig hela tiden framåt.  

 
Cummins ställer tre gamla skolriktlinjer 
om enspråkighet mot att arbeta flersprå-
kigt i modern tid och förklarar varför de 
gamla är mindre framgångsrika.  

 
Duran, Leah & Palmer, 
Deborah  
”Pluralist discourses of bi-
lingualism 
and translanguaging talk 
in classrooms”  
2014  

 
Studiens syfte är att studera hur lä-
rare och hur diskussioner i ett fler-
språkigt klassrum bör se ut i första 
klass. Även att förstå hur språkpo-
litiken påverkar elever.  

 
Vetenskaplig artikel  
 
Intervjuer och observationer i 
en första klass.  
 
Centrala Texas, observationer 
skedde 12 ggr på en höstter-
min och 5 ggr på en vårter-
min.  
 
USA  
  

  
Sociokulturell teori: Genom interakt-
ion med andra samt sociolingvistik.   

  
Eleverna ska inte tvingas till ett enda 
språk, när de har tillgång till flera, även om 
läraren använder sig av ett och samma 
språk i sin undervisning. Translangu-
aging bör normaliseras och användas kon-
tinuerligt.   
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Egenæs Staurseth, H. & 
Håland, A.  
”Ninth-grade stu-
dents’ use of graph-
ical representations in so-
cial studies writing”  
2019  

 
Syftet är att belysa fördelarna med 
att arbeta med grafiska representat-
ioner inom de samhällsoriente-
rande ämnena när det kommer till 
skrivande.  

 
Vetenskaplig artikel  
 
Introducerat och genomfört 
ett arbetsområde med sådan 
skrivmetod samt ”rätt” stött-
ning som testat framgång/re-
sultat hos elever i åk 9.  
 
– 

 
Norge 
  

  
Framgår ej. 

   
Grafiska representationer bidrar med för-
tydliganden av textinnehåll och eleverna 
tycker att det är roligt att arbeta med såd-
ana.  

     
 
Gibbons, Pauline  
”Stärk språket stärk läran-
det - Språk-och kunskaps-
utvecklande arbetssätt för 
och med andraspråksele-
ver i klassrummet” 
2016  
  

  
Syftet är att ge en solid teoribas som 
utgår från aktuell forskning men 
också konkreta modeller för hur 
man kan arbeta både språk- och 
kunskapsutvecklande i alla ämnen.  

  
Bok  
 
– 
 
– 
 
Australien  

  
Det fristående lärandet och sociokul-
turellt perspektiv  

 
Fyra grundprinciper:  
- Anknyt till och bygg vidare på det ele-
verna har med sig till skolan: språk, kultur, 
förståelse och erfarenheter  
- Ge den typ av stöttning som svarar mot 
både de behov andraspråkseleverna har för 
att utvecklas språkligt och de krav kurspla-
nen ställer.  
- Låt eleverna ”överta” ansvaret för att an-
vända de nyförvärvade kunskaperna själv-
ständigt, i nya sammanhang och i egna syf-
ten.  
- Skapa klassrumskulturer som är framtids-
orienterade, där eleverna behandlas som 
de människor de kan bli.   

 
Hajer, Maaike & Mee-
stringa, Theun  
”Språkinriktad undervis-
ning”  
2014 
   

 
Förklara hur man främjar elevers 
utveckling optimalt, både vad gäl-
ler språk och ämnesinnehåll, och 
ger lättillgängliga förslag på hur det 
dagliga arbetet kan läggas upp.   

 
Handbok   
 
– 
 
– 
 
Holland  

 
Utgångspunkt: Inom all undervisning 
utvecklas kunskapen via språket.  

 
Framgår ej.  
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Juvonen, Päivi   
“Projekt nyanländ! En 
rapport om användningen 

av extra digitala lärresur-

ser vid undervisning av ny-
anlända elever på åk 7–9 
och gymnasiet i Nacka 

kommun”   
2017 
 

 
Ta reda på hur och i vilken ut-
sträckning de aktuella skolorna an-

vände sig av lärplattformarna, för-
väntningar och erfarenheter samt 
om man uppfattade det som en 
hjälp för nyanlända elever att nå 
kunskapskraven 

 

Rapport   
 

Enkäter & intervjuer    
 
10 skolor i Nacka kommun 

(7–9 och gymnasieskolor)   
 

Sverige   

 
Framgår ej. 

 

Användandet var relativt lågt pga olika or-
saker bland annat tidsbrist och saknade 

kunskaper kring både fördelarna med att 

använda elevernas modersmål och 

själva lärplattformarna.   

 
Nilsson, Jenny & Axels-
son, Monica  
””Welcome to Swe-
den”: Newly arrived stu-
dents experiences of peda-
gogical and social provi-
sion in intruduc-
tory and regular classes*” 
2013  
  

  
Syftet är att utforska ett antal ny-
anlända elevers åsikter om de ut-
maningar och möjligheter de upp-
lever gällande tillgång till pedago-
giska och sociala resurser i förbere-
delseklass och ordinarie klass samt 
hur de uppfattar övergången mel-
lan dessa.  

  
Vetenskaplig artikel  
  
Intervjuer  
  
22 nyanlända elever samt 
16 lärare från tre olika skolor i 
Sverige. Skolorna ligger i olika 
städer med olika storlek.  
  
Sverige  

  
En teori som omfattar fyra nödvän-
diga interaktiva komponenter: språk, 
akademisk och kognitiv utveckling 
och en socio-kulturellt stödjande 
miljö  

  
Studenterna upplever i allmänhet att för-
beredelseklassen ger bäst språklig och aka-
demisk utveckling, i form av ett integrerat 
andraspråksperspektiv och användning av 
förstaspråket inom ämnesutveckl-
ingen.  Däremot har alla elever i en förbe-
redelseklass väldigt olika erfarenheter vil-
ket kan göra det svårt att bemöta alla på 
den nivå de befinner sig på. Undervisning i 
en ordinarie klass ger däremot en känsla av 
att vara som alla andra, men eleverna upp-
lever att de inte får den stöttning och an-
passning som de behöver.  
  

  
Niu, Ruiying; Jiang, Lin 
& Deng, Yuan  
”Effect of profi-
ciency pairing om 
L2 learners’ lan-
guage learning and scaf-
folding in collabora-
tive writing” 
2018   
  

  
Studiens syfte är att se hur ele-
ver påverkas när de får skriva i 
par.  

  
Vetenskaplig artikel  
  
Intervjuer  
  
24 kinesiska elever som un-
dervisas i engelska, varav 20 
kvinnor och fyra män.  
  
Kina  

  
Vygotskijs sociokulturella teori.  

  
Att skriva tillsammans med någon annan 
som delar samma förstaspråk är språkut-
vecklande och att skriva i par gör att ele-
verna i fråga kan stötta varandra i språk- 
och kunskapsutvecklingen.  
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Odenstad, Christina  
”Medborgarkunskap i fo-
kus: samhällskunskapsun-
dervisning för nyanlända”  
2018  
  

  
Syftet med avhandlingen är att un-
dersöka hur medborgarskap kom-
mer till uttryck i ämnet samhälls-
kunskap i ett mångkulturellt klass- 
rum.   
  

  
Doktorsavhandling  
  
Djupintervjuer, klassrums-
observationer samt olika for-
mer av undervisnings- 

och bedömningsmaterial.  
  
Tre legitimerade och er-
farna gymnaiselärare inom 
samhällskunskap som under-
visar nyanlända elever.   
  
Sverige 
   

  
Teorin utgörs av olika medborgar-
skapsdimensioner.  

  
Undervisning i samha ̈llskun-

skap utgör en möjlighet för ny-

anla ̈nda ungdomar att första ̊ det omgi-

vande samha ̈llet. En 

tanke fra ̊n la ̈rarna sida är att kunskaper 

i a ̈mnet sam- ha ̈llskunskap a ̈r en va ̈g att in-

tegreras i samha ̈llet.    
  

  
Schall-Leckrone, Laura  
”Genre Pedagogy: 
A Framework to Pre-
pare History Teach-
ers to Teach Language”  
2016  
  

  
Syftet var att kartlägga faktorer för 
förbättrade inlärningsmöjlig-
heter för flerspråkiga elever som 
uteslutande undervisas på engelska 
i amerikanska och internationella 
sammanhang.  

  
Vetenskaplig artikel  
 
Videofilmade klassrums-
observationer, lektionsplane-
ringar, lektionsmaterial och 
intervjuer.  
 

–  
 
USA 
  

  
Sociokulturellt perspektiv  

  
Resultaten tyder på att deltagarna kombi-
nerat språkundervisning och ämnesinlär-
ning, såsom explicit ordförrådsundervis-
ning och gruppaktiviteter som organisera-
des kring strukturerad interaktion med 
klasskamrater och texter, i ämnesundervis-
ningen.  
  

 
Sellgren, Mariana  
”Den dubbla uppgiften- 
tvåspråkiga elever i sko-
lans mellanår arbetar med 
förklarande genre i SO”  
2011   

 
Att beskriva och diskutera ett gen-
repedagogiskt klassrumsarbete 
med förklarande genre i en fler-
språkig elevgrupp i grundskolans 
mellanår.   

 
Licentiatuppsats  
 
Geografiundervisning för 
klass i åk 6  
 
– 
 
Sverige (Stockholmsförort)  
 
  

 
Sociokulturellt perspektiv, forskning 
om andraspråksinlärning och syste-
misk-funktionell lingvistik  

 
Genrepedagogiskt arbetssätt fungerar väl 
med god struktur och upplägg. Det kan 
hjälpa flerspråkiga elever med både språk- 
och kunskapsutveckling.   
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Taguchi, Etsuo; Gor-
such, Greta; Lems, Kris-
tin & Rosszell, Rory  
”Scaffolding in LS read-
ing: how repetition and 
an audi-
tory model help readers”  
2016  
  

  
Syftet är att undersöka hur två 
strategier, upprepad läsning av en 
text och att läsa tillsammans med 
en ljudmodell, påverkar andra-
språkselevers läsförståelse.  

  
Vetenskaplig artikel  

 
Litteraturstudie  
 
– 
 
Japan/USA  
  

  
Automaticity Theory  
  
Empirical evidence for Implicit Pros-
ody Theory  
  
Focus Marking Theory  

  
Både strategierna bidrog till ökad läsförstå-
else och bättre läsflyt.  

  
Vogel, Freydis; 
Wecker, Christof; Kol-
lar, Ingo & Fischer, 
Frank  
”Socio-cognitive scaffold-
ing with computer-sup-
ported collabora-
tion scripts: a meta-analy-
sis”  
2017  
  

  
Syftet med studien är att under-
söka hur elever som nyttjar CSCL 
(Computer-supported collaborat-
ion scripts) påverkas.  

  
Vetenskaplig artikel  
  
Litteraturstudie  
  
– 
  
Tyskland  

  
Theory of guidance  

  
CSCL erbjuder elever sociokognitiv stött-
ning och elever som deltar i samarbetsakti-
viteter når högre utvecklingspotential.  

  


