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Abstract 

Title: Multilingual Study Guidance in the native language for recently arrived students. 

Author: Ranja Shamoun 

Supervisor: Stina Hållsten 

 

The aim is to study Multilingual Study Guidance in the native language as a helping tool for 

recently arrived students in the Swedish school and how the teacher helps newly arrived 

students in the classroom. Also, what kind of difficulties the new arrivals encounter when 

they read, loud from a text. The study is based on a qualitative method with two observations 

in a school in Sweden with two newly arrived pupils in grade six. The study showed that the 

Multilingual Study Guidance supports the newly arrived students. Sometimes the newly 

arrived students mix Arabic and Swedish when they want to show that they understand what 

the word means but do not know the corresponding word in Swedish. This is one of the 

challenges faced by the newly arrived students in the Swedish school. This study shows that 

newly arrived students do not just need to develop their knowledge and learn a new language 

but they also must learn the subject concepts in the new language. Therefore, study guidance 

in the native language is a good way for the newly arrived to take on the subject concepts, 

show and develop their understanding as well as learn the language. 

 

Keywords: Multilingual Study Guidance, native language, scaffolding, newly arrived pupils, 

reading 

Nyckelord: Studiehandledning på modersmålet, stöttning, nyanlända elever, högläsning 
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Inledning 

Svenska skolor har genom åren fått uppleva ett kontinuerligt inflöde av nyanlända elever från 

olika delar av världen. Den politiska situationen som sker globalt speglas i den svenska skolan 

(Axelsson 2015 s.81). Det finns olika faktorer som tvingar människor att flytta från sina 

länder, vissa flyr på grund av krig, svält och sjukdomar medan andra gör det frivilligt. Oavsett 

orsak så utgörs skolan idag av en mångkulturell blandning bland eleverna (Hyltenstam 

2007:4). Ungefär en femtedel av eleverna i grundskolan idag har utländsk bakgrund, de är 

antingen födda i ett annat land eller har föräldrar med annat ursprung (Skolverkets rapport 

32:2008, s.5). I oktober 2014 var 92 188 grundskoleelever födda utomlands, vilket betyder att 

det idag finns elever som representerar över hundra olika modersmål i den svenska skolan. 

Dessa elever ser det som naturligt att använda mer än ett språk i sin vardag och detta innebär 

även att de flesta lärare i sin undervisning möter en språklig mångfald (Skolverket 2015).  

 

Enligt läroplanen, Lgr 11, ska alla elever få en likvärdig utbildning där man ska anpassa 

undervisningen till varje elevs behov och förutsättningar. Med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper, ska undervisningen främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Skolverket 2011). Skolverkets statistik visar dock 

att flerspråkiga elever har svårt att nå målen och klarar inte av kraven i jämförelse med andra 

elever (Skolverket 2015, s.11). 

 

Forskning från Skolverket (2015) visar att det är brist på användning av elevers modersmål i 

skolans dagliga arbete, i första hand när det gäller handledning på modersmålet. Med 

studiehandledning menas att en modersmålslärare ger eleverna stöd och hjälp i 

undervisningen, till exempel uppgifter i olika ämnen på deras eget modersmål (och på 

svenska), så att de får hjälp med att lära sig ämnesord och inte gå miste om ämneskunskaper 

som en följd av bristande kunskaper i svenska språket. I vissa skolor erbjuds 

studiehandledning på modersmålet om eleven är i behov av det (Utbildningsdepartementet, 5 

kap 4§, 2010:800.). 

 

Resultat från en undersökning av Skolinspektionen (2010) visar på stora brister när det gäller 

flerspråkiga barns förutsättningar för en optimal språk- och kunskapsutveckling på grund av 

skolornas otillräckliga arbete. En av de största utmaningarna som de nyanlända eleverna ställs 
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inför när de kommer in i den svenska skolan är att de måste tillägna sig både ett helt nytt 

språk, men även ”språk i språket”. Med detta menas nya begrepp i ett skolämne utöver att de 

även måste lära sig ny kunskap på ett språk som de har svårigheter med (Bunar, 6:2010, s. 

62). 

 

Enligt en granskning av Skolinspektionen om utbildning för nyanlända elever där flera skolor 

har kvalitetsgranskats, framträder det att många av de skolorna visar på stora brister i sitt sätt 

att hantera studiehandledning. Det är bland annat lärarens kompetens kring studiehandledning 

på modersmålet som varierar och ser olika ut beroende på om handledaren är utbildad lärare i 

grund och botten och har kunskap om ämnet som undervisas. När studiehandledning på 

modersmålet som erbjuds i skolan är av god kvalitet visar det sig att det är en viktig stödinsats 

för den nyanlända eleven (Skolverket 2015, s.7). 

 

Min undersökning kommer att ha som fokus att undersöka studiehandledningen som ett 

hjälpmedel för nyanlända elever vid högläsning samt vilka utmaningar de nyanlända eleverna 

stöter på när de läser texten. 
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Bakgrund 

För att de nyanlända eleverna ska vara förberedda att delta i den svenska skolan och samhället 

finns det några viktiga resurser. Dessa är bland annat undervisning i svenska som andraspråk, 

ämnen, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet och andraspråket 

(Bunar 2015 (red.), s.93). Mottagandet av nyanlända elever i svensk skola är inte preciserat i 

skollagstiftningen. Det finns dock två placeringsmodeller för hur nyanlända elever placeras i 

skolorna, förberedelseklass och direktintegrering i en ordinarie klass. Placeringarna sker på 

olika sätt beroende på kommun. Vissa kommuner i Sverige, bland annat Södertälje kommun, 

har tagit bort förberedelseklassen för att det anses skapa en segregation. Detta på grund av att 

i en förberedelseklass går alla nyanlända i en separat undervisningsklass med varandra 

åtskilda från resten av skoleleverna (Bunar 2015 (red.), s.14). 

 

Däremot säger kritikerna att det i många skolor saknas stöttande struktur i form av 

studiehandledning och utbildade lärare som är kunniga inom språkutvecklande arbetssätt som 

kan hantera och hjälpa de nyanlända eleverna som inte behärskar det svenska språket. Den 

nyanlända eleven som sätts in i en ordinarie klass integreras fysiskt i klassen men däremot blir 

den exkluderad från de pedagogiska processerna (Bunar 2015 (red.), s.15). Forskaren Nihad 

Bunar, skriver vidare i sin bok, Nyanlända och lärande-mottagande och inkludering, att en 

bra start för den nyanlända i en ordinarie klass är bland annat att den får studiehandledning på 

sitt modersmål i undervisningen (Bunar 2015 (red.), s.16). 

 

Studiehandledarens roll 

Yrkesrollen studiehandledare ska inte blandas ihop med att vara modersmålslärare, utan 

studiehandledaren ger handledning, stöttning, på elevens modersmål och svenska i den 

ordinarie undervisningen, inte i ämnet modersmål, som en modersmålslärare undervisar i 

(Skolverket 2015, s.32).  

 

Filosofie magistern och läraren Tiia Ojala (2016) skriver i sin bok, Mötet med nyanlända, att 

studiehandledaren inte ska agera som tolk eller översättare även om det är svårt att ta bort den 

uppgiften. Om en studiehandledare skulle tolka hela texten för den nyanlända eleven så skulle 

det ske en minimal språkinlärning. Hur ska då studiehandledaren stötta eleverna på bästa sätt? 
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Jo, genom att låta eleven själv försöka tolka och återberätta en text. Vad har eleven förstått? 

Var brister förståelsen? Det är här som studiehandledaren kan leda eleven på rätt väg, förklara 

och tydliggöra kunskap. Det är även nyttigt att eleven får återberätta texten på sitt modersmål 

för att kunna kontrollera om eleven förstått innehållet. Att den nyanlända eleven får sätta ord 

på det hen lärt sig brukar vara en mycket effektiv aspekt inom en inlärningssituation och är 

oerhört utvecklande för eleven. Det är även viktigt att stötta eleven, sammanfatta det 

viktigaste av texten, koncentrera sig på och förklara centrala begrepp (Ojala 2016, s.87).  

 

Det är viktigt att studiehandledaren är insatt i kurs- eller ämnesplaner samt kunskapskraven 

för ämnet som undervisas. På så sätt blir studiehandledning på modersmålet ett effektivt stöd 

genom planering och genomförande med utgångspunkt i elevens behov och att ta del av 

lärarens planering inför lektionen (Skolverket 2015, s.27).  

 

Vissa ämnen i skolan i Sverige skiljer sig från hur ämnesundervisningen är organiserad i 

andra länder. Genom att handledaren är insatt i skillnaderna mellan undervisningen i svensk 

skola och i elevernas hemländer kan handledaren stötta elevernas introduktion i ämnet genom 

elevens tidigare erfarenheter. Alla ämnen använder språket på olika sätt. Det finns till 

exempel olika slags texter i alla ämnen som har olika funktioner och uppbyggnad. Det är en 

stor skillnad mellan att läsa en saga eller läsa en faktatext. Eleven behöver undervisning om 

texternas funktion, innehåll och uppbyggnad för att kunna klara av sådana utmaningar 

samtidigt som språket står i vägen (Skolverket 2015, s.27–28). 

 

Syftet med studiehandledning 

Studiehandledningen är en stödinsats där syftet är att den nyanlända eleven får använda sitt 

modersmål som ett redskap i kunskapsutvecklingen i skolans ämnen. Studiehandledningen 

sker växelvis på modersmålet och på svenska, vilket gör att eleven utvecklas kunskapsmässigt 

i såväl ämnet som i svenska språket. När elevens kunskaper ökar genom att hen lär sig bland 

annat ämnesord och begrepp och att elevens svenska språk stärks, övergår undervisningen 

mer och mer till att ske på svenska (Skolverket 2015, s.21). 

 

Det är viktigt att samarbetet mellan studiehandledaren och läraren fungerar så att 

studiehandledaren får veta hur lektionen är upplagd och vilket innehåll som ska bearbetas för 
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att vara så förberedd som möjligt till att stötta den nyanlända eleven. Den ordinarie läraren 

ska informera vad undervisningen ska ha fokus på, hur planeringen är upplagd eller informera 

om vilka läromedel som ska användas (Skolverket 2015, s.21). 

 

Studiehandledning under lektionen 

När studiehandledningen sker under lektionen innebär det att eleven får handledningen på 

modersmålet samtidigt som den ordinarie ämnesundervisningen pågår. På så sätt gynnar det 

samarbetet mellan ämnes-/klassläraren och studiehandledaren. Det är då även passande när 

handledningen omfattar både en eller flera nyanlända elever i klassen i och med att det kan 

tillföra ett flerspråkigt perspektiv till undervisningen (Skolverket 2015, s.23). 

Genom att studiehandledaren stöttar de nyanlända eleverna att koppla innehållet i 

undervisningen till olika aspekter och områden där eleven har sitt ursprung kan det vidga 

elevens förståelse. Elevens värderingar kan på sätt bidra till att stärka inlärningen. 

Studiehandledaren har en viktig roll för de nyanländas lärande i den svenska skolan. 

Handledaren är en viktig länk mellan vad eleven har för tidigare erfarenheter av skolan och 

den undervisning och skolkultur som eleven får träffa på i Sverige. Handledaren kan få ut 

elevens språkliga och kulturella verktyg som eleven kan använda för lärandet (Skolverket 

2015, s.30). 

Skolor som har lyckats med arbetet att organisera och genomföra studiehandledning på 

modersmålet kännetecknas av vissa framgångsfaktorer, dessa är följande: 

• ”att den föregås av en bedömning av elevens språk- och ämneskunskaper 

• att insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov 

• att skolan har kompetens om flerspråkighet 

• att studiehandledaren och elevens lärare samverkar 

• att undervisningen ges växelvis på elevens modersmål och på svenska, för att eleven ska 

utveckla verktyg för sitt eget lärande” (Skolverket 2015, s.36). 



10 

 

 

Att läsa på andraspråket 

En av de viktigaste sakerna för framgång i studier är läskunnighet, det är ett avgörande steg 

för varje elev i skolan. ”Att läsa” kan ha olika processer beroende på skriftspråket. Man kan 

läsa från vänster eller höger, beroende på vilket språk och alfabet man läser (Ladberg 2000, 

s.160). 

Det är oftast så att elever får läsa och lyssna på högläsning utan att få möjligheten att kunna 

samtala eller bearbeta texten, vilket krävs för att skapa mening, förstå texten och skapa 

förståelse för världen omkring oss (Kaya 2016, s.91). 

Anna Kaya (2016), som är lärare i svenska som andraspråk skriver i sin forskningsbaserade 

bok, Att undervisa nyanlända, där hon hänvisar till forskning som säger att en givande läs- 

och skrivinlärning sker enklast på ett språk som eleverna förstår, detta betyder att eleverna 

med olika språkbakgrund måste få möjlighet att använda sina andra språkkunskaper för att 

kunna förstå i inlärningsprocessen. Undervisningen måste så att säga planeras så att alla dessa 

elever ska få samma förutsättningar att visa sin kunskap och få utvecklas vidare, till exempel 

genom stödinsatser (Kaya 2016, s.92). Ett begränsat ordförråd kan vara orsaken till 

läsförståelseproblem, därför är det oerhört viktigt att i läsundervisningen kunna aktivera 

elevernas förkunskaper, bygga upp deras förförståelse samt ordförråd (Kaya 2016, s.93). 

 

Språkinriktad undervisning  

De nyanlända eleverna kan stöta på olika hinder när de ska lära sig ett nytt språk. Utöver att 

de behöver lära sig just det svenska språket för att kunna kommunicera behöver de även lära 

sig ämnesspråket i språket. De behöver lära sig olika begrepp som finns i ämnet i skolan för 

att nå kunskap och förståelse. Med språkinriktad undervisning menas att man väver ihop 

språkutveckling och kunskapsutveckling. En sådan undervisning riktar in sig på både de 

ämnesmässiga och de språkliga målen där eleven leds in i skolans språkbruk och så 

småningom in i ämnesspråket. Forskning visar att det tar cirka fyra–åtta år för en nyanländ att 

behärska ämnesspråket (Axelsson 2015, s.81). 
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Vardagsspråket lär sig barnen genom socialisering under åren och skolspråket, eller 

ämnesspråket som det även kallas, det vill säga det abstrakta, textbaserade och tekniska 

språket, lär sig barnen genom att läsa olika ämnen i skolan (Axelsson 2015, s.83). 

Det är inte en lösning att låta de nyanlända eleverna följa med i den ordinarie undervisningen 

i skolan för sådana tillfällen inte ger upphov till maximal språkinlärning för eleven. 

Språkinriktad undervisning är en viktig del där språk och innehåll integreras i samma 

utsträckning som ämneskunskaperna (Gibbons 2013, s.33). Om en elev riskerar att inte nå 

kunskapskraven i ett ämne och inte klarar av att följa den ordinarie undervisningen på svenska 

så har eleven rätt till stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål 

(Utbildningsdepartementet, 2011:185 kap. 5 §4). 
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Syfte 

I och med att forskning visar att studiehandledning på modersmålet motiverar nyanlända 

elever men att de flesta skolor inte använder sig av det, så är syftet att undersöka 

studiehandledningens roll som ett stöd för nyanlända elever när de läser högt ur en text samt 

vilka svårigheter dessa elever stöter på vid högläsning på ett andraspråk. 

Frågeställningar 
För att besvara detta syfte ämnar jag svara på följande frågor: 

 

• Hur ser studiehandledarens stöttning ut, utifrån de flerspråkiga kategorierna, till de 

nyanlända eleverna när de läser ur en text? 

 

• Vilka svårigheter stöter de nyanlända eleverna på när de läser en text högt?  

 

I och med att det är brist på forskning om studiehandledningens roll vill jag med dessa frågor 

som utgångspunkt, diskutera hur studiehandledningen på modersmålet är ett stöd för 

nyanlända elever. Jag vill även undersöka vilka svårigheter dessa nyanlända stöter på vid 

högläsning. Hur utvecklas eleverna i ämnesspråket respektive vardagsspråket? 

 

Stöttningen av handledaren som nämns i frågeställning ett är baserad på de flerspråkiga 

kategorierna som presenteras i avsnittet om tidigare forskning. Det är utifrån dessa kategorier 

som stöttningen i studien definieras. 

 

Frågeställning två baseras utifrån teorin om de fyra komponenter som främjar utvecklingen 

för läsning på ett andraspråk, som presenteras i min studie i teoriavsnittet. 
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Teori 

De teoretiska begreppen som kommer att användas i studien är de begrepp som ingår i teorin 

om litteracitet: kodknäckare, textdeltagare, textanvändare och textanalytiker. Dessa teoretiska 

begrepp kommer att användas för att analysera de nyanlända elevernas läsning och är relevant 

i och med att studiehandledarens stöd sker under läsning av text med nyanlända. 

Även den sociokulturella teorin kommer att presenteras med utgångspunkt i scaffolding samt 

den proximala utvecklingszonen som behandlar stöttning allmänt. 

Stöttning utifrån det sociokulturella perspektivet 

Samarbetet mellan lärare och eleven kan betraktas utifrån det sociokulturella perspektivet som 

forskaren Otterup (2014) skriver om när det gäller andraspråksinlärning. Han skriver att 

inlärning sker i sociala sammanhang, med utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella teori och 

proximala utvecklingszonen. Otterup (2014) menar att språkinlärning kommer genom möten 

mellan individer, i detta fall mellan klassläraren, studiehandledaren och den nyanlända eleven 

när de är i ett socialt samspel med varandra och där lärandet bygger på samarbete och 

stöttning mellan dessa parter (Kästen-Ebeling & Otterup 2014, s.62). 

En typ av stöttning, som från början användes i en studie av Wood, Bruner och Ross (1976) är 

scaffolding. Gibbons (2013) skriver i sin forskningsbaserade bok, stärk språket, stärk 

lärandet, att stöttning innebär att man tillfälligt ger eleven det stöd som behövs tills eleven 

kan klara av det på egen hand. Stöttning av den vuxna eller den som är mer erfaren, leder 

eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp eller till en ny nivå av förståelse (Gibbons 2013, s. 

39). 

I min studie kommer stöttning att utgå från de flerspråkiga kategorierna som fokuserar på hur 

handledaren omformulerar och förklarar olika ord och begrepp, förklarar uppgiften, instruerar 

om grammatiska eller språkliga aspekter av svenska språket, exempelvis med uttal och 

förklarar olika sociokulturella aspekter, bland annat kopplingar till elevernas vardag om 

svenska skolan, samhället och så vidare (se tidigare forskning). 

Teori om litteracitet 
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Anna Kaya (2016) skriver att litteracitet handlar om hur man på olika sätt talar om texten, hur 

man förhåller sig till och använder texten och hur vi skapar mening av det. Det finns flera 

teorier om litteracitet och om läsningens funktioner. Gibbons (2013) refererar till Alan Luke 

och Peter Freebody (1990) som säger att det finns fyra komponenter som främjar 

utvecklingen för läsning på ett andraspråk. Läsaren måste få stöd, i detta fall av 

studiehandledaren, för att kunna utveckla dessa fyra roller i läsningen: kodknäckare, 

textdeltagare, textvändare och textanalytiker. 

Kodknäckare  

Läsaren som kodknäckare måste kunna förstå sambandet mellan ljud och alfabetet. Det är en 

viktig faktor att barnen ska vara bekanta med detta när de lär sig att läsa och att i värsta fall 

kan läsutvecklingen hindras på grund av att barnen missförstått eller inte har tillräckligt med 

kunskap som krävs för att knäcka koden (Gibbons 2013 s. 128). 

Textdeltagare 

Läsaren som textdeltagande kopplar ihop en text med sina förkunskaper, kunskap om 

omvärlden och kulturell kunskap. Luke och Freebody (1990), som Gibbons (2013) refererar 

till, tar upp ett exempel ur en studie där en grupp amerikanska åttondeklassare, av olika 

kulturer. Vissa ungdomar tolkade texten på ett sätt medan några andra ungdomar från en 

annan kultur tolkade det på ett annat. Tolkningen av de förstnämnda ungdomarna ansågs vara 

den “rätta”, i detta fall har den kulturella kunskapen en stor betydelse. Textdeltagande innebär 

alltså att läsaren ska kunna dra nytta av sina kunskaper i ämnet, bland annat genom kulturell 

och tidigare kunskap (Gibbons 2013 s. 129). 

Textanvändare 

Som textanvändare får läsaren ett tillfälle att delta med sin förståelse av det skrivna ordet. 

Exempelvis att läraren ställer en viss sorts fråga vid högläsning eller att eleven får skapa något 

som kan kopplas till texten (Gibbons 2013 s. 129). 

Textanalytiker 

En läsare som är textanalytiker och effektiv kan läsa kritiskt det vill säga att denne läser av 

syftet med texten och kan läsa mellan raderna. Textanalytiker har även en förståelse att alla 
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texter avspeglar ett visst synsätt på världen och att varje individ kan läsa texten ur sitt eget 

perspektiv (Gibbons 2013 s. 129). 

Dessa fyra nivåer är viktiga för att läsandet ska bli effektivt och kunna utvecklas. Dock 

behöver de inte komma i ordning eller stegvis, för att varje roll utvecklas beroende på elevens 

läsnivå (Gibbons 2013 s. 130). 
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Tidigare forskning 

Avsnittet kommer att behandla tidigare forskning från litteratur samt en artikel i en 

vetenskaplig tidskrift av Anne Reath Warren (2016) från Stockholms universitet. Även 

forskningsundersökningar som är relevanta för denna studie presenteras i form av en 

doktorsavhandling av Susanne Duek (2017) samt en vetenskaplig undersökning av Eva Norén 

(2007). 

Studien av Reath Warren (2016) undersöker bland annat hur flerspråkig studiehandledning på 

modersmålet hjälper nyanlända elever i den svenska skolan att nå målen för skolämnen i 

enlighet med den svenska läroplanen. Duek (2017) vill med sin avhandling bidra till att öka 

kunskapen om hur de nyanlända barnen kan tas emot i skolan band annat. Studien av Eva 

Norén (2007) syftar till att undersöka vad som händer när minoritetselever undervisas i ett 

ämne på sitt modersmål och på svenska. 

Lära sig två språk i språket 

Forskarna Maaike Hajer & Theun Meestringa (2015) skriver att språket spelar en viktig roll 

för kunskapsutvecklingen i skolan. För att kunskaper och förmågor ska utvecklas på ett 

effektivt sätt menar forskarna att man ska väva ihop språkutveckling och kunskapsutveckling 

som gör att undervisningen på sätt blir språkinriktad (Hajer & Meestringa 2015, s.6). 

Språkutveckling handlar om ordförrådet, medan kunskapsutveckling är när eleverna får 

utveckla sina ämneskunskaper (Skolverket 2015). 

Forskning visar att om en elev har ett förstaspråk som skiljer sig markant från exempelvis 

svenskan, påverkar det inlärningen av det nya språket och eleven kan behöva längre tid för att 

lära sig språket. Andra faktorer som också påverkar är elevens mognad, ålder och motivation 

(Skolverket 2015, s.10). 

Ordförrådet i språket kan delas in i vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp, det vill 

säga vardagsspråk och skolspråk. Det vardagliga språket utvecklas i vardaglig kontext som 

barnet ingår i genom muntlig interaktion, exempelvis genom att lyssna eller prata sig fram 

(Skolverket 2015, s.10). Språkbruket som eleverna möter i undervisningen i olika ämnen 

kallas för skolspråk. Grunden för skolspråket syftar till att eleven ska utveckla sin förståelse 

för omvärlden och lära sig att förklara den på ett vetenskapligt sätt genom begrepp och 
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sammanhang. Det tar ofta minst fem år för flerspråkiga elever att utveckla ett skolspråk men 

det vardagsrelaterade språket utvecklar de ganska snabbt. Om eleven inte får stöd på 

modersmålet riskerar den att få svårigheter att klara grundnivån i ämnena (Skolverket 2015, 

s.11). 

Forskning visar att det tar längre tid för ett barn att lära sig det kunskapsrelaterade språket 

som finns i de olika skolämnena. Skolan ska vara rustade till att möta nyanlända elever med 

språkbrister i det språk som undervisas, i detta fall svenska, som troligtvis kommer att kvarstå 

under de första åren (Hajer & Meestringa 2014, s.10). 

Professorn Monica Axelsson (2015) refererar till Inger Lindberg (2009) som skriver att 

interaktion genom dialoger och gemensamt tal i klassrummet skapar kunskap för eleverna. 

Genom att lärare och elever interagerar i aktiviteter gemensamt kan de tillsammans skapa 

broar mellan vardags- och ämnesspråk. I denna utvecklingsprocess är resurser som stöttar 

både språk och innehåll, exempelvis studiehandledning på modersmål, värdefulla och särskilt 

nödvändiga är det för de elever som lär sig genom sitt andraspråk (Axelsson 2015, s.84). 

Genom användning av elevens modersmål stöttas såväl förståelsen som produktionen av 

texter. Stöttningen som eleverna får av studiehandledaren visar inte bara vad eleven ska göra, 

utan även hur den ska göra. Denna typ av stöttning riktar sig mot framtiden, det vill säga det 

eleven så småningom ska klara på egen hand (Skolverket 2015, s.11). 

Studiehandledning på modersmålet i den svenska 

grundskolan 

Anne Reath Warren (2016) som är doktorand på Institutionen för språkdidaktik vid 

Stockholms universitet, har sin forskningsfokus på modersmålsundervisning i Sverige och 

Australien. Hon har nyligen publicerat en studie med titeln "Multilingual study guidance in 

the Swedish compulsory school and the development of multilingual literacies", med fokus på 

studiehandledning.  

 

Syftet med hennes studie är att undersöka de flerspråkiga praktiker/kategorier, det vill säga 

återkommande handlingsmönster, och deras roll i att hjälpa eleven att nå målen för alla ämnen 

i den svenska läroplanen. Reath Warren (2016) har samlat in empiri i tre år genom en 

kvalitativ metod, observation genom språklig etnografi. Denna typ av metod gör att forskaren 
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får en djupare och detaljerad syn i den mänskliga miljön och situationen genom att “vara ute 

på fältet” (Ahrne & Svensson (red.) 2015). Just för denna studie observerades 13 lektioner 

under studiehandledningen med fyra modersmålslärare totalt, samt genom intervjuer med fyra 

modersmålslärare, 11 klasslärare och tre rektorer, ljudinspelning, transkribering och 

översättning av materialet. Studien genomfördes på fyra olika skolor i två kommuner i en 

storstad i Sverige.  

 

Majoriteten av eleverna i studien hade varit i Sverige i mindre än två år. De flesta elever som 

gick i årskurs fyra-sex var placerade i en förberedelseklass och hade studiehandledning på 

modersmålet i en timme per vecka där de fick hjälp med ämnesspråket. 

I studien identifieras fem olika hjälpfunktioner under studiehandledningen, som författaren 

kallar för flerspråkiga kategorier: 

 

1. Omformulering av ord och begrepp på svenska. 

2. Förklaring av ord och begrepp då det är längre diskussioner; inte bara enstaka 

omformuleringar. 

3. Att förklara uppgiften så att eleven förstår det de ska göra, inte bara gissa sig fram. 

4. Metaspråkliga förklaringar. Studiehandledaren instruerar eleven om grammatiska eller 

språkliga aspekter av svenska språket, bland annat med uttal, verbböjning, stavning 

med mera. 

5. Förklaringar om sociokulturella aspekter, bland annat om svenska skolan, samhället 

och så vidare. 

 

Vidare diskuterar författaren att studiehandledning skapar en så kallad ”space for 

translanguaging” som hjälper nyanlända elever att nå lärandemålen i de olika skolämnena i 

den svenska läroplanen. Dessutom föreslår hon att om det fanns flera ”spaces for 

translanguaging” i den svenska skolan skulle det vara fördelaktigt för nyanlända och andra 

flerspråkiga elever. Translanguaging (”korsspråkande” på svenska) handlar om att 

flerspråkiga individer på ett medvetet sätt använder sin flerspråkighet som resurs i 

undervisningen och i lärande situationer (Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 

Stockholms universitet 2017). 

Hur kan nyanlända tas emot i skolan? 
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I detta avsnitt redogörs det om en doktorsavhandling av Susanne Duek (2017), Med andra 

ord: Samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn, där hon vill öka och bidra till 

kunskap om hur nyanlända barn kan tas emot i den svenska skolan på ett bättre sätt. 

Hon vill även synliggöra de nyanlända barnens litteracitetspraktiker, det vill säga deras språk i 

tal och skrift, i skolan, förskolan samt hemmet och hur dessa praktiker samspelar med 

varandra. Vidare skriver hon att de barnen i studien har modersmålet som en del av deras 

litteracitetspraktiker, men att det i den svenska skolan inte har lika stor plats som det svenska 

språket. 

Studien genomförs under ett år där Duek (2017) följer sex stycken nyanlända barn i åldrar 

mellan fyra och tio år. Under året har forskaren följt barnen i skolan, förskolan och i hemmet.  

Metoden som används är en etnografiskt inspirerad forskningsdesign. Detta gör att forskaren 

kommer nära fältet och nära de individer som deltar i studien. Intervjuer med barnen, lärare 

och föräldrar har också använts. Intervjuerna, totat 13 stycken, har hon spelat in och 

transkriberat. De nyanlända barnen i studien har varit i Sverige mellan ett och ett halvt år till 

cirka tre år, och kan kommunicera på svenska, på ett eller annat sätt. 

Fyra av de sex nyanlända eleverna fick studiehandledning på modersmålet i sin skola. 

Resultaten visar att det är oftast lärarna som har en avgörande roll om eleven får 

studiehandledning på modersmålet eller inte. Genom intervjuerna framkommer det att en av 

lärarna inte tycker att eleven i årskurs 1 behöver handledning just nu, utan kanske senare i de 

högre årskurserna. I en annan skola säger läraren att det inte finns en tillgänglig 

modersmålslärare som kan stötta eleverna genom studiehandledning. Lärarna säger vidare att 

på grund av brist på erfarenhet och utbildning, får de nyanlända barnen inte den stöd som 

behövs, genom bland annat studiehandledning. 

I ett exempel från resultatdelen framkommer det att en av de somalisktalande eleverna har 

kunskap om något, men vet inte vad det heter på svenska, det vill säga att språket blir ett 

hinder för kommunikationen: 

” […] hon ger också då och då någon ledtråd som visar att hon egentligen vet vilket ord det 

ska vara, trots att hon inte kan det på svenska: ”Den sitter på en fågel” (bilden visar en 

fjäder)” (Duek, 2017, s. 139). 

 



20 

 

Ett annat resultat, under studiehandledningen, är att studiehandledaren talar med sina 

afghanska elever främst på deras modersmål, dari, men kodväxlar också mellan svenska och 

modersmålet. Studiehandledaren säger i intervjun att hen ser språkblandningen, det vill säga 

kodväxlingen, som något naturligt och menar att det kan utveckla eleverna språkligt. 

En undersökning om undervisning på två språk 
 

En vetenskaplig studie, Matematik på modersmål eller på två språk, av Eva Norén (2007), 

undersöker och analyserar vad som händer när minoritetselever undervisas i matematikämnet 

på sitt modersmål och på svenska. Utgångspunkten i hennes studie är att det finns många 

elever, som inte har svenska som modersmål, som inte når betyget godkänt i ämnena i skolan, 

i detta fall i kärnämnet matematik. 

Norén (2007) citerar Skolverket (2002):  

” Idag når många flerspråkiga elever inte kunskapsmålen i olika ämnen trots olika 

stödinsatser. För många av dessa elever skulle möjligheterna att nå målen öka väsentligt om 

stödet gavs på modersmålet. Varje sådan elev som når målen innebär en avsevärd minskning 

av de sammanlagda undervisningskostnaderna. (Norén, 2007, s. 82)” 

Med detta som utgångspunkt vill Norén (2007) diskutera hur kommunikationen mellan lärare 

och nyanlända elever ser ut när elever löser textuppgifter i matematik. Eleverna som ingår i 

studien går i årskurs fyra och fem och förutom svenska talar de arabiska respektive somaliska. 

De elever som talar arabiska har matematikundervisning med en arabisk- och svensktalande 

lärare. De somalisktalande eleverna får matematikundervisning i den ordinarie klassen hälften 

av tiden och sedan får de studiehandledning på modersmålet med en modersmålstalande 

matematiklärare resten av tiden. 

Metoden som används är etnografisk metod, deltagande observation, både under korta men 

även långa perioder. Hon kompletterar detta med fria samtal och intervjuer med lärare, elever 

och skolledare. Under observationerna i lektionerna har hon nedtecknat dialoger och 

ämnesinnehållet som lärarna och eleverna arbetar med. Hon har även samlat in de uppgifterna 

som eleverna arbetat med, skrivit ner vilka språk som används och vad de säger på svenska. 

Forskaren har valt att inte spela in innehållet, en anledning är att undervisningen sker på två 

språk som hon inte behärskar, därför blir det svårt att lyssna och tolka det efteråt. Hon skriver 

vidare att det är en begräsning i hennes studie att hon inte behärskar språken, arabiska eller 
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somaliska. Det har hon försökt lösa genom att samtala med närvarande lärarna direkt efter 

lektionerna, genom frågor som hon utrett under lektionerna. 

Norén (2007) redovisar delar av två lektioner och analyserar de. I det första 

undervisningsexemplet, från årskurs fem, deltar en manlig matematiklärare som talar 

somaliska och svenska samt två pojkar som är somalisk- och svensktalande, som löser två 

uppgifter. När läraren hjälper eleverna att förstå uppgiften så kodväxlar han mellan somaliska 

och svenska, det vill säga att han använder båda språken samtidigt. Uppgiften har en liten text 

som handlar om prinsessan på ärten. Pojkarna har svårt att förstå vad texten handlar om samt 

svårt att lösa uppgiften. Några orsaker som Norén (2007) skriver i sin analys är att det kan 

handla om att uppgiften måste lösas i flera steg och att eleverna kanske inte är bekanta med 

prinsessan på ärten, som är en saga, detta bekräftas när hon frågar de om de har hört sagan 

och de svarar nej. Hon skriver vidare att för andra elever med kulturer från Nordeuropa, där 

denna saga är bekant, skulle det kanske vara enklare att lösa uppgiften för att de kan relatera 

den till sin förförståelse. Eleverna har även svårt att förstå begreppen höjd och tjocklek. 

I Noréns (2007) slutsats skriver hon att eleverna i undersökningen får undervisning på 

svenska men även på modersmålet, vilket gör att det finns möjlighet att knyta an 

undervisningen till elevernas kultur och erfarenheter. Däremot är de uppgifterna som eleverna 

arbetar med knutna till svensk kultur och tradition som eleverna inte är bekanta med, som gör 

att det blir svårare för de att lösa. Även begrepp som framkommer i ämnet försvårar eleverna 

från att lösa uppgiften. Att läraren förklarar både på svenska och somaliska/arabiska, verkar 

det i studien vara nödvändigt samt att det förtydligar för eleverna och deras förståelse. 
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Material & metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för metodval, insamling av empiri, etiska aspekter, 

urval, tillvägagångssätt, avgränsningar samt diskussion om metoderna som använts. 

Val av metod 

I min undersökning har jag valt att använda den kvalitativa metoden, observation, för att 

kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. Jag har använt mig av passiva 

observationer vilket innebär att forskaren håller en låg profil och undviker att integrera med 

informanterna (Ahrne & Svensson 2015, s.100). 

En skola kommer att observeras vid två tillfällen i samma omgivning, för att få en bredare 

bild av verksamheten. Observationerna kommer att ske under studiehandledningen i den 

ordinarie klassen med samma studiehandledare och två nyanlända elever när de har 

högläsning. 

Insamlingsmetod 

För att kunna utföra studien kontaktade jag min praktikskola som jag var på under min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där jag vet att studiehandledning på modersmålet finns 

tillgängligt för de nyanlända eleverna. För att vara säker på att de deltagande i studien inte 

kommer att påverkas av mig så har jag valt en årskurs och lärare som jag inte har haft kontakt 

med under min VFU. Detta på grund av att resultatet inte ska påverkas av att jag känner 

eleverna sedan tidigare. Läraren kontaktade jag via mejl (se bilaga 1) då jag tidigare frågat om 

hen kunde vara med i min studie. Jag ringde även den ordinarie läraren för att få ett 

godkännande att jag kunde vara med under lektionen, beroende på om studiehandledningen 

skulle ske i samma klassrum. 

Etiska aspekter 

För att få observera de två eleverna behövdes föräldrarnas samtycke. Jag delade ut ett brev till 

eleverna som de fick ta med sig hem till föräldrarna (se bilaga 2). Vidare berättade jag för 

eleverna vad studien handlar om, att de kommer att vara anonyma och ber även om deras 

samtycke. Samtyckeskravet betyder att samtycke ska inhämtas från både deltagare som skall 

studeras och även från föräldrarna om eleverna är under 15 år (Stukát 2005, s.131). Även 
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läraren som observeras fick information om att hen kommer att vara anonym under hela 

studien. 

Urval 

Den ena eleven kallas för elev 1, hen går i årskurs sex och är från Syrien. Hen har varit i 

Sverige i två år. Den andra eleven kallas för elev två, hen går i samma klass som elev 1, i 

årskurs sex, och är från Egypten. Hen har bott i Sverige i cirka ett och ett halvt år. Båda 

eleverna har arabiska som modersmål. 

Två nyanlända elever och en studiehandledare observerades vid två tillfällen under 

studiehandledningen i en ordinarie klass i en F-9 skola i Södertälje kommun. I den ordinarie 

klassen får de nyanlända eleverna undervisning genom studiehandledning på modersmålet 

(arabiska) och svenska. Detta ses som extra stöd för att de ska utvecklas i det svenska språket. 

Studiehandledningen utförs för det mesta i ett grupprum i klassrummet av en legitimerad 

lärare som även är modersmålslärare, i detta fall för arabisktalande. 

Observation som metod 

Observation har använts som metod för att kunna undersöka studiehandledarens stöttning och 

vad de nyanlända eleverna har svårt med under läsning aven text. Denna typ av metod hjälper 

forskaren att få svar på frågeställningarna som fokuserar på elevernas yttre (Stukát 2005, 

s.49), det vill säga deras respons efter stödet och handledarens stöttning. Observationerna 

hjälper till att ge mig svar på vilken typ av stöd eleverna får under läsningen, exempelvis 

förklaring av begrepp, uttal och så vidare samt se vilka svårigheter de stöter på under 

högläsningen. 

I studien har öppna observationer använts, med det menas att forskaren har informerat 

informanterna om studien och dess syfte (Ahrne & Svensson 2015, s.99). Det som är bra med 

observationer är att resultatet blir tydligt och man kan få ett stadigt underlag att tolka och 

studera genom att ha tillgång till verkligheten (Stukát 2011, s.56). Man kan dock inte komma 

åt informanternas inre och undersöka deras känslor bland annat, för att komma åt det behöver 

forskaren använda sig av intervjuer. Men intervjuer behöver inte alltid tala sanning, forskaren 

kan aldrig vara säker på att det som sägs är sanning (Stukát 2011, s. 58). 
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Ett observationsschema har konstruerats för att forskaren enklare ska kunna hålla fokus på det 

som skall studeras. Det är även till hjälp för att man ska kunna observera utan att distrahera 

undervisningen (Stukát 2011, s.56). 

Observationsschemat som använts i studien koncentrerar sig på följande punkter: 

Observation av läraren: 

• Hur stöttar läraren de nyanlända eleverna?  

• Hur hjälper läraren eleverna när de: 

-Uttalar fel 

-Inte förstår innehållet i texten 

-Har svårt med begrepp 

-Kopplar till elevens tidigare kunskaper 

Observation av eleverna: 

• Vad gör/säger eleverna när:  

-De inte förstår något 

-De läser ord de inte förstår 

Dessa punkter är framtagna ur de språkliga kategorierna som innehåller hjälp-funktioner som 

är hämtade från tidigare forskningen som Anne Reath Warren (2016) har konstruerat utifrån 

resultatet från hennes studie. I tidigare forskningen, som kommer att presenteras längre ner, 

introduceras hjälp-funktionerna i en fempunktslista. 

Empirin samlas in med hjälp av frågorna som antecknas. Utöver dessa frågor i 

observationsschemat antecknar jag även ned det som jag anser vara viktigt och relevant för 

min studie. 
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Tillvägagångssätt 

Eleverna observeras under studiehandledningen på modersmålet i ett grupprum samtidigt som 

resten av klassen har samma undervisning i klassrummet bredvid.  

I rummet sitter jag bredvid handledaren och de två nyanlända eleverna. Jag sitter nära intill 

för att kunna höra vad som sägs. Utifrån observationsschemat antecknar jag i ett block det jag 

hör och ser. Fokuset ligger i att studera hur handledaren stöttar eleverna när de läser en text 

och elevernas svårighet vid högläsningen utifrån vissa språkliga kategorier samt teorin om 

litteracitet och de fyra rollerna i läsningen. 

Transkribering 

Insamlingen av empirin skedde genom observationer av högläsning med två nyanlända elever 

och en handledare. Observationerna av högläsningen spelades inte in utan jag antecknade det 

jag hörde vid samma tillfälle. Jag koncentrerade mig på att anteckna högläsningen utifrån 

observationsschemat som jag sedan har transkriberat. Saker som jag inte tyckte passade ihop 

med studien har jag valt att inte transkribera just för att kunna hålla fokus på studiens syfte. 

Avgränsningar 

I denna studie har jag avgränsat mig till att undersöka endast två nyanlända elever vid två 

tillfällen. Detta på grund av att jag ska kunna hålla fokus under insamlingen av empirin. 

En skola har undersökts vilket betyder att undersökningen inte ger en fullständig bild av hur 

det ser ut i alla skolor som har studiehandledning på modersmålet, resultatet visar endast hur 

det ser ut i just denna skola.  

Jag valde att inte spela in observationerna för att det kanske skulle skapa en onaturlig situation 

där eleverna och läraren skulle känna sig obekväma om de spelades in. 

Eleverna är arabisktalande så att jag förstår det som sägs och kan studera empirin tydligare 

och få ett realistiskt resultat. 

Min avsikt är inte att jämföra eleverna med varandra utan avsikten är att studera 

studiehandledningen på modersmålet som ett stöd samt vilka svårigheter eleverna stöter på 

vid högläsning. 
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Resultat & analys 
I denna del presenteras resultaten och analysen av materialinsamlingen där jag svarar på 

studiens två frågeställningar: Hur ser studiehandledarens stöttning ut, utifrån de flerspråkiga 

kategorierna, till de nyanlända eleverna när de läser ur en text? Vilka svårigheter stöter de 

nyanlända eleverna på när de läser en text högt?  

 

Dessa besvaras och analyseras utifrån teori och tidigare forskning, där jag använder 

fempunktslistan för flerspråkiga praktiker av Reath Warren (2016): 

 

1. Omformulering av ord och begrepp på svenska. 

2. Förklaring av ord och begrepp då det är längre diskussioner; inte bara enstaka 

omformuleringar. 

3. Att förklara uppgiften så att eleven förstår det de ska göra, inte bara gissa sig fram. 

4. Metaspråkliga förklaringar. Studiehandledaren instruerar eleven om grammatiska eller 

språkliga aspekter av svenska språket, bland annat med uttal, verbböjning, stavning med 

mera. 

5. Förklaringar om sociokulturella aspekter, bland annat om svenska skolan, samhället och så 

vidare. 

 

Teorin som resultatet analyseras utifrån är de fyra komponenter som främjar utvecklingen för 

läsning på ett andraspråk: kodknäckare, textdeltagare, textvändare och textanalytiker.  

Studiens syfte är att studera vilka svårigheter de nyanlända eleverna stöter på när de läser en 

text högt samt studiehandledningens roll som ett stöd för de nyanlända eleverna under 

högläsningen. Under resultatdelen redovisas data, som på olika sätt belyser undersökningens 

syfte och frågeställningar.  

 

I denna studie riktas fokus mot studiehandledningen som ett stöd i undervisningen för 

nyanlända elever. Stöttningen i detta fall sker genom att de två nyanlända eleverna läser olika 

texter och handledaren hjälper eleverna med förklaring av bland annat begrepp, 

omformuleringar för både vardagsspråk och skolspråk.  
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Studiehandledaren i studien är ämneskunnig och har tidigare jobbat som lärare i åtta år och 

studiehandledare i tre år. Eleverna kommer jag att kalla för elev 1 och elev 2. 

 

Nedan följer en utvald transkribering från båda observationstillfällena när eleverna läser högt 

ur en text. Resultatet analyseras även utifrån tidigare forskning och teorierna. 

Studiehandledning som stöd vid läsning och elevernas 

svårigheter 
Eleven läser olika texter på svenska som den ordinarie klassläraren gett i uppgift till alla 

elever i klassrummet. Texterna handlar om miljön där detta även är ett tema i de övriga 

ämnena också, det vill säga att det är ämnesintegrering inom temat hållbar utveckling. Fokus i 

studien ligger dock på språket när eleverna läser texten högt och hur handledaren stöttar 

eleverna utifrån de språkliga kategorierna och teorin som beskrivits tidigare.  

 

Klassläraren har en genomgång i helklass och förklarar för eleverna vad det är de ska göra 

och vilka sidor som ska läsas. I klassrummet sitter två nyanlända elever tillsammans med 

studiehandledaren. Efter genomgången går de två nyanlända eleverna med studiehandledaren 

till ett grupprum. Eleverna får börja läsa ett stycke var ur texten och efter varje stycke frågar 

de om olika begrepp och handledaren ber eleverna återberätta på arabiska om textens innehåll. 

De flikar även vidare på olika samtalsämnen som hänger ihop med texten. 

 

Läraren förklarar olika miljöproblem på arabiska och svenska. 

Läraren:  ... att vi duschar med kranen på 

Elev 2: namol återvinna, mnhih al miljö (att vi återvinner och det är bra för 

miljön) 

Elev 1 (på arabiska): el siarra yetla menna gas mesh mnih (bilen släpper ut 

avgaser som inte är bra för miljön) 

Elev 2: i Syrien och Egypten är det alltid många bilar som kör, 

det är inte bra för miljön 

Läraren (blandar arabiska och svenska): ja, det är mycket trängsel, jani 

ezdiham bl svedi (det betyder trängsel på svenska) och det är inte bra för 

miljön som du säger. Har ni åkt till Stockholm med bil någon 

gång? 
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Elev 1 och 2: ja 

Läraren: har ni sett att man betalar pengar för att gå in? 

Elev 1: ja, jag tror att det är så att bilar inte ska åka in 

Elev 2 (på arabiska): hayde lanno el tabia mo thrab (så att miljön inte förstörs) 

Läraren (på arabiska): precis, hayde esma trängselskatt, nedfa flos 

lashan mo jesir ktir zahme, msh mnih al tabia (det heter trängselskatt, vi 

betalar pengar för att det inte ska bli trängsel som är dåligt för miljön). Trängselskatt 

fia kalemten, tarefoen? (trängselskatt är ett sammansatt ord, vet ni vilka det är?) 

Elev 1(på svenska och arabiska): skatt, jani daribe (…betyder skatt) 

Läraren (på arabiska): eywa, wel tanie? (precis och den andra?) 

Elev 2 (på svenska och arabiska): trängsel, eltia bas momitzakkra (trängsel, 

du förklarade den för oss men jag kommer inte ihåg vad det var) 

Läraren (på arabiska): jani ezzdiham (det betyder trängsel) 

 

Här är eleverna textdeltagare (Gibbons 2013) och använder sig av sina förkunskaper, kunskap 

om omvärlden och kulturell kunskap och kopplar ihop det med ämnet. De har kunskap om att 

bilar förstör miljön och kopplar sin kunskap till hur det ser ut i andra länder. När språket står i 

vägen så förklarar eleverna på arabiska. Detta visar på deras kunskap, men att det inte alltid 

når fram på grund av att det brister i det svenska språket. Även i Dueks (2017) studie 

framkommer detta, att eleven har svårt att uttrycka sig i det främmande språket.  

 

Handledaren förklarar ord och begrepp för de nyanlända eleverna, vilket motsvarar punkt 2 i 

Reath Warrens (2016) förenkling över flerspråkiga kategorier. Handledaren ställer även frågor 

som gör att eleverna för en diskussion framåt, både på svenska, när de ska förklara det 

språkligt och på arabiska, när de vill visa på kunskap även om språket brister. Läraren 

förklarar om det svenska samhället när hen kopplar miljöproblemen med bilar till hur det ser 

ut i Stockholm med trängselskatt. Eleverna får då kunskap på hur det ser ut i olika delar av 

världen. 

 

Eleven missar att läsa en bokstav som gör att ordet får en annan mening. 

Elev 2: varför 

Läraren (rättar): varifrån 
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Här använder studiehandledaren uttalsanvisning (Reath Warren 2016) där hen vägleder eleven 

till att uttala ordet rätt när eleven läser ordet fel. 

 

Vidare läser eleven ännu en gång ett ord fel. Läraren instruerar eleven genom att rätta och 

hjälper eleven att läsa om ordet på nytt. Enligt Reath Warren (2016) kallas detta för 

metaspråklig förklaring. 

Elev 2: …Italien 

Läraren: Thailand 

Elev 2… Thailand 

 

Läraren förklarar ett ord för eleven när hen märker att eleven inte förstår vad ordet betyder. 

Elev 1: legobitar (låter osäker) 

Läraren: lego som man bygger med (visar med händerna) 

 

Här använder läraren även visualisering med det verbala stödet vid förklaring av ordet. Även 

detta är ett av de fem språkliga praktiker som enligt Reath Warren (2016) är ett sätt att hjälpa 

eleven att nå målen. 

 

Eleverna kommer in i en diskussion om svenska företag och vilka företag som blivit uppköpta 

av utländska företag. 

Elev 2 (på svenska): vad betyder företag? 

Läraren (på arabiska): Sherqe (företag) 

Elev 2: och vad betyder det här (pekar på ett ord i texten) 

Läraren: multiföretag. Vet ni vad som menas med det? 

 

Läraren översätter inte bara orden för eleverna utan försöker även få eleverna att diskutera om 

ämnet, på arabiska, så att läraren checkar av att eleven har kunskapen, och på svenska för att 

de ska lära sig språket och begreppen.  

 

När eleverna stöter på ämnesord i texten stoppar läraren läsandet och frågar eleverna vad 

orden betyder, till exempel:  

Elev 2: Export och import... 
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Läraren (på arabiska): shou jani export och import? (vad betyder export och 

import?). 

Eleven svarar korrekt på arabiska. 

 

Elev 1: Jurdklut 

Läraren (rättar uttalet): Jordklot. Vad betyder det? 

Elev 1 (på arabiska): Kora el ardia (jordklot) 

 

Läraren rättar elevens uttal och ställer en fråga för att vara säker på att eleven förstått ordet 

som hen läser, det vil säga kunskapsrelaterade språket. Här kan eleven sägas vara en 

textanvändare (Gibbons 2013) där hen får dela med sig av sin förståelse av ordet efter att 

handledaren ställt en fråga vid högläsningen av texten. 

 

Elev 1: imbursk… (tittar på läraren och behöver hjälp med uttalet) 

Läraren (på arabiska): inbördeskrig. Tarefo shou jani? (vet ni vad det är?) 

Elev 1: början av ett krig 

Läraren: la (nej), det är till exempel när folket i ett land 

krigar mot varandra, när egyptier krigar mot egyptier i 

Egypten eller syrier krigar mot syrier i Syrien 

Elev 2 (svenska och arabiska): aha, som vissa händelser i Egypten. 

Yeqtelo baad ashan el din mokhtalef (dödar varandra på grund av olika 

religioner) 

 

Här omformulerar (Reath Warren 2016) handledaren ordet och ställer även frågan om de vet 

vad ordet betyder. Elevens svar visar på att den vet att det handlar om ett krig men svaret är 

inte korrekt. Handledaren förklarar på svenska vad ordet betyder och kopplar det till elevernas 

hemländer. Därefter relaterar eleven begreppet till sitt hemland. 

 

Elev 1: mellanöstern 

Läraren (på arabiska): shou jani mellanöstern? (vad betyder mellanöstern?) 

Elev 1: i mitten på öster sida 
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Läraren låter eleverna säga sina svar färdigt och säger: mellanöstern är där vi 

kommer ifrån, Syrien, Irak, Libanon... 

Elev 1: aha, sharq el awsat (säger mellanöstern på arabiska), de pratar om 

klimatet där 

Här är ett annat exempel från observationen där texten handlar om klimat i olika delar av 

världen. Eleven läser ordet mellanöstern med korrekt uttal, dock vill handledaren vara säker 

på att eleven förstår det hen läser och ställer därför frågan om de vet vad det betyder. Eleverna 

visar på att de inte förstår ordet, men efter att handledaren förklarar (Reath Warren 2016) 

ordet på svenska kan eleverna koppla det till texten och förstår direkt vad det handlar om. 

Läraren svarar inte på vad ordet är på arabiska, utan förklarar den på svenska och eleven själv 

översätter mellanöstern till arabiska. Detta är ännu ett exempel som visar hur viktig 

handledarens stöttning är för att eleverna ska kunna förstå vad de läser, men språkkunskapen 

står ibland i vägen för utvecklingen. 

 

Elev 1: resor... (osäker) 

Läraren (rättar): resurser 

Elev 1: resurser 

 

Elev 1: känd…  

Läraren: tj... (gör tj ljud) 

Elev 1 (säger högt): tjänade!  

 

Elev 2: Zverige 

Läraren (rättar): sss… 

Elev 2: Sverige 

 

Elev 2: på natterna 

Läraren: på nätterna 

Eleven: nätterna 
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Dessa fyra exempel från högläsningen visar hur handledaren omformulerar och betonar orden 

för eleverna som motsvarar punkt ett i Reath Warrens (2016) flerspråkiga kategorier. Denna 

typ av stöd ger även eleverna chansen att till nästa gång kunna läsa det utan lärarens stöd. 

Gibbons (2013) skriver om att denna typ av stöd (scaffolding) ger eleven nya färdigheter och 

begrepp, genom att eleven bland annat repeterar ordet igen efter lärarens stöd. 

 

Eleverna får läsa vidare högt ur texten, nu om elektricitet.  

Läraren: om ni bodde i en villa, hur tror ni elen, kahraba, (elen) 

skulle kosta er? 

Båda eleverna svarar på svenska att det blir dyrare. 

Här ställer läraren en viss fråga för att se om eleverna är som textanvändare (Gibbons 2013), 

där läraren ger de ett tillfälle att kunna delta med sin förståelse av ämnet. 

 

Elev 1 läser ordet vanor och frågar läraren på arabiska vad det betyder. 

Läraren (på arabiska): taqalid (vanor, (ordet har två betydelser på arabiska, vanor och 

tradition)) 

Eleven märker att ordet inte går ihop med texten och frågar vidare:  

bas mo jani traditioner? (men det betyder väl inte traditioner?) 

Läraren kliar på sitt hår och förklarar på arabiska att detta kan vara en vana och jämför med 

ordet tradition. Eleven nickar och säger att på svenska att hon förstår. 

 

Här visar eleven att hon är en textanvändare (Gibbons 2013) när hon som läsare visar att hon 

förstår att ordet inte hänger ihop med översättningen på arabiska. Här läser eleven kritiskt och 

kopplar ihop syftet med texten som en textanalytiker. Läraren förklarar för eleven och jämför 

båda orden en vana och traditioner för att eleven ska få en djupare förståelse och kunskap 

(Reath Warren 2016). 

 

Elev 2: flyktinganläggning 

Läraren (på svenska): vad betyder det? 

Elev 2: camp 

Läraren: vad är det? 
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Elev 2: en sån plats där vi fick gå till när vi kom hit till 

Sverige 

 

Eleverna visar på textdeltagande där de kopplar ämnet till deras förkunskaper och tidigare 

erfarenheter (Gibbons 2013). Läraren är även med i diskussionen och förklarar om hur det var 

på hennes tid när hon gick i skolan och kopplar det till dagens samhälle (Reath Warren 2016). 
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Diskussion 

I denna studie utgår jag från en teori om litteracitet, av Luke & Freebody (1990) som Gibbons 

(2013) skriver om, där begreppen kodknäckare, textdeltagare, textanvändare och 

textanalytiker presenteras och som empirin analyseras utifrån. Dessa begrepp används till att 

studera vad de nyanlända eleverna har svårt med när de läser en text samt för att kunna se vad 

det är de behärskar, om det är språket, begrepp i ämnet med mera. Även fem olika 

hjälpfunktioner, eller flerspråkiga kategorier som de kallas i studien, som ingår i tidigare 

forskningen av Reath Warren (2016), används till att analysera studiehandledarens stöd till de 

två nyanlända eleverna vid läsningen av samma text. 

 

Metoden där empirin samlats in är genom passiva observationer där jag studerat 

studiehandledarens stöttning på modersmålet för de två nyanlända eleverna i en ordinarie 

klass, vid högläsning av en text. Jag har även studerat vad dessa två nyanlända har för 

svårigheter vid högläsning av samma text. 

 

Resultatet och analysen visar att studiehandledaren stöttar eleverna genom att omformulera 

och förklara ord och begrepp, instruerar eleverna om språkliga aspekter av svenska språket, 

bland annat uttal och ljud. Handledaren förklarar även om olika sociokulturella aspekter, till 

exempel om hur saker ser ut i samhället och kopplar det till elevernas egna kulturer och 

hemländer. Forskning visar att denna typ av stöd där eleverna får tillfälle att koppla innehållet 

i undervisningen till sitt ursprung vidgar deras förståelse. Handledaren blir då som en länk 

mellan elevernas tidigare erfarenhet och nuvarande erfarenheter som de möter i Sverige där 

elevernas kulturella och språkliga verktyg används för lärandet (Skolverket 2015). 

 

Studien visar även att de nyanlända eleverna som sätts direkt in i en ordinarie klass är i stort 

behov av en typ av stödinsats för att kunna utvecklas. I vissa fall är det språket som blir ett 

hinder. Eleverna visar på att de har kunskap men att de är i behov av studiehandledningen 

som ett stöd för att kunna uttrycka sig språkligt och förstå ämnesbegreppen på svenska. Detta 

kan bli svårt för de att utveckla om eleverna inte har tillgång till denna typ av stöd. 
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Resultatet visar på att de två nyanlända eleverna behöver stöd i språket för att kunna ta till sig 

skolspråket, det vill säga det kunskapsrelaterade språket som finns i skolämnena. Precis som 

forskningen har visat så tar det långt tid för eleverna att lära sig skol-/ämnesspråket (Hajer & 

Meestringa 2014) men tack vare att skolan erbjuder de nyanlända eleverna stöd i form av 

studiehandledning på modersmålet så är det ett steg framåt för eleverna att nå 

språkutvecklingen (Skolverket 2015). Detta är ett förekommande mönster hos de nyanlända 

eleverna i studien där de visar på att de har kunskap om ämnet eller begreppen, fast på deras 

modersmål. När de ser ett begrepp på svenska så är det inte så att de inte vet vad som menas 

med begreppet, utan de förstår inte själva ordet för att det är ett ämnesbegrepp på svenska. 

När de nyanlända eleverna begränsas att delta i läsundervisningen på grund av brist på 

ordförråd är det viktigt att kunna aktivera deras förkunskaper och förförståelsen samt stötta de 

i ämnesbegreppen för att undvika läsförståelseproblem (Kaya 2016). 

 

När handledaren sedan omformulerar ordet till elevernas modersmål så visar de på den dolda 

kunskapen som de behärskar och där de till och med kan koppla sina förkunskaper och 

erfarenheter, som inte skulle vara lika synliga om de inte fått stöd från handledaren. Deras 

kunskap skulle kanske även vara dold om de endast hade denna undervisning i den ordinarie 

undervisningen, där rädsla eller brist på stöttning bland annat skulle vara orsaken. Som 

tidigare nämnts i studien så skriver Kaya (2016) att en givande läsinlärning sker på ett språk 

som eleverna behärskar, i detta fall på arabiska. Genom studiehandledningen på modersmålet 

får de nyanlända eleverna möjlighet att utnyttja sina andra språkkunskaper för att visa sina 

kunskaper och så att inlärningsprocessen ska kunna utvecklas vidare (Kaya 2016). 

 

I jämförelse med min tidigare uppsats (Shamoun & Ciliz 2017), där bland annat lärarens 

stöttning och nyanlända elevers deltagande undersöktes i förberedelseklass respektive 

ordinarie klass med SVA undervisning, kan jag dra slutsatsen att studiehandledning på 

modersmålet är en av de viktigaste resurserna av dessa tre stödinsatser. Om den nyanlända ska 

utvecklas, både språkligt men även kunskapsmässigt där ämnesspråket ständigt förekommer 

och eleven får stöd i utvecklingen behövs studiehandledning på modersmålet, särskilt om 

handledaren har kunskap om ämnet som undervisas.  
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Slutsats 
Genom att ha observerat studiehandledningen på modersmålet och två nyanlända elever vid 

två olika tillfällen, med utgångspunkt i studiens syfte samt frågeställningar, har jag kommit 

fram till följande: 

• Hur ser studiehandledarens stöttning ut, utifrån flerspråkiga kategorierna, till de 

nyanlända eleverna när de läser ur en text? 

 

Utifrån tidigare forskningen där fem flerspråkiga kategorier presenteras, har 

studiehandledarens stöttning analyserats. Resultatet visar att de nyanlända eleverna får mycket 

stöd under studiehandledningen, både på svenska och på modersmålet, som är arabiska. 

Resultatet visar även att stöttningen som handledaren ger, bland annat omformuleringar och 

förklaringar av ord, begrepp och uttal och koppling till tidigare kunskap, är till hjälp så att 

eleverna även lär sig de ämnesrelaterade begreppen. 

 

• Vilka svårigheter stöter de nyanlända eleverna på när de läser en text högt? 

 

Eleverna visar på att de har kunskapen som krävs för deras nivå, men att det är språket som 

hindrar de från att utvecklas vidare för att det sätter stopp för dem när de inte vet vad just det 

svenska ordet betyder. När handledaren sedan omformulerar ordet till arabiska så visar 

eleverna på förståelse och kan till och med koppla det till deras erfarenheter och samhället. 

 

Slutsatsen av min studie är att eleverna har stora brister när det kommer till det 

ämnesrelaterade språket i den svenska skolan. De behärskar inte alla ämnesbegrepp och därför 

har de svårt att kunna utvecklas vidare. De visar dock på att de har kunskapen som krävs och 

genom en stödinsats som studiehandledning på modersmålet så kan de nyanlända få den stöd 

som behövs för att de ska kunna lära sig ämnesspråket. 

 

I min studie ser man tydligt hur handledaren stöttar de nyanlända eleverna genom dessa 

flerspråkiga kategorier som leder till att de visar på att de har kunskap om ämnet, vilket gör 

att handledaren kan dra slutsatsen att kunskapen finns. Ibland blandar eleverna arabiska och 

svenska när de vill visa att de förstår vad ordet betyder men vet inte vad ordet heter på 

svenska. Detta är en av utmaningarna som de nyanlända eleverna ställs inför i den svenska 
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skolan. De behöver inte bara utveckla sin kunskap vidare och lära sig ett nytt språk utan även 

lära sig ämnesbegrepp på det nya språket. Därför visar denna studie att studiehandledning på 

modersmålet är ett bra sätt för den nyanlända att ta till sig ämnesbegreppen, visa och utveckla 

sin förståelse samt lära sig språket. Om eleverna endast skulle få undervisning tillsammans 

med den ordinarie klassen skulle det kanske vara svårare eller ta längre tid för eleverna att nå 

en språk -och kunskapsutveckling som behövs för deras ålder. 

 

 

 

 

  



38 

 

Källförteckning 

Ahrne, G & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Liber AB, Stockholm. 

Axelsson, M. (2015). Nyanländas möte med skolans ämnen i ett språkdidaktiskt perspektiv i 

Bunar, N. (red). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. Stockholm: Natur och 

kultur. 

Bunar, N. (2010). Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Mejl till studiehandledaren  

Hej X! 

 

Hoppas allt är bra med dig!  

Det jag som hade min praktik i X-skolan och skulle undersöka handledningen på modersmålet 

för de nyanlända eleverna, som jag pratade med dig om.  

 

Jag undrar vilka dagar och tider du brukar ha studiehandledning med eleverna i år sex?  

 

För jag kommer att undersöka studiehandledningen på modersmålet i den ordinarie klassen. 

Jag tänkte besöka och observera och kanske ställa några frågor efter påsklovet. 

Observationerna tänkte jag göra i två eller tre tillfällen, beroende på hur mycket material jag 

samlar in. 

 

Jag har inte kontaktat X-läraren än, för ville kolla med dig först om vilka dagar och tider du 

brukar hjälpa eleverna med handledning när hon har svenska med X-läraren. 

 

Varma hälsningar, 

Ranja Shamoun 

 

Bilaga 2 

 

Mej till vårdnadshavare 

Hej! 

Jag är lärarstudent som går min sista termin på Södertörns högskola. Jag skriver ett 

examensarbete som handlar om nyanlända elever i den svenska skolan. 

Jag kommer att observera studiehandledningen på modersmålet, läraren och era barn. 
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Jag skulle vilja följa ert barn i klassrummet vid två tillfällen för min undersökning. Ditt barn 

kommer att vara anonym under hela studien. 

Vänligen fyll i om ni godkänner detta eller inte och vänligen låt ditt barn ta med blanketten till 

sin studiehandledare i skolan.  

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig, Ranja, på numret: 073 xxx xx xx. Jag talar 

arabiska. 

 

Jag godkänner att mitt barn observeras 

 

 

Jag godkänner inte att mitt barn observeras 

 

 

Namn på vårdnadshavare 

__________________________________________________  

Tack på förhand. 

Hälsningar, 

Ranja Shamoun 

Södertörns högskola 

 

Hi! 

I am a student at Södertörn University who soon will become a teacher this year. I am writing 

an essay about newly arrived students in Swedish school. 

I will observe the study guide on the mother tongue, the teacher and your children. 

I would like to follow your child in the classroom on two occasions for my survey. Your child 

will be anonymous throughout the study. 
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Please fill in if you approve this or not and let your child bring this paper to her teacher X. 

I speak Arabic so if you have any questions, please feel free to contact me, Ranja, at the 

number: 073 xxx xx xx. 

 

I agree that my child is being observed 

 

 

I do not accept my child being observed 

 

 

 

Name of parent 

__________________________________________________ 

Thanks, in advance. 

Greetings, 

Ranja Shamoun 

Södertörn University 


