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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
 
Vår studie utgår från det sociokulturella perspektivet vilket säger att barn lär sig 
handlingsmönster, begreppssystem, språk och värderingar i samspel med andra. Samspelet 
med omvärlden spelar stor roll för individens utveckling och inlärning. I ett sociokulturellt 
perspektiv sker lärandet genom interaktion och socialt samspel. Inbyggt i oss finns en social 
drift och därför är vi utrustade med en språk- och kommunikationsförmåga. Vi behöver 
kommunicera med varandra för att göra oss förstådda liksom för att förstå andra. 
 
Syfte 
 
Syftet med vår studie är att belysa hur nya elever med ett annat modersmål än svenska som 
kommer nya från förberedelseklass till ordinarie klass, samspelar med lärare och andra elever 
i teoretiska respektive praktiska ämnen, samt vad samspelet har för innehåll och med vilka 
samspelet sker.  
 
Metod 
 
Vi har gjort en kvalitativ undersökning i form av en fallstudie där vi använt oss av 
observation. Vi har observerat tre nya elever med ett annat modersmål än svenska i två olika 
klasser. Under observationens gång har vi använt oss av ett kategorischema. 
 
Resultat 
 
Genom vår analys har vi funnit ett mönster i de teoretiska kontra de praktiska ämnena. Detta 
mönster visar att samspelet mellan elev-lärare och elev-elev är mer öppet och naturligt i de 
praktiska ämnena än i de teoretiska ämnena. Det öppna klimatet under de praktiska 
lektionerna inbjuder till ett naturligt samspel eleverna och elev-lärare emellan, vilket handlar 
mycket om allmänna ting och händelser. Klimatet, som ofta är lärarövervakat och lugnt och 
tyst under de teoretiska lektionerna påverkar samspelet, som då utformas i första hand från det 
aktuella ämnet och med bänkkamraterna. 
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Inledning 
 
I Sverige består befolkningen idag av människor med bakgrund från ca 200 olika länder 
(www.sweden.gov.se). Dessa människor bär med sig sin kultur, sitt språk och sina 
erfarenheter till Sverige, vilket gör att vårt land kan beskrivas som ett mångkulturellt land. 
Under år 2005 invandrade ungefär 50 000 personer med utländskt medborgarskap till Sverige 
(www.migrationsverket.se). Migrationsverket ansvarar för de flyktingar som kommer till 
Sverige, och beslutar även om flyktingen får uppehållstillstånd eller inte. År 2005 fick 62 463 
personer uppehållstillstånd i Sverige. De människor som får uppehållstillstånd får stöd av 
Integrationsverket, som hjälper till att flytta flyktingen till en kommun som ingår i avtal med 
Integrationsverket. Kommunens flyktingmottagning hjälper sedan till att hitta bostad och 
introducerar flyktingen i det svenska samhället där flyktingbarnen börjar i skolan. I de 
svenska skolorna har ca 20 % av eleverna idag, en annan språklig och kulturell bakgrund än 
den svenska (Axelsson, 2001).  
 
År 2006 har regeringen utnämnt till ”Mångkulturåret”, där syftet är att ”landets 
kulturverksamheter även långsiktigt bättre ska spegla och införliva den etniska och kulturella 
mångfald som finns i dagens Sverige” (www.mangkulturaret.se). Målet är att olika 
verksamheter ska ge bättre möjligheter till en långsiktigt ökad kulturell mångfald, samt att 
mångfalden under året och även i fortsättningen ska öka och bli till en naturlig och självklar 
del i kulturlivet. Regeringen har även beslutat att göra den största enskilda satsningen på 
integrationspolitiken någonsin, genom ett Tiopunktsprogram där stora insatser satsas för att 
skapa en bättre integration (www.sweden.gov.se). Genom Tiopunktsprogrammet görs 
satsningar som framförallt är inriktade på ”skola och utbildning, fler jobb och företag, krafttag 
mot diskriminering, utveckling av segregerade stadsdelar samt snabbare etablering för 
personer som får uppehållstillstånd”. Under åren 2006 till 2008 satsas 2 miljarder kronor på 
detta program. 350 miljoner kronor utav dessa satsas på barn och unga, genom framförallt 
stora resurser till skolor. Under en fyraårsperiod har man beslutat att anställa 1000 
resurspersoner på 100 skolor i segregerade områden och i skolor med låg måluppfyllelse. 
Dessa resurspersoner ska gärna ha akademisk utbildning och även särskild språkkompetens.  
 
Både Mångkulturåret och Tiopunktsprogrammet tyder på att intresset för mångkultur i 
Sverige och i regeringen just nu är stort. Vi anser därför att ämnet för vår studie är 
högaktuellt, vilket bidragit till att vi valt att studera samspelet mellan de elever som kommer 
nya till Sverige och deras lärare, samt deras klasskamrater. Tiopunktsprogrammet satsar en 
stor summa pengar på barn och unga som kommer nya från ett annat land och en annan kultur 
till den svenska skolan, för att deras skolgång ska bli så trygg och utvecklande som möjligt.  
Vi anser att det är viktigt att studera hur dessa elever tas emot i skolan, hur de samverkar med 
andra, samt hur man arbetar i grundskolan för att hjälpa och integrera de nya eleverna med ett 
annat modersmål än svenska. Därför har vi valt att studera hur en elev med ett annat 
modersmål än svenska som kommer från förberedelseklass till ordinarie klass samspelar med 
lärare och med andra elever i klassen.  
 
Vi har själva ett stort intresse för ämnet vi forskar om och är båda intresserade av att arbeta på 
mångkulturella skolor i vårt framtida yrke som lärare. Manal har själv invandrarbakgrund och 
är född i ett annat land med en annan kultur än den svenska, vilket gör att hon har stor 
personlig erfarenhet av ämnet. Hon har dessutom haft sin verksamhetsförlagda utbildning på 
en mångkulturell skola. Jenny-Anne började intressera sig för området mångkultur då hon 
före studietiden började arbeta på en mångkulturell förskola där hon även arbetat extra under 
hela studietiden. 
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Syfte och frågeställningar  
 
I Lpo 94 understryks meningen av förståelsen för olika kulturella värderingar, samt hur viktigt 
det är att elever kan samspela med och visa respekt för andra elever oavsett ursprung. 
I Lpo 94 står det att: 
 

• ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i 
det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 
Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar 
för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.” (s. 5-6) 

• ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 
vilja och lust att lära.” (s. 9) 

• ”Skolan skall sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och 
visa respekt i samspel med andra.” (s. 11) 

 
Vi har valt att inrikta oss på samspelet mellan elev - lärare, och mellan elev – andra elever, 
där språket i det här sammanhanget ses som en aspekt i det sociala samspelet. Vi har inte valt 
att studera hur andraspråksinlärningen går till, utan istället läggs vårt fokus på det sociala 
samspelet, där vi vill studera hur kommunikation och kontakt används och vilken sorts 
kommunikation och kontakt som används i samspelet.  Vi vill ta reda på med vilka samspelet 
sker, på vilket sätt det sker, samt om det är någon skillnad mellan de olika ämnena?  
 
Syftet med vår studie är att belysa hur elever med ett annat modersmål än svenska som 
kommer nya från förberedelseklass till ordinarie klass, samspelar med lärare och övriga 
elever. Detta vill vi undersöka genom att ställa frågorna: 
 

• Hur samspelar de nya eleverna med ett annat modersmål än svenska med lärare och 
andra elever i teoretiska respektive praktiska ämnen?  

• Vad har samspelet för innehåll och med vilka sker samspelet? 
 
Vår undersökning kommer att utgå ifrån tre elever som relativt nyss kommit som nya från 
förberedelseklass till ordinarie klass. Dessa elever går i två olika klasser i år 3-6. 
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Bakgrund 
 
Sociokulturellt perspektiv  
 
Vår studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv som förespråkar att lärande sker i form av 
samspel med andra där kontexten spelar en stor roll (Evenshaug & Hallen 2001). Evenshaug 
och Hallen hänvisar till Vygotskij som menar att barn i samspel med andra lär sig 
handlingsmönster, begreppssystem, språk och värderingar. Interaktion ses som en social 
process där alla formas av social och kulturell påverkan. Samspelet med omvärlden betraktas 
inom denna teori som särskilt viktigt för både utveckling och inlärning. Vygotskij betonar 
kulturen och den mellanmänskliga kommunikationens betydelse för utvecklingen hos ett barn. 
Han menar att många av de viktiga upptäckter som barn gör äger rum inom ramen för ett 
dialogiskt samarbete mellan barnet och en annan människa, en kompetent vägledare som både 
som modell och via verbala instruktioner visar barnen hur de ska utföra en viss handling. 
”Utvecklingen går från det sociala till det individuella – barn kan på egen hand utföra en 
handling bara om den först äger rum i samarbete med andra” (Evenshaug & Hallen, 2001, 
s.136). Genom denna form av samspel får barnet först en förståelse för det den vuxne eller 
den mer kompetente visar och gör som barnet sedan kan internalisera och använda på egen 
hand för att själv klara av uppgiften. Den vuxne eller den mer kompetente bygger på detta sätt 
upp en struktur som ger stöd och hjälp så att barnets förståelse och kompetens ökas och blir 
större efter hand.  
 
Vygotskij menar även att socialt samspel är den viktigaste drivkraften i barns utveckling och 
utgår från att lärandet styr utvecklingen (Evenshaug & Hallen, 2001). I ett sociokulturellt 
perspektiv sker lärandet alltså genom interaktion och socialt samspel. I samspel tar barn till 
sig sätt att tänka, tala och överföra fysiska handlingar som de blir delaktiga i. Det är samspelet 
mellan kollektiv och individ som är i fokus där kommunikation och interaktion är centrala 
delar för lärandet. Lärandet kan enligt Vygotskij förstås som en process som innebär att bli 
delaktig i en kultur. 
 
I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och tänkande är kunskapen diskursiv och språket 
centralt för att skapa den arena där problem formuleras och löses. Språket och konversationen 
är den mest betydelsefulla mekanismen vi har fått för att utveckla, testa och kommunicera 
kunskap. Bråten (1998) menar att med hjälp av språket kan vi diskutera och utveckla begrepp. 
Genom att sedan använda språket på ett speciellt sätt konstruerar vi en bild av verkligheten 
som är avpassad till traditioner som gäller och de behov som finns i en viss verksamhet. 
Dysthe (2003) menar att språket och tänkandet har rötter i människosläktets och individens 
utveckling där språket ses som ett verktyg som hjälper oss att skapa en egen identitet. 
Kommunikativa processer är förutsättningar för människans lärande och utveckling.  
De sociala, historiska och kulturella kontexterna är mycket betydelsefulla inom det 
sociokulturella perspektivet. Kunskaper finns i olika språkliga sammanhang och får mening 
och betydelse enbart i dessa sammanhang som de finns i. En viktig aspekt i ett sociokulturellt 
perspektiv är, enligt Dysthe, relationen mellan språket och dess användning i olika 
verksamheter. Dysthe menar vidare att en avgörande betydelse för vad som lärs in och på 
vilket sätt det lärs in beror på hur interaktionen med andra i lärandemiljön ser ut.  
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Kommunikation 
 
Kommunikation och meningsskapande 
 
Den sociala driften och driften till gemenskap är inbyggd i oss och därför är vi utrustade med 
en kommunikativ förmåga, samt en språkförmåga. Evenshaug och Hallen (2001) skriver att 
kommunikation handlar om att man tillsammans skapar något gemensamt i kunskap och 
upplevelse. I den kommunikativa handlingen förekommer både en ”sändare” och en 
”mottagare”. Sändaren förmedlar ett budskap till mottagaren antingen genom ett verbalt språk 
eller genom kroppsspråk eller liknande. Mottagaren tar emot budskapet genom att avkoda 
eller tolka de signaler som sändaren förmedlat. På detta sätt kan vi anamma en annan persons 
perspektiv och de personer som är inblandade i kommunikationen ingår då i en 
upplevelsegemenskap. Denna upplevelsegemenskap är en social process där den språkliga 
kommunikationen är det centrala. Evenshaug och Hallen menar vidare att hur väl 
kommunikationen lyckas beror på hur man klarar att sätta sig in i den andres perspektiv. Dock 
menar de att man i viss utsträckning ofta anpassar sitt tal efter den man kommunicerar med. 
 
Bjar och Liberg (2003) menar att vi kommunicerar med varandra för att skapa mening, för att 
göra oss förstådda och för att förstå andra och det liv vi lever och formar tillsammans. 
Då vi samtalar tillsammans skapar vi en förståelse av och kunskap om vad som har hänt, vilka 
som har deltagit, när det ena och det andra gjordes osv. Vi ingår på så sätt i en mängd olika 
meningsskapande sammanhang. Meningsskapande sker med hjälp av både verbala och icke-
verbala uttrycksformer som tal- och skriftspråk, tabeller, diagram, formler, bilder, film, 
musik, dans, rörelse, gester och miner.  
 
Beroende på inom vilka ramar och på vilka sätt man uttrycker sig, utvecklar man olika former 
av kunskap om det aktuella området. Beroende på om vad, med vem och i vilken kanal vi 
språkar använder vi olika koder, som varierar med avseende på olika val som avgörs på text- 
sats, ord- och ljudnivå. Bjar och Liberg (2003) skriver att uttrycksformer, yttranden och 
språkliga sammanhang står i ett dialogiskt förhållande till varandra. Vidare menar de att ny 
betydelse bygger vidare på redan etablerad betydelse och att den i sin tur traderas vidare. 
Mening återskapas, omskapas och nyskapas på så sätt hela tiden och är i ständig rörelse.  
 
När vi språkar tillsammans vill vi uppnå olika typer av mål. Ju mer målinriktade vi är, desto 
mer strukturerat och ordnat brukar vårt språkande vara. Genom att ingå i språkliga 
sammanhang, i ett meningsskapande, utvecklar vi också vårt tänkande och vår förståelse för 
det som behandlas. Språk är ett viktigt redskap för att utveckla omvärldsförståelse. Språkets 
huvudfunktioner är kommunikationen och tänkandet (Dysthe, 2003). Barn lär sig språk för att 
de behöver kommunicera med människor som är viktiga i deras liv och för att förstå sin 
tillvaro. Enligt Bjar och Liberg (2003) är kommunikation det som kommer först när barnets 
språk börjar byggas. Ofta är även känslor inblandade i kommunikationen som sker. Barn lär 
sig språk för att kunna kommunicera och det är genom kommunikationen som barnen lär sig 
språk enligt Dysthe (2003). Barnets kommunikation börjar med dem som barnet hör ihop 
med, vilket innebär att människans språk alltid förknippas med vilka hon hör ihop med. 
Samhörigheten avgör hur man uttrycker sig samtidigt som samhörigheten innebär förtroende. 
 
Evenshaug och Hallen (2001) pratar om språkets betydelse för att kunna passa in i en 
gemenskap och i en social omgivning. För att kunna bli accepterad som en medlem i en grupp 
är det viktigt att kommunikationen bygger på ömsesidighet och att inblandade parter förstår 
varandra. Ett gemensamt språk lägger grunden till en sådan kommunikation.   
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Kommunikation, kultur och självkänsla 
 
Kommunikationen sker med flera sinnen, och redan från början är språket kulturellt bestämd. 
Kimber (2004) menar att barn växer in i olika sociala miljöer. I en del grupper och kulturer är 
mamman och barnet mer ensamma med varandra och det innebär att barnets trygghet byggs 
upp på samspelet med en enda vuxen och eventuellt med något äldre syskon. I andra 
miljöer/kulturer är det många olika personer som dagligen har hand om barnet. Då får det 
barnet en vana att känna igen olika röster, ansikten och kroppsspråk vilket innebär att barnet 
får en trygghet i att samspela med många olika personer. Rösten, blicken, beröring och 
medrörelse skänker trygghet och lugn samtidigt som det bekräftar barnet. Hos västerländska 
barn handlar det mycket om rösten i kombination med blicken när barnet och vårdaren ser på 
varandra och lyssnar till varandras röster.  
 
Det är viktigt att barnet bemöts på ett bra sätt och att det blir bekräftat. Kommunikation 
bygger på självförtroende och att få gensvar gör att barnet känner sig nöjd och tillfreds både 
med sig själv och med umgänget. ”Under hela vårt liv är vi människor beroende av att känna 
oss trygga och bekräftade, att bli sedda och förstådda, för att kunna använda hela vår förmåga 
att uttrycka oss och tala” (Dysthe 2003, s.105). 
För barn som växer upp i enspråkiga miljöer blir språkinlärningen begränsad till ett språk 
eftersom ett språk täcker alla behov i umgänget med omgivningen. I andra livsmiljöer är det 
naturligt att använda flera språk omväxlande t.ex. när man lever i en miljö där flera språk 
används. 
 
Kommunikation och lärande 
 
I Evenshaug och Hallen (2001) tar man upp att barn lär av varandra eftersom de pratar med 
varandra på en nivå som de lätt förstår. Barn tar både argument och återkoppling från ett annat 
barn på allvar och är starkt motiverade att förändra förutsättningarna mellan sig själva och 
andra. En kognitiv konflikt är en varsebliven känsla av motsägelse mellan vad barnet vet och 
vad omvärlden (i detta fall kamraterna) säger. 
 
I kommunikation blir barn medvetna om att det finns andra ståndpunkter än deras egna, de lär 
sig undersöka och prata för sina egna antaganden, och att de måste rättfärdiga sin egen åsikt 
genom att noggrant och grundligt föra den vidare till andra för att de ska se dess värde 
(Evenshaug & Hallen, 2001). Genom samspel vinner barn både sociala och kognitiva fördelar. 
De sociala fördelarna är barns ökade kommunikativa förmåga och deras alltmer utvecklade 
känslighet i att kunna ta andras perspektiv. De kognitiva fördelarna är drivkraften i att studera 
sanningen i sina egna uppfattningar och att få någon annans återkoppling i denna process.  
 
Lärandet skulle inte vara möjligt utan kommunikativa processer eftersom människan lär sig 
att använda språket genom kommunikation. Enligt Dysthe (2003) lär sig människan att 
använda språket för att påverka andra eller för att få dem att agera. Det är genom 
kommunikationen som vi människor skapar oss själva och andra. Med detta menar Taube 
(1987) att vi bekräftar oss själva och andra genom språket/kommunikationen. 
 
Socialt samspel 
 
Ett barns utveckling sker i samspel med dess sociala omgivning (Evenshaug & Hallen, 2001). 
Redan vid födelsen startar både den sociala och den personliga utvecklingen, som fortsätter 
livet ut och hör samman. Den sociala utvecklingen gör barn till sociala varelser samtidigt som 
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de utvecklas till individuella och unika personer. Damon och Hart (1992) menar att barn 
genom den sociala utvecklingen integreras i en social gemenskap samtidigt som de utvecklar 
en egen identitet genom att differentiera sig från andra personer.    
 
Ett av skolans uppdrag är att ge eleverna möjlighet att utveckla sin sociala kompetens samt att 
förbereda eleverna att verka i samhället (Lpo 94). Kimber (2004) anser att det är avgörande 
att elever lär sig att samarbeta, lösa problem konstruktivt och att kunna sträva mot egna och 
gemensamma mål eftersom det underlättar elevernas möjligheter att klara sig i skolan och i 
livet. Vidare menar Kimber att utvecklandet av elevernas sociala förmågor bidrar till 
inlärning, eftersom eleverna får verktyg, genom den sociala träningen, till att hantera oro och 
stress. Genom deltagande i ett socialt samspel förstärks lärandet. Kunskap finns mellan 
människor som utvecklas genom samspel. Elever lär genom att integreras med andra barn och 
vuxna. Enligt Ladberg (2000) påverkas eleverna och deras inlärning utav elevernas 
förhållande till varandra. I en grupp där eleverna hjälper, stöttar och uppmuntrar varandra blir 
klimatet bra för inlärningen. I en sådan grupp behöver eleverna inte vara rädda för att bli 
retade eller mobbade om de säger eller gör fel. Varje elev vågar då pröva nya vägar, de vågar 
prata, svara och diskutera och det även om de inte är så säkra i sitt svar. Att eleverna vågar 
delta är viktigt för inlärningen och desto viktigare är det att det finns möjligheter att våga i 
gruppen. Det är enligt Ladberg väldigt känsligt för elever med ett annat modersmål att bli 
retade eller att andra elever härmar eleven så fort den säger något (i detta fall på svenska) 
eftersom detta hämmar inlärningen för eleven samt att viljan att delta som en del i gruppen då 
blir mindre hos eleven. 
 
Hartup (1983) skriver att barn fungerar som modeller för varandra. Med detta menar han att 
barn lär av andra barn genom att observera deras beteende. En elev som kommer ny till en 
klass kan t.ex. snabbt lära sig de regler som finns genom att just observera de nya 
klasskamraternas beteenden. Hartup menar vidare att barn ofta imiterar andra barn som gärna 
är lite äldre än dem själva, som är snälla och som eventuellt liknar dem själva på någon punkt. 
Detta är av stor betydelse då man väljer att dela in elever i åldersblandade klasser i skolan.  
 
Jaguppfattning i samspel med andra 
 

Vår förmåga att förstå oss själva och därmed definiera 
vår individuella och vår sociala identitet erhåller vi i  
dialog med betydelsefulla andra. I skolans värld kan vi 
föreställa oss att relationer till lärare och kamrater är 
mycket betydelsefulla. 

 
(Parszyk 1999, s. 60) 

 
 
Relationer innebär trygghet och samhörighet och genom relationer, och i samspel med andra, 
både vuxna och barn, lär sig barn om sig själva och skapar en självbild, en jaguppfattning 
(Evenshaug & Hallen, 2001). Denna jaguppfattning ligger till grund för hur eleverna trivs i 
skolan, och hur de presterar i de olika skolämnena. Barns jaguppfattning och dess förmåga till 
socialt samspel utgör ett komplement, genom att barn som har vänner genom dem stärker sin 
identitet, samt att barn som har social kompetens har lätt att få vänner (Rubin 1981). Med 
vänner kan barnet göra sociala jämförelser och utvecklar därigenom sin identitet. 
Vänskapsrelationer fyller dessutom betydelsefulla funktioner. Kamratrelationer ger 
självförtroende, trygghet, samt utvecklar barnets sociala förmåga. I vänskap ryms bland 
mycket annat viktiga faktorer för barnets kognitiva utveckling som glädje, besvikelse, ilska, 
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uppmuntran, tröst, empati och tillit (Öhman, 1996). Det är genom relationer till andra som 
man skapar sig en bild av sig själv och utan vänner är det lätt att man får en negativ självbild. 
För en elev som kommer ny till en skola och en klass är det oerhört viktigt att få tillträde till 
gemenskapen och det sociala samspelet i klassen, för att kunna trivas, må bra och utvecklas på 
ett tillfredsställande sätt.  
 
Olika elever bidrar på olika sätt till samspelet i en klass. Alla barn är olika, några har väldigt 
lätt för det sociala samspelet, och lätt för att få kamrater, medan andra kan vara tillbakadragna 
och blyga och därigenom ha svårare att skapa nya kamratrelationer. För elever med 
invandrarbakgrund, speciellt elever som kommer nya från ett annat land och en annan kultur 
kan det vara extra svårt att skapa sig en identitet i den nya klassen och det nya landet (Cohan 
& Lotan, 1997). För dem kan samspelet med andra elever försvåras utav olika kulturella och 
språkliga orsaker. Kan man inte språket kan det vara svårt att göra sig förstådd liksom det är 
svårt att förstå vad klasskamrater och lärare säger och menar. Kulturen kan ibland också ses 
som ett hinder, då det sociala samspelet fungerar på helt skilda sätt i de olika kulturerna. 
Cohen och Lotan har forskat kring olika faktorer som kan påverka det sociala samspelet. 
Dessa faktorer menar de är traditionella statusfaktorer som kön, etnicitet och socioekonomisk 
bakgrund, men även faktorer som uppgiftsstrukturer, bedömningsmetoder, kamratrelationer 
och lärarroller. Detta visar att klimatet i klassrummet påverkar elevernas självkänsla, deras 
utveckling, lärande samt sociala samspel.  
 
Vad utmärker då det ideala klassrumsklimatet? Rutter (1983) menar att ett klassrum där 
atmosfären kombinerar värme och omsorg med definierade krav och klara förväntningar, är 
oerhört positivt för utvecklandet av en god jaguppfattning. Axelsson, Gröning och Hagberg-
Persson (2001) förespråkar ett klassrum där barnens kulturella och språkliga ursprung lyfts 
fram och är något som man knyter an till och värderar högt. I ett sådant klassrum stärks 
identitetsutvecklingen och självkänslan påverkas positivt. Parszyk (1999) menar att man om 
man som ny elev med ett annat modersmål än svenska kommer till en klass som kännetecknas 
av en erkännande pedagogik som utgår ifrån alla elevers lika värde, så erkänns man för sin 
unika identitet, sina erfarenheter och sina möjligheter, och i en sådan klass är chanserna till att 
bli accepterad i det sociala samspelet stora.  
  
Ehn (1993) menar att elever utvecklar olika strategier för att klara av den etniska mångfalden i 
skolan och för att skapa ordning och förutsägbarhet då de möter andra elever med olika 
kulturella bakgrunder. Dessa olika strategier beskrivs som att ”1) bagatellisera skillnadernas 
betydelse 2) hålla sig inom sin grupp i möjligaste mån 3) förgylla mångfalden och presentera 
den som något värdefullt” (Ehn 1993, s. 26-27). 
 
Läraren och samspelet i klassrummet 
 
Läraren som förebild 
 
Lärare fungerar som förebilder för elever och de kan dessutom ses som en modell för 
identifikation (Evenshaug & Hallen, 2001). En av lärarens uppgifter är att förmedla normer, 
värderingar och beteendemönster till eleverna. På detta sätt spelar läraren en stor och viktig 
roll i det sociala samspelet både mellan lärare och elev, samt mellan eleverna i klassen. 
Det är läraren som skapar positiva eller negativa förutsättningar för hur klassen arbetar eller 
samarbetar. Stensaasen och Sletta (2000) skriver att om en elev uppfattar läraren som en 
betydelsefull, trovärdig och god person så får eleven en positiv självaktning och trygghet i 
klassen. Om eleven sedan också känner att läraren bryr sig om honom/henne som person både 
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i och utanför skolan medför detta att eleven känner ett djupare band mellan dem, vilket skapar 
en trygghet för eleven i relationen med läraren.  
 
Taube (1987) menar att vår inlärning påverkas av mänskliga relationer. Elevernas förhållande 
till läraren och sina kamrater är väldigt betydelsefull för elevens inlärning. Dåliga relationer 
försämrar/försvårar lärandet. En hård och krävande lärare som hånar eller förlöjligar eleven, 
försämrar hans/hennes förutsättningar för inlärning, medan en lärare som skapar en bra och 
trygg relation till eleven lägger en god grogrund för hans/hennes inlärning. Kimber (2004) 
menar att läraren varje dag bör ägna tid åt att ge eleven någon sorts beröm. Berömmet ska inte 
vara tillgjort, utan om läraren berömmer så ska han/hon mena det. Taube (1987) menar att 
berömmet inte ska vara något märkvärdigt utan vara naturligt och vardagligt. När läraren 
agerar positivt mot eleven så agerar eleven ofta i sin tur positivt mot sina kamrater i 
klassen/skolan.  
 
Lärares förhållningssätt 
 
Enligt Axelsson, m.fl. (2001) har flera forskare studerat lärares förhållningssätt till elever och 
de är alla överens om att lärare genom attityder, handlingar och värderingar påverkar 
elevernas självkänsla, deras trygghet och deras skolprestationer, på antingen negativa eller 
positiva sätt. Dessa forskare är även eniga om två olika förhållningssätt till arbete med elever 
från olika kulturer som brukar råda hos lärare. Det ena förhållningssättet kallar Lahdenperä 
(1997) för kategoriserande, vilket innebär att skolan måste åtgärda och kompensera de brister 
som en invandrarelev sägs ha på grund av sin bakgrund eller sin etnicitet. Läraren ser inom 
detta synsätt eleverna med invandrarbakgrund som mindre kompetenta än de enspråkiga 
”svenska” eleverna. Förebilden inom detta synsätt är ett ”svenskt”, urbant medelklassbarn - 
ett så kallat ”normalbarn”. Det andra förhållningssättet icke-kategoriserande eller 
interkulturellt förhållningssätt definieras som mycket mer positivt där man istället för att se 
problem, ser utmaningar. Lärarna ser inga svårigheter i sitt arbete, de ser istället utmaningar 
som något positivt och utvecklande både för sig själva och för eleverna. Här riktas inte fokus 
på vad eleverna med invandrarbakgrund saknar i jämförelse med deras enspråkiga ”svenska” 
klasskamrater, utan inom detta synsätt framhålls istället elevernas olika kompetenser och 
olika förmågor som stora möjligheter och tillgångar.  
 
Miramontes, Nadeau och Commins (1997) menar att lärares omedvetna attityder till elevernas 
kulturer, språk och familjer formar deras undervisningsmetoder, vilket kan resultera i stora 
skillnader i utbildningsresultat för elever med olika kulturella bakgrunder. Även Tennant 
(2004) som studerat olika etniska gruppers samspel med varandra och med framförallt lärare i 
olika skolor i England, menar att lärare ofta omedvetet behandlar elever med olika etnicitet på 
olika sätt och att de ofta favoriserar vissa etniska grupper, samt att också elevernas upplevelse 
av detta fenomen beror mycket på vilken etnicitet man har. En slutsats han kommit fram till är 
att elever från en liten representerad etnisk grupp i klassrummet, har ett större samspel med 
läraren, då framförallt i lärande- och administrativa situationer. Tennant påpekar att det är 
oerhört viktigt för lärare att få en självinsikt om sina egna attityder och förhållningssätt för att 
kunna behandla alla elever på ett jämlikt sätt utan att favorisera någon särskild etnisk grupp. 
Även Brophy (1983) påstår att lärare behandlar elever på olika sätt, men hans ståndpunkt är 
att eleverna behandlas olika utifrån vilka förväntningar som ställs på dem. Överlag får elever 
som betraktas som svaga mindre uppmärksamhet, och mindre utmaningar än de elever som 
uppfattas vara smarta. De ”svaga” eleverna får dessutom mer kritik och lämnas ofta åt sig 
själva.  
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Lärarnas möjligheter i utbildningssystemet 
 
En människas liv påverkas av flera olika sociala och kulturella processer, som familjen, 
skolan och samhället. För en elev innebär de sociokulturella processerna också dess 
känslomässiga reaktioner inför skolan, som till exempel självkänsla och ängslan. Samhället 
kan påverka elevens skolframgång och självkänsla genom sociala mönster såsom fördomar 
och diskriminering (Axelsson, m.fl., 2001). Cummins (1996) har forskat om tvåspråkiga barns 
skolgång och han påstår att minoritetselever ofta tenderar att misslyckas i skolan som en följd 
av historiska mönster för tvingande maktrelationer mellan dominerande och underordnade 
grupper. Han menar, liksom Axelsson, m.fl., att det är samhället som är en dominerande 
grupp vilken påtvingar skolan och lärarna – de underordnade grupperna – ett homogent 
beteende och en utbildningsstruktur som strider mot den underordnade gruppens kultur och 
språk. Den stämning som råder i samhället påverkar ofta lärarens roll i förhållande till 
minoritetselever. Några utbildningsstrukturer som Cummins påpekar leder till systematisk 
diskriminering och som ofta bildar den ram som påverkar interaktionen och samspelet mellan 
lärare och elever är att ge eleven skulden istället för systemet när eleven misslyckas, 
användandet av test som utgår från den dominanta gruppens språk och kultur, en 
lärarutbildning som ser mångkultur som oviktigt, ett kunskapsinnehåll som utgår endast från 
den dominanta gruppens språk och kultur, för få modersmålslärare, samt förbiseende av 
sökandes kunskap om tvåspråkiga elever vid tillsättandet av en ny tjänst.  
 
Nivågruppering, där elever i låg-nivå grupper ofta får en undervisning med färre utmaningar 
och mindre motivation än i de högre nivågrupperna utpekas som en stor orsak till att elever 
kan utveckla en negativ självbild och en låg självkänsla. Både Axelsson, m.fl. och Cummins 
menar att lärarna har stora möjligheter att utmana de traditionella maktstrukturer som han 
påstår existerar genom att reflektera över sina värderingar, attityder och handlingar. De har 
möjlighet att använda sig utav en berikande och stödjande undervisning där de bekräftar, 
positivt värderar, samt respekterar alla elever för deras unika egenskaper. De kan uppmuntra 
och stödja både elevernas lärande och sociala samspel, samt att de genom ett uppmuntrande 
arbetssätt kan få eleverna att både i tal och i skrift vara kritiska och på så sätt förstärka sina 
upplevelser. Genom detta sätt kan eleverna bli stärkta och utveckla en god självbild och en 
hög självkänsla som är så viktigt både för skolprestationerna som för kamrat- och 
lärarrelationer. Även Faltis (1997) ser lärarnas möjligheter att främja ett klassrumsklimat som 
präglas utav andraspråksinlärande elevers möjligheter att lyckas. Han har tagit fram en modell 
för att främja andraspråksinlärarens deltagande i majoritetsklassrummet, vilken utgår från en 
undervisning som värderar elevernas kultur högt, samt är inriktad på att underlätta 
andraspråksinlärningen parallellt med ämnesinlärningen. Elevernas förstaspråksanvändning 
förhindras inte, även om undervisningen sker på andraspråket. Undervisningsmetoderna 
varierar mellan helklass, smågrupper och individuellt arbete, där samspelet och interaktionen 
mellan lärare och elev och mellan elever ser olika ut beroende på kontexten, för att eleverna 
ska få så många olika tillfällen som möjligt till samspel och lärande. 
Tvåvägskommunikationen betraktas som särskilt viktig både mellan lärare och elev och elever 
emellan, oberoende av elevernas nivå i andraspråket, där den fysiska klassrumsmiljön är 
skapad på ett sådant sätt att den både underlättar och stödjer tvåvägskommunikationen. 
  
Undervisningsmetoder 
 
Samspelet mellan elev och lärare, samt elever emellan ser olika ut, beroende på vilket 
arbetssätt och vilka typer av lektioner som genomförs. Lärarstyrda lektioner utmärks främst 
utav samspelet mellan lärare och elever, där läraren styr samspelet. Under mer fria 
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lektionsformer som till exempel grupparbete, individuellt arbete, slöjd, bild och idrott, står 
ofta samspelet mellan elever i centrum, men även en friare form av samspel mellan elev och 
lärare. Ben-Ari (1997) visar att lärare som använder sig utav ett övervakande arbetssätt och 
som ofta styr samspelet mellan sig själv och eleven, samt mellan eleverna, utövar ett negativt 
inflytande på eleverna, vilket gör att den naturliga interaktionen blir liten. Detta 
förhållningssätt hos läraren avbryter tankeprocesser hos eleverna, samt minskar behovet av 
interaktion eleverna emellan, och en följd av detta blir en negativ inverkan på varje enskild 
elevs kognitiva utveckling.  
 
I de fall där läraren däremot har en tvåvägskommunikation med eleverna och använder sig 
utav ett arbetssätt där eleverna arbetar mycket i grupper där de kan samspela med varandra 
och utbyta tankar och erfarenheter med varandra, samt använda sig utav varandras olika 
resurser utan ett övervakande och styrande öga från lärarens sida, så ökar interaktionen mellan 
eleverna på ett naturligt sätt, vilket även ökar deras kognitiva utveckling. I ett klassrum där 
eleverna på detta sätt kan arbeta självständigt utan ett övervakande öga eller en styrande hand 
från lärarens sida, erbjuds det samspel och den kommunikation som skapar förhållanden som 
är gynnsamma både för den sociala interaktionen liksom för den kognitiva utvecklingen. 
 
Hagberg-Persson (Axelsson, m.fl., 2001) har liksom Ben-Ari forskat kring samma fenomen 
men hon använder sig utav begreppen styrd samtalssituation, samt fri samtalssituation. En 
styrd samtalssituation beskrivs som att läraren reglerar elevernas turtagning och det är även 
läraren som överför information till eleverna. I den styrda samtalssituationen är det läraren 
som tar upp den mesta samtalstiden och det är läraren som styr samtalet liksom vem som får 
vara med i samtalet. En fri samtalssituation är mer öppen än en styrd och där reglerar inte 
läraren elevernas turtagning, utan där småpratar elever sinsemellan och det är språket som 
ledsagar deras handlingar. Här får eleverna tillfälle till både språkligt och socialt samspel. 
Forskare är överens om att elever tillägnar sig både språklig och social kompetens genom 
undervisningsmetoder och inlärningstillfällen där det sker en gemensam konstruktion av 
social och språklig kunskap. I mångkulturella klasser passar det därför bra med heterogent 
sammansatta grupper, med skillnader i etnicitet, modersmål och kön och där språk- och 
kunskapsnivån ofta ligger på olika nivåer. Genom en sådan gruppsammansättning kan 
gruppmedlemmarna dra nytta av varandras olikheter på ett bra sätt. Denna 
gruppsammansättning är även utvecklande för enspråkiga elever med svenska som modersmål 
(Cohen, 1994, Axelsson, m.fl., 2001). Ett arbetssätt där olika kunskaper, färdigheter och 
problemlösningsstrategier sätts i fokus och där elever får möjlighet att lära av varandra är 
bland annat temaarbeten där man genom att kombinera teori och praktik skapar en 
meningsfull undervisning där förståelsen står i centrum.  
 
I dagens lärarutbildning läggs stor vikt just vid kombinationen av teori och praktik, att tanken 
ska kopplas till görandet, vilket Dewey är en stor förespråkare av (Dewey, 1999). Att 
integrera de praktiska ämnena såsom till exempel bild, musik och drama med de teoretiska 
ämnena såsom matematik, svenska och naturkunskap, genom bland annat temaarbeten där 
eleverna får chans att arbeta i smågrupper i interaktion med varandra kring ett konkret ämne, 
utvecklar både elevernas förståelse, lärande och sociala samspel. Bower (1997) har genom sin 
forskning funnit att den typ av undervisning som beskrivits ovan kontra ”traditionell” 
undervisning leder till olika slags utbyte och lärande. Han menar att det i de mångkulturella 
klasser där man arbetade temainriktat med mångsidigt kreativa uppgifter utvecklades en 
samarbetsinriktad och uppgiftsrelaterad interaktion, samt ett ökat lärande i jämförelse med de 
klasser där man arbetade efter den ”traditionella” undervisningen. Bower konstaterar vidare 
att elevers förväntningar på sig själva och även på andra elever blir höga och positiva vid 
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kreativa arbetssätt. Kreativa arbetssätt förutsätter en variation av kunskaper och färdigheter 
hos eleverna, samt att sådana arbetssätt kan skapa jämlika deltagande- och lärandemönster, 
vilket är en klar fördel i en mångkulturell klass, och för en elev som kommer ny till klassen. 
Genom detta arbetssätt ses då en ny elev som en resurs, med sina unika erfarenheter och 
kunskaper.   
 
Sammanfattning  
 
Evenshaug och Hallen (2001) menar att ett sociokulturellt perspektiv förespråkar att lärande 
sker i form av samspel med andra i ett sammanhang. Evenshaug och Hallen hänvisar till 
Vygotskij – företrädare inom denna teori, som menar att socialt samspel är den viktigaste 
drivkraften i barns utveckling och att lärande sker genom interaktion och socialt samspel. 
För att kunna samspela är vi utrustade med en kommunikativ förmåga (Evenshaug & Hallen, 
2001). Grunden för kommunikation är ett gemensamt språk. Bjar och Liberg (2003) menar att 
vi kommunicerar med varandra för att skapa mening. Meningsskapandet sker med hjälp av 
både verbala och icke-verbala uttrycksformer. Bjar och Liberg menar också att olika ramar 
skapar olika förutsättningar för hur man uttrycker sig.  
 
I samspel med andra lär sig barn om sig själva och skapar på så sätt en självbild, en 
jaguppfattning (Evenshaug & Hallen, 2001). Dysthe (2003) visar på att om man blir bemött 
och bekräftad på ett positivt sätt så är chansen stor att man utvecklas på ett tillfredsställande 
sätt, samt att man får en bra självbild. Rubin (1981) säger att barns jaguppfattning och dess 
förmåga till socialt samspel utgör ett komplement. Han menar med detta att barn som har 
social kompetens både stärker sin identitet samt har lätt att få vänner. 
 
I Lpo 94 kan man läsa att skolan har i uppdrag att ge eleverna möjlighet att utveckla sin 
sociala kompetens samt förbereda eleverna att verka i samhället. Lärare använder sig utav 
olika arbetssätt och undervisningsmetoder för att göra detta. Ben-Ari (1997) menar att ett 
övervakande arbetssätt där läraren ofta är den som styr samspelet med eleverna och mellan 
eleverna, kan påverka eleverna negativt, eftersom en naturlig interaktion och ett naturligt 
samspel då har svårt att komma till stånd. Är klassrumsklimatet däremot mer öppet, istället 
för övervakat och lärarstyrt, så menar Ben-Ari att samspelet sker i hög skala och i naturlig 
form, vilket är gynnsamt både för elevernas sociala interaktion liksom för deras kognitiva 
utveckling. Bower (1997) förespråkar kreativa arbetssätt där eleverna får många möjligheter 
till samspel på olika sätt. Han menar att kreativa arbetssätt skapar jämlika deltagande- och 
lärandemönster, vilket kan medföra att eleverna får positiva förväntningar på sig själva 
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Definitioner 
 
Samspel 
 
Med samspel menar vi fysisk eller verbal kontakt eleverna sinsemellan och mellan elev-lärare.  
 
Kommunikation 
 
Dysthe (2003) menar att språk är ett viktigt redskap för att utveckla omvärldsförståelse. 
Språkets huvudfunktion är kommunikation och tänkande. I den kommunikativa handlingen 
förekommer både en sändare och en mottagare. Kommunikationen är verbal men även fysisk.  
Vår definition av kommunikation stämmer överens med Dysthes. När vi talar om 
kommunikation menar vi både verbal kommunikation, liksom icke-verbal kommunikation, 
t.ex. kroppsspråk och fysisk beröring. 
 
Modersmål 
 
I juli 1997 byttes benämningen hemspråk ut mot modersmål i svenska förordningar då man 
ville stärka värdet av modersmålets betydelse (Cromdal & Evaldsson 2003). I ordlistan 
definieras begreppet modersmål enligt följande: 
 
Det språk som en människa lär sig tala som litet barn är dess modersmål. Modersmål är numer synonymt med 
förstaspråk. En person kan ha flera modersmål om hon/han som liten lärt sig flera språk simultant, t.ex. genom 
att ha föräldrar som talar olika språk. Ett andraspråk lärs in i den miljö där språket talas, till exempel vid 
invandring, eller i ett mångspråkigt samhälle. Ett främmande språk lärs inte in i den miljö där språket talas, och 
syftet med att lära sig det är inte nödvändigtvis att kunna leva i det samhälle där språket talas (skolspråk). Ett väl 
utvecklat modersmål underlättar inlärningen av ett annat språk, såväl andraspråk som främmande språk. 
(Wikipedia, 2006, s.1) 
 
Mångkultur 
 
Ett samhälle med många olika kulturer som ett resultat av immigranter. Mångkultur handlar 
också om en bred mångfald utifrån faktorer som etnisk och kulturell bakgrund, kön, ålder, 
religion, funktionshinder, geografisk bakgrund, etc. (mangkulturaret.se). 
 
Invandrare 
 
Invandrare används för att beteckna antingen utrikes födda personer eller utländska 
medborgare, som har flyttat från ett land till ett annat för att bosätta sig antingen permanent 
eller temporärt (www.sverigemotrasism.se) 
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Metod 
 
Kvalitativ undersökning 
 
Denna uppsats är av kvalitativ karaktär där vi är intresserade av att försöka få en förståelse för 
hur samspelet ser ut mellan nya elever med ett annat modersmål än svenska och lärare samt 
andra elever. Kvalitativ forskning handlar om att tolka meningsfulla relationer och den 
innebär att man studerar hur något är beskaffat, vilken natur eller vilka egenskaper ett visst 
fenomen har. Genom en kvalitativ undersökning försöker man nå en förståelse för livsvärlden 
hos en individ eller en grupp individer (Hartman 1998).  
 
Fallstudie 
 
Vår kvalitativa undersökning har vi utfört i form av en fallstudie där vi använt oss utav 
observation som metod. I en fallstudie är syftet att kunna nå djupgående insikter eller förnyad 
kunskap om olika fenomen. Fokus i fallstudien ligger på processer, snarare än på utfallet. 
Merriam (1996) skriver att en fallstudie är en bra metod att använda sig utav för att få en 
förståelse för och för att kunna tolka observationer av pedagogiska skeenden och företeelser. 
Hon beskriver en fallstudie som ”en undersökning av en specifik företeelse, t.ex. ett program, 
en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp. Detta avgränsade eller 
definierade system väljs för att det är viktigt och intressant eller för att det utgör någon form 
av hypotes” (Merriam, 1996, s.24). I en fallstudie skiljer man inte ut variablerna från 
kontexten eller den omgivande situationen, utan detta spelar in och påverkar fenomenet man 
studerar. Fallstudiens främsta syfte är tolkning i fenomenets kontext och den inriktas på en 
specifik situation eller företeelse. Eftersom vi undersöker samspelet mellan nya elever med ett 
annat modersmål än svenska och lärare och andra elever, anser vi att en fallstudie i form av 
observationer är bästa sättet att få svar på det vi vill undersöka, eftersom vi inte kan skilja ut 
det vi studerar från dess kontext. I samspel mellan människor måste man ta hänsyn till 
kontexten och sammanhanget, vilket vi gör i vår fallstudie. Målet är att nå ett djup med vår 
studie som skulle vara svårt att få med någon annan metod. Fallstudien föreföll som ett 
lämpligt och bra alternativ för vår studie eftersom vi valt att studera samspel där vi avgränsat 
oss till att observera ett visst antal personer. Vår fallstudie är av beskrivande art där vi 
använder informationen vi samlar in för att analysera företeelsen i fråga. 
 
Observation 
 
Olika metoder för datainsamling kan användas inom fallstudier och vi har valt att använda oss 
utav observationer. Merriam (1996) skriver att observation är den bästa metoden att använda 
då man direkt vill iaktta en aktivitet, en händelse, en situation eller ett beteende. Våra 
observationer har varit strukturerade där vi använt oss av ett kategorischema (se bilaga 1). 
Rubenstein Reich & Wesén (1986) skriver att kategorischeman är bra att använda då man vill 
begränsa sig till ett visst område som t.ex. samspelet i en grupp. Genom ett kategorischema 
sker observationen i form av att det som observeras skrivs in i kategorier som är uppgjorda på 
förhand. För att inte låsa fast oss i endast dessa kategorier har vi även skrivit löpande 
anteckningar under observationstillfällena, där vi bland annat beskrivit miljön, gruppen, 
lektionen, händelser, etc. 
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Urval 
 
På en mångkulturell skola har tre elever, i två olika klasser, observerats. Eleverna är mellan 
nio och elva år gamla och klasserna består av mellan 25-30 elever i vardera klassen där ca 
hälften av eleverna har invandrarbakgrund. Könsfördelningen i klasserna är jämn. I bägge 
klasserna finns det en ordinarie lärare och en lärare som är med i klassen och hjälper till under 
vissa lektioner. Vi valde att utföra vår fallstudie på den aktuella skolan eftersom det är en 
mångkulturell skola som har en förberedelse klass. 
 
De tre eleverna vi observerat började i förberedelseklass när de kom till Sverige. Hur länge 
man går i förberedelseklass varierar mellan eleverna. Efter förberedelseklass slussas eleven in 
i ordinarie klass successivt med några ämnen i taget. Därefter går eleven i den ordinarie 
klassen. De elever vi observerat har vid tillfället för vår fallstudie, gått i sina ordinarie klasser 
mellan tre och sex månader. 
 
Genomförande 
 
Under en treveckorsperiod observerade vi sammanlagt nio dagar. Observationerna har skett i 
form av kategorischeman (se bilaga 1) där vi satt ett kryss för ett specifikt påstående som 
stämmer på situationen/händelsen. Vi valde att i första hand observera skillnader mellan 
teoretiska respektive praktiska ämnen. De praktiska ämnena vi observerade var slöjd och 
idrott och de teoretiska lektionerna bestod oftast av individuellt arbete i främst svenska och 
matematik. Anledningen till att vi observerade de teoretiska lektionerna i form av individuellt 
arbete beror på att fallstudien utfördes i slutet av vårterminen då mycket individuellt arbete 
behövdes göras färdigt innan terminens slut. På grund av det fick vi inte se mycket av t.ex. 
grupparbete under de teoretiska lektionerna. 
 
Utöver observationer i form av kategorischeman har vi även gjort anteckningar om vad som 
hände runtomkring i klassen. Det vi då tog hänsyn till var miljön och klimatet i klassrummet, 
både under de teoretiska respektive de praktiska tillfällena, vilket eventuellt kunde påverka 
både de nya eleverna med ett annat modersmål än svenska, samt övriga elever och lärare. 
 
Till att börja med observerade vi tillsammans för att sedan dela på oss i de två klasserna. 
Anledningen till att vi först observerade tillsammans var att vi i fortsättningen skulle göra 
observationerna på samma sätt. Vi valde sedan att dela på oss och observera var för sig i olika 
klassrum och under olika lektionspass eftersom de tre eleverna gick i två olika klasser samt 
eftersom vi hade en tidsbegränsning att tänka på. För att spara tid och för att kunna samla så 
mycket information som möjligt valde vi därför att fortsättningsvis observera var för sig. Vi 
observerade inte under lunchen eller under rasten eftersom vi ansåg att detta inte ingick i vårt 
syfte. Vi valde att koncentrera oss på de teoretiska samt de praktiska lektionerna under våra 
observationer. 
 
Då vi observerade de tre eleverna tittade vi på samspelet mellan dem och de andra eleverna 
samt samspelet mellan dem och läraren och vice versa. Då vi observerade följde vi som sagt, 
ett kategorischema där vi bland annat tittade efter hur kontakt och kommunikation såg ut 
mellan den nya eleven med ett annat modersmål än svenska och andra elever, samt med 
lärare. Detta observerades genom att bl.a. se om de nya eleverna med ett annat modersmål än 
svenska tog kontakt med andra elever eller tvärtom, vilket språk som användes under 
samspelet (där vi förutom verbala språk i form av svenska och modersmål, även räknade in 
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kroppsspråk och fysisk beröring), ifall eleven fick beröm av lärare och andra elever eller om 
eleverna berömde andra, med mera (se bilaga 1). 
 
Under observationernas gång gjorde vi anteckningar om ”klimatet” i klassen, till exempel 
vilken lektion det var, om det var pratigt, verkade stressigt, om eleverna arbetade enskilt eller 
i grupp, om läraren hade genomgång på tavlan osv. Vi försökte skriva ner allt eftersom vi är 
övertygade om att allt som händer runtomkring eleverna påverkar dem och vi ansåg därför att 
kategorischemana inte var helt tillräckliga för att få den information vi sökte. Denna 
information kunde däremot bli fullständig med hjälp av anteckningar och beskrivningar om 
miljön runtomkring. 
 
Analys 
 
Då vi analyserat våra resultat har vi utgått från de ifyllda kategorischemana. Genom att koppla 
analysschemana med anteckningar angående miljön, har vi kunnat se samband och dra 
slutsatser och därigenom har vi gjort de tolkningar som har lett fram till analysen av våra 
resultat.  
 
Tillförlitlighet och generaliserbarhet  
  
Vi anser att den studie vi genomfört är tillförlitlig på så sätt att vi har undersökt vad vi avsåg 
att undersöka, vilket Kvale (1997) menar är en grundpelare för validitet inom den kvalitativa 
forskningen. Det vi studerat är sanning för oss under den aktuella studiens gång och också i 
dess resultat. Däremot betyder inte det att det är en sanning som gäller för alla elever med ett 
annat modersmål än svenska som kommer nya till en klass. I kvalitativ forskning, menar 
Kvale dessutom att sanningen ofta är subjektiv, eftersom kontexten alltid spelar en stor roll.  
 
Vårt syfte med den här studien var inte att generalisera någonting. Merriam (1996) menar att 
en fallstudie inte har i uppdrag att generalisera, utan fallstudiens syfte är istället att undersöka 
en särskild företeelse, händelse, person eller social grupp. I fallstudien spelar kontexten en 
stor roll, vilket gör att det är svårt att göra generaliseringar. De resultat vi kommit fram till 
gäller för den fallstudie vi gjort, men vi menar inte att detta gäller för alla elever med ett annat 
modersmål än svenska som kommer nya till en klass. Dock kan resultaten vara en hänvisning 
till hur samspelet kan ta form i liknande situationer, vilket kan tillföra något nytt och positivt 
för läraryrket.  
 
Etiska ställningstaganden  
 
I vår fallstudie har vi inte nämnt på vilken skola undersökningen är gjord och inte heller i 
vilken kommun. För att säkerställa elevernas och lärarnas anonymitet så har inga namn på 
varken elever eller lärare använts. Vi använder oss istället utav siffror för att markera och 
skilja på de tre olika eleverna. Vi har inte heller skrivit ut könen på de observerade eleverna 
eftersom vi anser att det inte har någon betydelse i den här studien. Vi informerade de 
inblandade lärarna om det allmänna syftet med vår fallstudie då vi talade om att vi skulle 
observera samspelet mellan eleverna i de två olika klasserna, men vi valde att inte tala om 
vilka elever det handlade om. Vi valde att inte berätta det på grund av att vi inte ville att de, 
varken lärarna eller eleverna, skulle påverkas av vår närvaro och därmed inte vara ”naturliga” 
i samspelet. Efter fallstudien har vi dock informerat de inblandade lärarna om det egentliga 
syftet och även vilka elever vi observerat, för att försäkra oss om att lärarna fått chans till 
samtycke till vår studie och för att inga missförstånd skulle kunna uppstå. Vi valde att inte 
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informera de berörda elevernas föräldrar om observationerna. Detta gjordes medvetet för att 
vi inte ville att eleverna skulle påverkas. Vi ville i vår fallstudie kunna få ett så naturligt 
samspel som möjligt, vilket vi ansåg kunde vara svårt ifall eleverna visste om att vi 
observerade dem. Vi valde att göra på detta sätt eftersom vår undersökning inte behandlar 
något obehagligt ämne och kan därför inte påverka eleverna negativt eller tillfoga dem någon 
skada. 
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Resultat 
 
Vi har i vår analys funnit ett mönster för samspelet i de teoretiska ämnena kontra de praktiska 
ämnena. Detta mönster anser vi gälla generellt för de tre elever vi studerat och det visar att 
eleverna samspelar både med andra elever i klassen samt med lärare i mycket högre grad och 
på ett mer naturligt sätt i de praktiska ämnena än i de teoretiska. I de praktiska ämnena är 
klimatet mer ”öppet” än i de teoretiska klassrumssituationerna. Möjligheterna att ta kontakt 
med varandra, att prata med varandra och att samarbeta är stora i de praktiska ämnena.   
 
De klasser vi valt att studera arbetade i de teoretiska ämnena mycket individuellt, under den 
tid som fallstudien genomfördes, där eleverna själva planerade sitt skolarbete och arbetade 
därefter. Under det individuella arbetet i de teoretiska ämnena ges därför ofta inte så stor 
möjlighet att samarbeta med andra, vilket gör att samspelet är mindre i de teoretiska ämnena 
än i de praktiska rent generellt. I de teoretiska ämnena där eleverna arbetar individuellt vill 
läraren oftast att det ska vara tyst och lugnt i klassrummet. Detta påverkar naturligtvis hur 
samspelet utformas i de teoretiska ämnena. Till skillnad från detta är arbetsklimatet i de 
praktiska ämnena tillåtande mot prat med varandra under lektionens gång, vilket gör att det 
finns en större möjlighet för samspel eleverna emellan. I de praktiska ämnena som vi studerat 
– slöjd och idrott – uppmuntrar lärarna eleverna att samarbeta med varandra, och där sker ofta 
samspelet i naturliga former, både mellan den nya eleven och andra elever samt mellan den 
nya eleven och läraren. Vi har funnit att två av eleverna i de praktiska ämnena tar mycket 
kontakt med andra elever, samt att de andra eleverna tar mycket kontakt med dem, 
kontaktsökandet fördelas ungefär lika. Elev 2 är mindre kontaktsökande än elev 1 och 3. 
Kontakten och samspelet består i de praktiska ämnena, liksom i de teoretiska ämnena, av att 
samarbeta kring något tillsammans, att fråga varandra om hjälp, att leka med varandra, men 
främst av att samtala med varandra om olika saker, både konkreta saker som har med ämnet 
att göra, och även om vardagliga ting och händelser. Dock är kontakten och samspelet som 
sagt, större och sker på ett mer naturligt sätt i de praktiska än i de teoretiska ämnena. 
 
Samspel med lärare i teoretiska respektive praktiska ämnen 
 
Vi har valt att först beskriva resultaten för varje elev var för sig. En sammanställd analys av 
resultatet för de tre eleverna kommer på slutet. Vi har valt att göra en sammanställd analys 
eftersom samspelet mellan eleverna och lärarna ser liknande ut för alla tre eleverna. I slutet av 
den här delen beskriver vi två konkreta lektioner, en teoretisk respektive en praktisk för att 
exemplifiera och visa skillnaderna mellan lektionerna. Denna del avslutas även med en analys 
av de konkreta lektionerna. 
 
Elev 1 
 
Teoretisk lektion 
Under de teoretiska lektionerna sker samspelet med läraren i form av att läraren tar kontakt 
med eleven för att visa eleven vad som ska göras, fråga om eleven behöver hjälp, samt för att 
ta initiativ för eleven. Läraren tar oftast kontakt med eleven genom svenska språket, någon 
gång med fysisk beröring. Eleven tar sällan kontakt med läraren. Då det sker är det för att 
fråga om hjälp. Kontakten sker då på svenska språket. 
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Praktisk lektion 
Samspelet med läraren under de praktiska lektionerna utgörs av att läraren liksom eleven i 
lika hög grad tar kontakt med varandra. Kontakten sker främst på svenska språket, någon 
gång genom fysisk beröring. Samspelet handlar om att samtala om något konkret eller något 
allmänt, be om hjälp respektive hjälpa till, samt för att skoja med varandra.  
 
Elev 2  
 
Teoretisk lektion 
Under de teoretiska lektionerna tar läraren kontakt med eleven i huvudsak för att förklara 
olika uppgifter, samt visa vad eleven ska arbeta med. Läraren tar kontakt med eleven genom 
det svenska språket men även via fysisk beröring genom att klappa eleven på axeln. Eleven 
tar sällan eller aldrig kontakt med läraren under de teoretiska lektionerna. Vid ett tillfälle tog 
läraren kontakt med eleven för att hjälpa eleven med en uppgift efter att eleven suttit sysslolös 
under en längre tid. Läraren förklarade och eleven nickade ja till svar vid frågan om eleven 
hade förstått. Efter att läraren hade gått vidare till nästa elev så satt eleven sysslolös fram till 
rasten. 
 
Praktisk lektion 
Eleven tar inte kontakt med läraren under de praktiska lektionerna. Läraren tar däremot ofta 
kontakt med eleven genom det svenska språket och genom fysisk beröring. Kontakten består 
då av att läraren frågar både om det konkreta ämnet, men även om allmänna ting och 
händelser. När läraren tar kontakt med eleven samspelar eleven med läraren, men eleven tar 
som sagt aldrig själv kontakt med läraren. 
 
Elev 3 
 
Teoretisk lektion 
Under de teoretiska lektionerna tar läraren kontakt med eleven och det för att visa eleven vad 
som ska göras. Läraren tar mycket initiativ för eleven för att tala om vad eleven ska arbeta 
med. Kontakten sker främst genom det svenska språket men någon gång även med fysisk 
beröring. Eleven själv tar även kontakt med läraren, både genom svenska språket och genom 
fysisk beröring och då främst för att få saker och ting angående ämnet förklarade. Läraren är 
ofta hos eleven, på elevens initiativ och förklarar olika saker i läroböckerna eller klargör saker 
som eleven inte har förstått under genomgången. 
 
Praktisk lektion 
Läraren och eleven tar kontakt med varandra under de praktiska lektionerna i lika hög grad. 
Samspelet sker främst på svenska och då oftast för att prata om allmänna saker, men ibland 
även konkreta saker som har med ämnet att göra. Eleven får många tillsägelser från läraren 
eftersom eleven inte lyssnar utan pratar under den tid då eleven bör vara tyst och lyssna på 
instruktioner och så vidare. 
 
Analys av samspelet med lärare i teoretiska respektive praktiska ämnen 
 
I de praktiska ämnena har vi funnit att två av de nya eleverna med ett annat modersmål än 
svenska tar mycket kontakt med läraren. Även läraren tar i lika hög grad kontakt med 
eleverna. Elev nummer två tar inte mycket kontakt med läraren men läraren tar däremot 
mycket kontakt med eleven. Kontakten består i att, i de två elevernas fall, fråga om hur man 
gör, för läraren att visa hur man gör, men ofta är det en naturlig kontakt där eleven och läraren 
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samtalar om något allmänt ting eller händelse. Vi ser att det här sker ett naturligt samspel 
mellan elev och lärare, där båda parter ser ut att vara avslappnade och på en gemensam nivå. 
Med detta menar vi att samspelet sker i form av samtal där elev och lärare betraktas som 
jämlika och där båda har något att tillföra istället för att den ene är ”förmer” än den andre, 
som i en situation där eleven inte förstår och läraren förklarar. En sådan situation är däremot 
vanligt förekommande i klassrumssituationer med individuellt arbete. Där är det ofta läraren 
som förklarar och visar eleverna vad de ska göra, men läraren fungerar i de teoretiska ämnena 
också som en handledare som vägleder eleverna i deras skolarbete. Något som vi funnit 
genom våra observationer är att lärarna i de teoretiska ämnena tar mycket initiativ för de nya 
eleverna med ett annat modersmål än svenska, jämfört med många andra elever i klassen. 
Lärarna förklarar och talar om vad eleverna ska arbeta med och hur de ska arbeta. Vi lade 
märke till att flera av de övriga eleverna tog egna initiativ och bestämde med vad och hur de 
skulle arbeta. Använder läraren sig dock inte utav denna metod i arbetet med de nya eleverna, 
har vi noterat att eleverna inte arbetar, utan gör något annat, eller ibland ingenting alls. För att 
komma igång och för att arbeta med det de ska behöver de lärarens handledning och 
initiativkraft, annars är risken stor att eleven sitter passiv med skolarbetet under lektionen. 
 
Vi har alltså funnit att lärarna tar mycket initiativ för eleverna under de teoretiska lektionerna 
och vi har även funnit att det oftast är lärarna som tar kontakt med eleverna och inte tvärtom, i 
alla fall för två av eleverna. Elev nummer tre tar däremot mycket kontakt med läraren främst 
för att be om hjälp. De två andra eleverna har vid några enstaka tillfällen tagit kontakt med 
lärarna i de teoretiska ämnena, främst när de inte förstår vad de ska göra. Dock är det i allra 
högsta grad lärarna som tar kontakt med eleverna vid det individuella arbetet i de teoretiska 
ämnena. Denna kontakt består främst av att läraren frågar vad eleven gör, om eleven har 
förstått vad som ska göras, samt genom att visa och förklara hur och vad eleven ska göra. 
Samspelet i dessa situationer styrs mycket utav läraren. Skillnader mellan lärarna finns 
emellertid där någon tar kontakt mer med eleverna än någon annan. Det antar vi styrs utav 
lärarens personliga förhållningssätt, samt av klassrumssituationen. Är det helklass blir det 
svårt för läraren att hinna med alla elever, vilket gör att mycket av lärarens tid då läggs på de 
elever som räcker upp handen, vilket väldigt sällan är fallet med två av de nya eleverna. Elev 
nummer tre är mer aktiv i att söka kontakt med läraren under de teoretiska lektionerna. Färre 
elever i gruppen gör det oftast möjligt för läraren att ta mer kontakt med eleverna, och det är 
främst vid dessa tillfällen samt då det är två lärare i klassrummet, som tid läggs på de nya 
eleverna. 
 
Samspelet i de teoretiska klassrumssituationerna sker alltså i hög grad av att läraren tar 
kontakt med eleverna för att hjälpa dem kring det konkreta arbete man håller på med just då. 
Det ges inte mycket tillfälle till naturlig kontakt mellan lärare och elev där samtal om 
allmänna ting och händelser står i fokus. Häri ser vi en stor skillnad i samspelet mellan elev 
och lärare i de teoretiska respektive de praktiska ämnena. 
 
Konkret situation under en teoretisk lektion, elev - lärare 
 
För att belysa skillnaden i samspelet mellan elev och lärare i de teoretiska respektive de 
praktiska ämnena, har vi valt att beskriva ett observationstillfälle från vardera ämnesformen 
som får fungera som exempel. 
 
Det teoretiska tillfället utgörs av en klassrumssituation med individuellt arbete i helklass där 
klassen består av 26 elever. Eleverna startar lektionen med att planera vad de ska arbeta med i 
de teoretiska ämnena under resten av veckan, samt vad de ska ha i läxa. Därefter arbetar de 
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individuellt med något som de planerat att de ska göra, det kan vara att räkna i 
matematikboken eller att skriva en berättelse.  
    
Eleven vi observerar sitter vid ett bord med fyra andra elever. Läraren går runt i klassrummet 
och hjälper eleverna. Arbetspasset varar en timme. Efter ca 20 minuter tillkommer en lärare i 
klassrummet, varpå två lärare går runt och hjälper eleverna. Det är relativt tyst i klassrummet, 
endast lite småprat hörs. Läraren säger till eleverna att vara tysta då ljudnivån höjs för mycket. 
Den ena av de två lärarna tar sig mycket tid till att ta kontakt med eleven vi observerar. Denna 
kontakt sker genom att hon kommer fram till eleven och ber eleven visa henne vad eleven 
planerat, vad eleven gör, hon frågar om eleven förstår och hon förklarar och visar hur eleven 
ska göra. En gång tar hon kontakt för att berömma eleven för att eleven arbetar bra. Två 
gånger får eleven dock tillsägelse för att eleven pratar för mycket. Sex gånger tar läraren 
initiativ för eleven genom att tala om att ”nu ska du göra det här, det här ska du ha i läxa, det 
här ska du inte göra”, osv. Läraren tar under detta pass kontakt med eleven sammanlagt sju 
gånger, först och främst genom svenska språket och en gång genom fysisk beröring. Eleven 
tar kontakt med läraren två gånger genom svenska språket för att be om hjälp.  
 
Konkret situation under en praktisk lektion, elev - lärare 
 
Det praktiska tillfället utgörs av en träslöjdslektion som varar i 40 minuter. Elva elever är 
närvarande vid tillfället. Eleven vi observerar delar arbetsbord med tre andra elever ur 
klassen. Varje elev har dock sin egen arbetsbänk. Eleverna går runt mycket i salen för att 
prata med varandra och med läraren samt för att hämta saker. Läraren går runt och hjälper och 
pratar med alla elever. Läraren tar kontakt med eleven fem gånger genom svenska språket för 
att fråga hur det går, för att visa hur man gör, samt för att samtala och skoja med eleven. 
Eleven tar kontakt med läraren fem gånger för att fråga hur man gör, för att fråga var något 
finns, för att visa vad som gjorts, samt för att samtala allmänt med honom. Läraren tar inga 
initiativ för eleven, däremot tar eleven en gång initiativ i samspelet med läraren då eleven 
föreslår att ”jag kan göra så här”. Det är mycket prat i salen som tillåts av läraren. Eleven 
samspelar och pratar mycket med de andra eleverna. Eleven pratar också mycket för sig själv, 
men får ingen tillsägelse av läraren. 
 
Analys av de konkreta lektionerna, elev - lärare 
 
Gruppstorleken vid dessa två tillfällen skiljde sig mycket åt. Under det teoretiska tillfället var 
eleverna 26 stycken till antalet. Vid slöjdtillfället var elevantalet 11. Under det teoretiska 
tillfället var det dock under den mesta tiden två lärare i klassrummet, medan det under 
slöjdlektionen fanns en lärare i salen. Alltså var elevantalet ungefär lika fördelat per lärare 
under de olika lektionsformerna. Med tanke på detta anser vi att dessa två tillfällen belyser 
skillnaden i samspelet mellan elev och lärare i teoretiska respektive praktiska ämnen. 
Resultaten visar att samspelet i de teoretiska ämnena i mycket styrs utav läraren, där 
samspelet då består av att läraren tar kontakt med eleven för att fråga vad eleven gör och vad 
eleven förstår, samt för att förklara och för att ta initiativ för eleven. 
 
Under den praktiska lektionen är det en mer tillåtande atmosfär än under den teoretiska 
lektionen. Under den praktiska lektionen tar både elev och lärare kontakt med varandra för att 
samtala både kring den konkreta händelsen eller tinget, men även kring allmänna ting och 
händelser.  
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Samspel med andra elever i teoretiska respektive praktiska ämnen 
 
I den här resultatdelen har vi valt att analysera varje elev för sig då vi anser att eleverna i 
samspelet med andra elever skiljer sig mycket åt. Istället för att endast göra en sammanställd 
analys, vilket vi gjort under förra stycket (samspelet med lärare), har vi här valt att dela upp 
analyserna och koncentrera dem på varje enskild elev. Efter de enskilda analyserna har vi 
sedan gjort en sammanställd analys för att markera det som gäller generellt. Även i slutet av 
denna del beskriver vi två konkreta lektioner, en teoretisk respektive en praktisk för att även 
här exemplifiera och visa skillnaderna mellan lektionerna. Delen avslutas med en analys av de 
konkreta lektionerna. 
 
Elev 1 
 
Teoretisk lektion 
Elev 1 tar mycket kontakt med andra elever, för att be om hjälp, för att samtala om allmänna 
ting, samt för att skoja med andra elever. Kontakten sker då främst på svenska språket, men 
ibland genom fysisk beröring och genom kroppsspråk. Då eleven går runt i klassrummet, till 
exempel då eleven går och vässar pennan använder eleven ofta fysisk beröring i kontakt med 
de andra eleverna, liksom andra elever tar kontakt med eleven på samma sätt. Denna fysiska 
beröring samt kontakt i form av kroppsspråk sker ofta då klassrumsklimatet är tyst och lugnt. 
    
Elev 1 samspelar under de teoretiska lektionerna, liksom de praktiska med alla elever i 
klassen men mycket av samspelet under de teoretiska lektionerna sker emellertid med 
bänkkamraterna. Under de första dagarna vi observerar sitter eleven vid ett bord tillsammans 
med ytterligare fyra elever. Eleven samtalar, ställer frågor, svarar på frågor samt skojar med 
eleverna runt bordet. Efter en tid byter man platser i klassrummet och elev 1 sitter nu vid ett 
bord med två andra elever. Samspelet med dessa sker på samma sätt som med de tidigare 
bänkkamraterna. Dock får eleven nu mycket hjälp av bänkkamraten bredvid som ofta 
förklarar och visar hur man gör, både på eget initiativ och på elevens förfrågan. Samspelet 
med bänkkamraterna sker nästan enbart på svenska språket. Modersmålet använder eleven 
sällan i samspelet med de andra eleverna i klassen. Med den elev i klassen som talar samma 
modersmål, ges inte mycket möjlighet till samspel på det gemensamma modersmålet eftersom 
de sitter vid olika platser långt ifrån varandra, samt att arbetet i klassrummet i huvudsak är 
individuellt. Eleven använder aldrig modersmålet då eleven talar med elever som inte talar 
samma modersmål och eleven ber heller aldrig eleven med samma modersmål att översätta 
eller förklara något. 
 
Praktisk lektion 
Eleven tar mycket kontakt med andra elever, liksom de andra eleverna tar mycket kontakt 
med eleven. Eleven sällar sig inte till några enstaka elever eller till en grupp, utan samspelet 
sker med alla elever i klassen. Kontakten sker främst på svenska språket och då i form av 
samtal om allmänna ting och händelser, samtal eller samarbete kring det konkreta man sysslar 
med, eller i form av lek. Fysisk kontakt och kroppsspråk förekommer även en hel del, främst i 
form av lek under både slöjden och idrotten. Med lek menar vi här att eleverna jagar varandra, 
skojar med varandra och retar varandra på ett lekfullt sätt. På idrotten är samspel i form av 
kroppsspråk och fysisk beröring en naturlig och självklar del, där elev 1 använder sig mycket 
av båda delarna. Eleverna uppmuntrar och berömmer varandra mycket, särskilt på idrotten.  
 
Elev 1 talar samma modersmål som ytterligare en annan elev i klassen. Samspelet med denna 
elev sker ofta på modersmålet under de praktiska lektionerna, men endast då det bara är de två 
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eleverna som är i kontakt med varandra. Är fler elever inblandade sker samspelet mellan alla 
på svenska, samt med kroppsspråk och fysisk beröring. 
 
Analys av elev 1 i samspel med andra elever 
 
Elev 1 samspelar i väldigt hög grad med andra elever i klassen både under de teoretiska och 
under de praktiska ämnena. Samspelet ser emellertid lite olika ut i de olika ämnena. I de 
praktiska ämnena sker samspelet med andra elever på ett naturligt, avslappnat och lekfullt 
sätt. Klassrumsklimatet är under de praktiska lektionerna öppet och välkomnar prat, 
samarbete och samspel. Eleverna får röra sig fritt i klassrummet och behöver inte vara tysta. 
Under de teoretiska lektionerna är däremot arbetet individuellt, vilket gör att möjligheten till 
samspel inte är lika stor som i de praktiska ämnena. Oftast vill lärarna att eleverna ska arbeta 
under tystnad, vilket även det minskar möjligheten till samspel. Det blir då naturligt att i 
första hand prata och samspela med bänkkamraterna, och att med de övriga eleverna i 
klassrummet använda sig utav kroppsspråk eller fysisk beröring i samspelet. 
 
Elev 2 
 
Teoretisk lektion 
Elev 2 samspelar inte alls mycket med de andra eleverna eller läraren. Eleven är väldigt tyst 
under lektionerna och det är sällan som eleven tar kontakt med de övriga eleverna.  
Eleven samspelar lite med en annan elev som också har ett annat modersmål än svenska. 
Samspelet sker på svenska men kommunikationen sker med väldigt låg röst från elev tvås 
sida. Vid några tillfällen tar andra elever kontakt med eleven via fysisk beröring och detta i 
samband med att eleverna ska uträtta ärenden som att vässa pennan, hämta facit mm.  
Eleven vill inte svara på frågor som ställs från läraren inför andra elever och eleven vill inte 
läsa högt inför de andra eleverna även om det är en mindre grupp.  
 
Praktisk lektion 
Under de praktiska lektionerna samspelar eleven ibland med övriga elever. Eleven tar enstaka 
gånger kontakt med andra elever genom både svenska språket, fysisk beröring och 
kroppsspråk. Oftast tar eleven då kontakt med samma elever, inte med alla elever. De andra 
eleverna tar i högre grad kontakt med eleven än tvärtom. Kontakten sker även då genom 
svenska språket, fysisk beröring och kroppsspråk. Samspelet handlar mest om allmänna ting 
och händelser. En del skojande med varandra förekommer. Eleven får ofta beröm av de andra 
eleverna särskilt under idrottslektioner. Eleven tar och får kontakt och samspelar ibland med 
en elev med samma modersmål.  
 
Analys av elev 2 i samspel med andra elever 
 
Elev 2 är väldigt tystlåten av sig och tar inte gärna kontakt med de andra eleverna. Samspelet 
under de teoretiska lektionerna är näst intill obefintligt. Under de praktiska lektionerna 
förekommer det i större skala, men främst på de andra elevernas initiativ. Under de teoretiska 
lektionerna är klassrumsklimatet oftast inte tillåtande mot prat med varandra under arbetets 
gång vilket skulle kunna förklara varför eleven inte tar mycket kontakt med övriga elever, 
men under de praktiska lektionerna då klimatet är mycket inbjudande till samspel, är eleven 
även där mycket lite kontaktsökande. Eleven verkar väldigt blyg i många lägen då någon elev 
försöker samspela med eleven och undviker ibland att svara eller om eleven svarar så svarar 
eleven med låg röst. Då eleven tar kontakt sker detta oftast med samma personer, varav en 
med samma modersmål. 
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Elev 3 
 
Teoretisk lektion 
Elev 3 pratar väldigt mycket under de teoretiska lektionerna med andra elever. Eleven 
samspelar i hög grad med andra elever vid sitt bord men även med elever som sitter en bit 
ifrån eleven. Många gånger får läraren säga till eleven eftersom eleven pratar mycket men 
eleven fortsätter ändå att prata. De andra eleverna tar kontakt med eleven både via det svenska 
språket och via fysisk beröring och eleven tar kontakt med de andra eleverna främst genom 
svenska språket, men även via fysisk beröring och via kroppskontakt, då klassrumsklimatet är 
tyst och lugnt. Samspelet handlar i första hand om det konkreta ämnet, eller uppgiften, ibland 
om allmänna ting och händelser. 
 
Praktisk lektion 
Eleven tar mycket kontakt med de andra eleverna liksom de andra eleverna i lika hög grad tar 
kontakt med eleven. Samspelet sker via det svenska språket men även på modersmålet med en 
annan elev som har samma modersmål som eleven. Samspelet sker även ofta via fysisk 
beröring med de andra eleverna. De andra eleverna berömmer eleven väldigt mycket. Eleven 
berömmer enstaka elever i klassen men det sker inte ofta, bara vid ett par enstaka tillfällen. 
Samspelet handlar mycket om samtal kring allmänna ting och händelser, liksom även av att 
skoja med varandra, samt lek. 
 
Analys av elev 3 i samspel med andra elever 
 
Eleven samspelar väldigt mycket med de andra eleverna i klassen under både de teoretiska 
och de praktiska lektionerna och eleven verkar vara glad och positiv mesta delen av tiden. 
Samspelet ser lite olika ut i de teoretiska ämnena respektive de praktiska. Under de praktiska 
lektionerna är samspelet mer naturligt och handlar mer om allmänna ting och händelser. 
Under de praktiska lektionerna har även eleven möjlighet att samspela på sitt modersmål med 
en elev som talar samma modersmål. Detta på grund av att man kan röra sig fritt i salen under 
de praktiska lektionerna, vilket inte är fallet under de teoretiska lektionerna. Dock är elev 3 
mycket kontaktsökande, och pratar och tar mycket kontakt under de teoretiska lektionerna 
även då detta inte är tillåtet. Samspelet under de teoretiska lektionerna handlar ändå mest om 
det konkreta ämnet eftersom inte mycket utrymme ges för prat och samspel om allmänna ting 
och händelser. Eleven försöker dock ta varje tillfälle han kan för att prata om det, men får då 
ofta tillsägelser.  
 
Analys av samspelet med andra elever i teoretiska respektive praktiska ämnen 
 
Det vi generellt kan se för de tre elever vi studerat är att samspelet med andra elever i klassen 
är större och sker i mer naturlig form i de praktiska ämnena jämfört med de teoretiska.  
Detta beror på att eleverna under det individuella klassrumsarbetet inte på samma sätt som 
under de praktiska lektionerna har möjlighet att fritt röra sig i klassrummet och fritt ta kontakt 
med andra elever under naturliga former. Läraren ”övervakar” klassrumssituationen och 
samspelet sker under relativt kontrollerade former. Dock är det skillnader mellan eleverna, där 
elev ett och tre båda är mycket kontaktsökande och samspelar i hög grad med de andra 
eleverna. Elev två är däremot inte kontaktsökande och samspelar i ganska liten grad med 
andra elever. Andra elever tar ibland kontakt med eleven och eleven gensvarar då ibland, och 
då sker ett samspel, men det är nästan alltid på en annan elevs initiativ. 
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Konkret situation under en teoretisk lektion, elev - elev 
 
Under den teoretiska lektionen ser eleverna först på två korta filmer. Efteråt får eleverna var 
för sig skriva om vad de sett på filmerna. Lektionen varar i en timme, varav 30 minuter ägnas 
åt att skriva. Elevantalet är 24 elever, vilka delar på en lärare. Då filmen visas sitter alla tysta 
och stilla och tittar på filmen. Eleven sitter vid ett bord med två andra elever, Det är lite 
pratigt i klassummet då eleverna ska komma igång med skrivandet. Läraren får ofta säga till 
om att ljudnivån måste sänkas, samt att alla ska skriva för sig själva.  
    
Eleven tar kontakt fem gånger med andra elever under skrivandets gång, fyra gånger genom 
svenska språket och en gång genom fysisk beröring då eleven passerar en annan elev. 
Förutom denna kontakt sker samspelet med de två bänkkamraterna på svenska. Samspelet 
handlar då i första hand om samtal kring ämnet, genom att bl.a. hjälpa varandra. 
Bänkkamraterna tar kontakt med eleven tre gånger, en gång i form av fysisk beröring och två 
gånger på svenska språket. Samspelet handlar då om samtal kring ämnet, liksom om att 
förklara en sak för elev 1. Två gånger tar en elev vid bordet bredvid kontakt med eleven i 
form av fysisk beröring som sedan fortsätter med samtal. 
 
Konkret situation under en praktisk lektion, elev - elev 
 
Det praktiska tillfället utgörs av en idrottslektion. 23 elever närvarar och en lärare. Lektionen 
inleds med att eleverna får värma upp i form av att springa runt salen. Under hela 
uppvärmningen pratar eleven med de andra eleverna och de andra eleverna pratar med eleven, 
på svenska språket, men det är inte enbart verbal kommunikation utan det förekommer även 
fysisk beröring. Mycket skojande och lek förekommer. Samspelet handlar mycket om 
allmänna ting och händelser då eleverna springer och pratar med varandra. Efter 
uppvärmningen delas eleverna in i två lag och sedan får eleverna spela fotboll resten av 
idrottslektionen. Eleven får mycket beröm av de andra eleverna och eleven berömmer även de 
andra eleverna i sitt lag. Ljudnivån är väldigt hög i salen, när alla elever ska kommunicera 
samtidigt och det sker mycket fysisk beröring eleverna sinsemellan.  
 
Analys av de konkreta lektionerna, elev - elev 
 
Klimaten under de två olika lektionerna skiljer sig åt på så sätt att det är tillåtande mot prat 
och samspel under det praktiska tillfället jämfört med den teoretiska lektionen som är tyst och 
lugn, där alla elever arbetar enskilt. Detta påverkar hur samspelet ser ut och styr också i 
mycket med vilka samspelet sker. Samspelet är högre under den praktiska lektionen där det 
sker med alla elever i salen och det handlar mycket om allmänna ting och händelser, liksom 
av lek och skojande. Detta förekommer mindre under det teoretiska tillfället där samspelet är 
koncentrerat kring det aktuella ämnet och med bänkkamraterna närmast. 
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Diskussion 
 
Syftet med vår studie var att belysa hur elever med ett annat modersmål än svenska som 
kommer nya från förberedelseklass till ordinarie klass, samspelar med lärare och övriga 
elever. Vi anser att det resultat vi fått fram beskriver hur nya elever med ett annat modersmål 
än svenska samspelar med lärare och andra elever, vad samspelet består av samt med vilka det 
sker. Vidare visar resultatet även en skillnad i samspelet både med lärare och med andra 
elever i de praktiska respektive de teoretiska ämnena. I de praktiska ämnena sker samspelet i 
naturlig form både med lärare och med övriga elever. Samspelet handlar om det aktuella 
ämnet, men även mycket om allmänna ting och händelser. Lärare och elever ses här som 
relativt jämlika, det vill säga att läraren inte är den som styr samspelet. I första hand sker 
samspelet på svenska språket, men även kroppsspråk och fysisk beröring förekommer, då 
främst med övriga elever. Samspelet sker också över lag med alla elever i salen.  
 
I de teoretiska ämnena skiljer sig samspelet åt på många punkter jämfört med de praktiska 
ämnena. Samspelet i de teoretiska ämnena är inte är lika naturligt och fritt. Lektionspassen är 
individuella, vilket ger liten möjlighet att samspela med andra elever. Samspelet tar då mycket 
formen av kroppsspråk och fysisk beröring men även genom svenska språket för att tala om 
det aktuella ämnet eller om allmänna ting och händelser. Här är det bänkkamraterna som står 
för den mesta inblandningen i samspelet, men även övriga elever i klassrummet. Samspelet 
med läraren styrs i hög grad av läraren. Gemensamt för två av de nya eleverna är att de i liten 
skala, under de teoretiska lektionerna, tar kontakt med läraren. Det är läraren som tar kontakt 
genom att ta initiativ för eleven, för att visa och berätta vad eleven ska göra och arbeta med. 
Elev nummer tre är mer aktiv i kontaktsökandet med läraren under de teoretiska lektionerna.  
 
Modersmålet används i relativt liten skala. Då modersmålet används är det med elever som 
talar samma modersmål. Eleverna använder aldrig sitt modersmål då flera elever med olika 
modersmål är representerade. 
 
Diskussionen är uppdelad under olika rubriker under vilka resultatet diskuteras kopplat till 
relevant litteratur. 
 
Jämförelse av samspelet i teoretiska respektive praktiska ämnen 
 
I vårt resultat fann vi en skillnad i samspelet under de teoretiska respektive de praktiska 
ämnena. Denna skillnad visade sig både i samspelet med lärare liksom med övriga elever. I de 
praktiska ämnena skedde samspelet på ett naturligt sätt både med lärare och elever, det var 
inte styrt utav läraren och det handlade inte enbart om det aktuella ämnet, vilket oftast var 
fallet i de teoretiska ämnena. Ben-Ari (1997) menar att en lärare som använder sig utav ett 
övervakande arbetssätt och som oftast är den som styr samspelet med eleverna, och mellan 
eleverna, utökar ett negativt inflytande över eleverna, vilket medför att en naturlig interaktion 
har små möjligheter att komma till stånd. Under de teoretiska lektionerna som vi observerat 
och beskrivit har detta arbetssätt, enligt oss använts, men vi vill tillägga att vi utfört våra 
observationer under slutet av vårterminen då det förekommit mycket individuellt arbete för att 
hinna göra färdigt innan terminens slut. Under det individuella arbetet arbetar eleverna var för 
sig i ett relativt tyst klassrumsklimat för att arbetsro ska ges. De lärare som då närvarat 
använder sig även utav andra arbetsmetoder, då det inte är fråga om individuellt arbete, såsom 
grupparbete, pararbete, etc. Därför vill vi inte kritisera dessa lärare för denna arbetsmetod. 
Faltis (1997) anser att det för andraspråksinlärande elever är viktigt att använda sig utav olika 
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arbetsmetoder för att eleverna ska kunna få tillfälle till många olika former av samspel och 
lärande. Vi anser själva att det är viktigt att som lärare kunna variera sig och använda sig utav 
olika arbetsformer och undervisningsmetoder för att eleverna på olika sätt och i olika 
kontexter får möjlighet att samspela med varandra och lära utav varandra.  
 
Vi har påvisat att det i de teoretiska ämnena ofta är lärarna som styr samspelet med de nya 
eleverna med ett annat modersmål än svenska. Dock vill vi inte heller här påstå att detta är 
något negativt, utan menar att samspelet antagligen ofta inte kommit till stånd utan att läraren 
tagit kontakt med eleven. Av vad vi kunnat se under våra observationer, har inte mycket 
arbete utförts då inte läraren tagit initiativ för eleven och visat vad eleven ska arbeta med. Vi 
har även sett att läraren inte är den som styr samspelet med alla övriga elever, utan att det ser 
olika ut beroende på olika elever. Vissa elever tar mycket kontakt med läraren och där sker en 
tvåvägskommunikation mellan eleven och läraren. Vi tror ändå att om denna arbetsmetod inte 
använts (lärarövervakat individuellt arbete), utan om klassrumsklimatet varit mer inbjudande 
till prat sinsemellan och mer samarbete, om klassrumsklimatet varit mindre lärarstyrt, så hade 
samspelet både med läraren och med de övriga eleverna varit större under de teoretiska 
lektionerna. Ben-Ari (1997) menar att i ett klassrum som inte är övervakande och lärarstyrt, så 
ökar samspelet mellan eleverna på ett naturligt sätt vilket skapar förhållanden som är 
gynnsamma både för elevernas sociala interaktion liksom för deras kognitiva utveckling.  
 
Under de praktiska lektionerna upplever vi att klassrumsklimatet är väldigt öppet och 
tillåtande både mot prat (i måttliga mängder) och mot arbete med varandra. I slöjden är 
arbetet i huvudsak individuellt men på ett annat sätt än i de teoretiska ämnena. Här måste man 
gå runt i salen för att få tag i olika material och verktyg, vilket främjar samspel med andra. 
Arbetar man praktisk har man också stor chans att prata med andra, och då inte bara om det 
aktuella ämnet, utan om andra allmänna ting och händelser, både med lärare och med andra 
elever. Detta medför att samspelet sker på ett naturligt sätt, där eleverna, som Ben-Ari (1997) 
menar, kan utbyta tankar och erfarenheter med varandra, liksom använda sig utav varandras 
olika resurser. 
 
Bower (1997) menar att eleverna vid kreativa arbetssätt, vilket vi anser att de praktiska 
ämnena är, får en bra självkänsla. Han konstaterar att kreativa arbetssätt förutsätter en 
variation av kunskaper och färdigheter hos eleverna, vilket gör att de får höga och positiva 
förväntningar både på sig själva och på andra elever. Kreativa arbetssätt skapar även jämlika 
deltagande- och lärandemönster, vilket Bower anser är en stor fördel i mångkulturella klasser. 
Det är något som vi håller med om och som vi tycker stämmer överens med de observationer 
vi gjort. I de praktiska ämnena är eleverna jämlika, liksom även läraren ofta är en jämlike, 
mycket på grund av att det praktiska arbetet gör det möjligt att mötas på en arena där samtal 
om allmänna ting och händelser, liksom lek och även samarbete är vanligt. I de teoretiska 
ämnena är det ofta ämnet som är i fokus och samspelet både med lärare och med andra elever 
handlar i första hand om detta.  
 
Samspelets innehåll 
 
Resultatet visar att de elever vi observerat samspelar med de övriga eleverna, samt med 
lärarna genom olika uttryckssätt. Bjar och Liberg (2003) menar att hur olika uttrycksformer 
används beror på inom vilka ramar samspelet sker samt med vilka man samspelar med. Detta 
bekräftas av vårt resultat där samspel i form av kroppsspråk och fysisk beröring ofta sker då 
klassrumsklimatet är lugnt och tyst och oftast lärarövervakat. Dessa ramar bidrar alltså starkt 
till ett så kallat icke-verbalt samspel. Då eleverna inte tillåts att prata under lektionstid 
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använder de sig utav samspelsformerna fysisk beröring och kroppsspråk. Detta anser vi är 
naturligt för alla elever och inte bara för de nya eleverna med ett annat modersmål än svenska, 
vilka vi observerat. De nya eleverna använder sig även utav de icke-verbala uttrycksformerna 
under mer öppna klassrumsklimat, men i dessa situationer sker ändå samspelet i huvudsak i 
form av verbala uttryckssätt där svenska språket dominerar. De nya eleverna med ett annat 
modersmål än svenska kommunicerar främst på svenska språket, och inte mycket på sitt 
modersmål. Detta tror vi beror på att man som Dysthe (2003) säger, behöver göra sig förstådd 
och för att förstå andra. Dysthe menar att barn lär sig språk för att förstå sin tillvaro och för att 
kunna kommunicera med de människor som är viktiga i deras liv. I det här fallet är 
klasskamraterna och lärarna viktiga människor i de nya elevernas liv, vilket gör att de drivs av 
viljan att kunna kommunicera med dem och använda sig utav svenska språket. På den skola 
där vi utfört vår fallstudie finns flera elever med invandrarbakgrund, vilka representerar flera 
olika modersmål. Det gemensamma språket för alla elever är svenskan, vilket gör att svenskan 
blir den arena där alla elever tillsammans kan skapa mening och känna en samhörighet, 
oavsett vilket modersmål man har. 
 
De elever vi har observerat har på kort tid lärt sig mycket svenska. Genom att först gå i 
förberedelseklass och genom svenska som andraspråksundervisning lär sig eleverna det 
svenska språket, men vi tror att den största anledningen till att de elever vi observerat så 
snabbt har lärt sig det nya språket beror på att de samspelat och kommunicerat med andra 
elever. Vygotskij menar att det är i samspel med andra som barn lär sig språk, liksom även 
handlingsmönster, begreppssystem och värderingar (Evenshaug & Hallen, 2001). Han menar 
vidare att det sociala samspelet är den viktigaste drivkraften i barns utveckling. Från detta drar 
vi slutsatsen att det är genom samspelet med andra barn som de nya eleverna med ett annat 
modersmål lär sig svenska och dessutom har en stor vilja att kommunicera genom svenska 
språket. 
 
Dysthe (2003) menar att hur interaktionen med andra ser ut, spelar stor roll för vad som lärs in 
och på vilket sätt det lärs in. Blir man bemött på ett positivt sätt och blir bekräftad har man 
stor möjlighet att utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Att bli bekräftad och få gensvar gör 
även att man känner sig nöjd med sig själv och med umgänget, vilket ger en bra självbild. I de 
klasser där vi utfört vår fallstudie upplever vi att klassklimatet är väldigt öppet och 
erkännande, där eleverna i mycket hög grad bekräftar och ser varandra. Ladberg (2000) 
skriver att i grupper där eleverna hjälper, stöttar och uppmuntrar varandra blir klimatet för 
inlärning bra. I en sådan grupp vågar alla elever prata, vilket vi tror är en bidragande orsak till 
att de nya eleverna använder sig mycket utav svenska språket i samspelet med de övriga 
eleverna och lärarna. 
 
Vårt resultat visar att de nya eleverna relativt sällan använder sig utav sitt modersmål. 
Skillnader finns dock mellan eleverna. Gemensamt för de nya eleverna är att de aldrig 
använder modersmålet i samspel med lärare och inte heller med elever som har andra 
modersmål än eleven i fråga. Då modersmålet används är det när eleven kommunicerar med 
en eller flera elever med samma modersmål. Anledningen till detta finner vi ganska naturlig. 
Modersmålet är det språk som eleven (än så länge) behärskar bäst och ofta tror vi att man 
känner en trygghet i att kunna tala sitt modersmål med någon som förstår. Dysthe (2003) 
menar också att man genom språket känner en samhörighet med den som talar samma språk. 
Precis som Evenshaug och Hallen (2001), menar även vi att man ofta anpassar sitt språk och 
sitt tal efter den man kommunicerar med. Talar man med någon med ett annat modersmål än 
en själv blir det självklart att använda ett språk som är gemensamt, men talar man med någon 
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med samma modersmål blir det naturligt att använda sig utav modersmålet som oftast ligger 
en närmast hjärtat. 
 
Att de nya eleverna endast använder modersmålet då de kommunicerar med elever med 
samma modersmål, men inte om fler är inblandade, tror vi har att göra med att man vill känna 
en samhörighet med alla och man vill inte stänga ute någon från samspelet. För att alla ska 
kunna delta, förstå och göra sig förstådda krävs ett gemensamt språk, i detta fall svenskan.   
 
Samspelets aktörer 
 
Av de tre elever vi observerat är två väldigt sociala och tar själva mycket kontakt med andra 
elever liksom andra elever tar mycket kontakt med dem. Elev 2 är inte lika fullt 
kontaktsökande, men samspelar ändå med andra elever genom att de tar kontakt med eleven. 
Då denna elev tar kontakt sker detta ofta (men inte alltid) med samma personer, vilket skiljer 
sig från de andra två eleverna. Där sker samspelet med i stort sett alla i klassrummet då det är 
möjligt. Gemensamt för de tre eleverna är dock att det främsta samspelet sker med 
bänkkamraterna, speciellt i de teoretiska ämnena, vilket vi antar beror på att de är 
”lättillgängliga” och det blir naturligt att man samspelar med dem som är närmast, speciellt då 
spring och prat i klassrummet inte är tillåtet. Anledningen till att två av eleverna samspelar i 
hög grad med alla elever kan enligt Rubin (1981) bero på att elevens jaguppfattning och 
förmåga till socialt samspel står i samklang med varandra. Han menar att barn som har social 
kompetens har lätt att få vänner och att barn som har vänner stärker sin identitet genom dem. 
Alla elever är olika och de tre elever vi observerat har tre skilda personligheter. Två av 
eleverna är väldigt sociala och tar mycket kontakt med andra elever. Elev nummer två 
däremot, är inte lika social och tar inte mycket kontakt med övriga elever. Naturligtvis kan 
detta ha att göra med att eleven är relativt ny både i Sverige, på skolan och i klassen. Dock är 
situationen densamma för de två andra eleverna, därför instämmer vi i Rubins hypotes att barn 
som har social kompetens har lätt att få vänner och att samspela med andra. En anledning till 
att kontaktsökandet är mindre hos elev 2 skulle kunna vara att elev 2 talade sämre svenska än 
elev 1 och 3, men vi anser att alla tre elever ligger på ungefär samma nivå i svenska språket 
och anser därför inte att detta är en orsak till att elev 2 är mindre kontaktsökande än de andra 
två. Däremot kan elev 2 känna sig mer osäker på svenska språket, vilket kan spela in och 
påverka samspelet med andra. 
 
Under de teoretiska lektionerna har eleverna bestämda platser, vilka byts med jämna 
mellanrum. Eleverna får inte själva välja platser. På så sätt får alla elever möjlighet att sitta 
bredvid varandra, vilket kan vara en bidragande faktor till att samspelet i klassrummet oftast 
inte är centrerat kring en grupp elever, utan i stället med alla. Eleverna uppmuntras även att 
umgås med alla, vilket förhindrar att grupperingar uppstår. Som motsats till detta vill vi säga 
att vi finner det naturligt att umgås med vissa avgränsade personer, några få eller en grupp, 
vilket de nya eleverna med annat modersmål än svenska observerats göra under rasterna, men 
under lektionerna sker alltså i huvudsak samspelet med alla övriga elever, särskilt för två av 
eleverna, dock i lite mindre grad för elev två. Vi anser att detta ändå tyder på att klassklimatet 
är öppet och erkännande. Eftersom klasserna vi observerat representeras av barn från flera 
olika kulturer, kunde det lätt ha bildats olika grupperingar, men genom att använda sig utav ett 
synsätt som Ehn (1993) beskriver, som förespråkar att man förgyller mångfalden och 
presenterar den som något värdefullt, tror vi har gjort att klassklimatet är så öppet som det är 
och att alla elever respekterar varandra. (Notera att vi här med öppet klassklimat menar 
elevernas och lärarnas attityder och förhållningssätt till varandra, inte som vi tidigare beskrivit 
ett klassrumsklimat som är tyst och lärarövervakat. Vi skiljer på dessa två betydelser.)  
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Slutsats 
 
Vi anser att det är mycket viktigt att nya elever med ett annat modersmål än svenska får 
många tillfällen till samspel på olika sätt, för att integreras i klassen, i skolan och i samhället. 
Samspelet är viktigt för deras självkänsla och för deras lärande.  
 
Genom vår studie har vi dragit slutsatsen att kreativa och praktiska arbetssätt gynnar elever 
med ett annat modersmål än svenska som kommer nya till en klass. Genom att arbeta 
praktiskt får eleverna möjlighet till ett naturligt samspel både med andra elever och med lärare 
vilket gör att de får chans att på ett positivt sätt integreras i klassen, liksom att utvecklandet av 
det svenska språket ges många och varierade möjligheter. När klassrumsklimatet är öppet och 
inbjuder till samarbete och prat sinsemellan, är det lättare för de nya eleverna att samspela, att 
utveckla språket och att skaffa sig en positiv social identitet. Detta anser vi är viktigt att tänka 
på i rollen som framtida lärare, och det är även en slutsats som kan tillföra läraryrket något 
positivt.  
 
Vidare forskning 
 
Som vidare forskning tycker vi att det hade varit intressant att titta närmare på hur arbetet 
fungerar i en förberedelse klass och då främst hur samspelet fungerar mellan eleverna och 
mellan eleverna och läraren.  
 
Det hade även varit intressant att studera hur nya elever med ett annat modersmål än svenska 
får intresse för det svenska språket och hur de lär sig det.  
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Bilaga 1 
 

Kategorischema - Observation 
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med andra elever 
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Läraren visar eleven 
hur man gör 

   

Läraren tar initiativ 
för eleven 

   

Eleven tar initiativ i 
samspel med läraren 

   

Eleven räcker upp 
handen 

   

Eleven pratar rätt ut 
 

   

Eleven får tillsägelse 
 

   

Eleven får beröm av 
läraren 

   

Eleven får beröm av 
annan elev 

   

Eleven berömmer 
annan elev 

   

Eleven tittar på 
andra men 
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Eleven tar kontakt 
med annan elev men 
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Annan elev tar 
kontakt med eleven 
men får inget 
gensvar 
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