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Sammanfattning I dagens samhälle och skola finns det elever med flerspråkighet. Vårt 

samhälle innehåller språkliga resurser i en stor variation men de 

flerspråkiga eleverna får inte alltid den stöttning de behöver i det 

svenska språket. Det primära syftet med litteraturstudien är att 

tydliggöra hur lärare kan stötta flerspråkiga elever i deras 

andraspråksutveckling. Metoden som använts är en systematisk 

litteratursökning för att undersöka tillämplig forskning inom vårt valda 

område. Denna studie har identifierat några av de viktiga faktorerna för 

stöttning i andraspråksundervisning: modersmålsundervisning, höga 

förväntningar och krav, tydlighet i kommunikation och val av 

undervisning. För vidare forskning inom detta område behöver vi se 

och förstå stöttningens betydelse ur elevernas perspektiv, det vill säga 

att undersöka vad flerspråkiga elever själva anser att de behöver för att 

vidareutvecklas i sitt andraspråk. 

  



Förord  

 

Vi studerar på grundlärarutbildningen på Högskolan i Halmstad och denna studie är resultatet 

av vårt examensarbete under 10 veckors tid (15 Högskolepoäng), som utförts under vårterminen 

2016.  

 

Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har vi lagt märke till ett problem, vilket är att 

stöttningen för att hjälpa flerspråkiga elever att utvecklas inom det svenska språket inte var 

tillräckligt synligt. Ett tydligt exempel på hur stöttning inte har skett i en situation på en skola, 

är i valet av biblioteksböcker för enskild läsning. En nyanländ elev hade lånat böcker som var 

för komplicerade för hennes läsnivå. Efter att ha bytt till betydligt mer lättlästa böcker, fick 

eleven förståelse för ord och dess innebörd, även utanför läseboken. I denna situation hade 

läraren ingen översikt över vad eleven valde att läsa och kunde därmed inte påpeka att boken 

var för komplicerad för eleven. Vi anser att om läraren hade haft en överblick så hade han/hon 

kunnat hjälpa eleven med att välja en bok som var på elevens läsnivå och utifrån det hade 

elevens intresse stimulerats för läsning tidigt.  

 

Ett stort tack främst till våra handledare Ingrid Gyllenlager och Anders Jakobsson på 

Högskolan i Halmstad för deras handledning och stöttning under arbetets gång. Vi vill även 

ge ett speciellt tack till Ilham Makhoul som arbetar som modersmålslärare i Halmstad och 

medverkat till vår studie med en intervju. 
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1. Inledning 

Vi har valt att fördjupa oss i flerspråkiga elevers andraspråksutveckling, eftersom språket är 

med i allt vi dagligen gör. För människan är språket betydelsefullt eftersom att man dagligen 

använder och formulerar sina känslor och tankar via språket, men man skapar sig även 

förståelse för hur andra tänker och känner (Skolverket, 2011). Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) lyfter tydligt att språket är en människas 

viktigaste verktyg för att kunna kommunicera, lära och tänka, vilket leder till att man skapar sig 

en identitet. Att kunna arbeta med och stötta flerspråkiga elever i skolan, är i dagens samhälle 

och inom läraryrket ett viktigt problemområde. Detta ligger till grund för valet av vår studie. I 

skolan förekommer det idag fler elever med flerspråkighet än förr, eftersom Sverige idag är ett 

land där det talas ungefär 206 språk (Lindberg, 2008). I vår studie ligger därmed fokus på 

huruvida flerspråkiga elever får den stöttning de behöver i skolan.  

 

För att elever ska utvecklas i läsning och skrivning, gäller det att undervisningen är utformad 

på ett sådant sätt att eleverna stimuleras för att få motivation och intresse för detta (Skolverket, 

2011). Det är viktigt att läraren möter och stöttar alla elever, oavsett deras modersmål. Utifrån 

våra erfarenheter där vi har uppmärksammat lärare som brustit vid stöttningen i samband med 

flerspråkiga elever, har vi noterat att det är ett problem som vi anser är viktigt att åtgärda. Det 

kan finnas olika skäl än lärarens bristande kunskap till om elever får en bra skolgång, men en 

viktig punkt är att lärarna behöver ha kunskap i hur man möter eleverna trots deras olikheter.  

 

Genom att använda sig av och ha tillgång till sitt modersmål främjas språkutvecklingen och 

lärandet inom olika ämnen, vilket gör att eleverna får en möjlighet att utveckla och skapa ett 

förtroende för sin egen språkförmåga (Skolverket, 2011). Skolverket (2003) nämner att den 

viktigaste anledningen till att bedriva modersmålsundervisning är dess betydelse för den 

kulturella identitet som barnet utvecklar, genom att språket blir basen till dess delaktighet. Detta 

står även skrivet i Läroplanen (Skolverket, 2011) där de lyfter att användningen av ett 

varierande språk är en viktig faktor för att kunna fungera i samhällen där kulturer och språk 

dagligen möts. I intervjun med modersmålsläraren I. Makhoul (personlig kommunikation, 11 

maj 2016) lyfter hon hur viktigt det är att modersmålsundervisningen får en betydande roll i 

skolan, då hon anser att det påverkar eleverna positivt. Hon menar att de flerspråkiga eleverna, 

såväl svenskfödda som nyanlända, genom sitt modersmål kan få stöd i att förstå innebörden av 
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ett nytt ord på andraspråket. Med modersmålsundervisning som stöttning skulle det enligt oss 

innebära att elever får möjlighet till att utvecklas i både sitt modersmål och andraspråk. 

Läroplanen (Skolverket, 2011) betonar att man som pedagog ska se till varje enskild elevs olika 

förutsättningar för att undervisningen ska leda till en likvärdig utbildning. Vi tolkar det som att 

undervisningen inte ska vara lika för alla elever, utan anpassas efter elevernas enskilda behov, 

exempelvis i situationen med flerspråkiga elever vare sig de är uppvuxna i Sverige eller 

nyanlända. 
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2. Bakgrund 

Carlsson och Bagga-Gupta (2006) nämner att under 1960-talet växte vart 100:e barn i 

grundskoleålder upp med annat modersmål, till skillnad från millennieskiftet då det förändrats 

till vart fjärde barn. Däremot har svenska som andraspråk funnits i skolan sedan 1960-talet, då 

invandringen till Sverige började öka (Håkansson, 2013). Med den flyktingkris som pågår i 

världen just nu, med fokus på Sverige, ökar antalet elever som är flerspråkiga i skolan drastiskt. 

Eftersom en stor del av eleverna i svenska skolan idag är flerspråkiga eller har svenska som 

andraspråk, är det nu viktigt för pedagogerna att anpassa undervisningen så att alla elever 

utvecklas, stöttas och stimuleras. Detta har sin grund i läroplanen (Skolverket, 2011) där det 

står skrivet att när undervisningen anpassas till elevernas individuella behov och 

förutsättningar, främjar den elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. För att främja 

eleverna är det viktigt att ha utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper, språk 

och bakgrund. I detta fall kan man föra in modersmålsundervisningen, vilket är en undervisning 

som de flerspråkiga eleverna får i sitt modersmål. Denna undervisning ska ge eleverna 

möjlighet till att utveckla ett jämförande förhållningssätt för kulturer och språk, samt 

förutsättningar till att utveckla sin egen identitet samtidigt som de behåller sin flerspråkighet 

(Skolverket, 2011).  

 

Att stötta elevernas utveckling mot ett varierande språk och att utveckla ämnesspråket i alla 

ämnen är alla lärares uppgift (Skolverket, u.å.). Läroplanen (2011) lyfter däremot ingenting om 

hur pedagogerna ska bemöta flerspråkiga elever på ett annat sätt. Lärarutbildningen lägger inte 

stor vikt vid att undervisa om flerspråkiga elever och hur man som lärare ska stötta dem. Carlson 

(2009) menar på att lärarutbildningen dessvärre inte är anpassad för att lära blivande lärare att 

undervisa eller stötta flerspråkiga elever. Det är få lärarutbildningar som utbildar lärare kring 

hur de ska bemöta flerspråkiga elever i skolan, och omkring tre fjärdedelar av lärarna i Sverige 

upplever att de inte har tillräckligt med kunskap för att möta olika kulturer (Ekstrand och 

Nadarevic, 2010). Lärarna måste ha en kompetens inom andraspråksutveckling samt om 

flerspråkiga elevers inlärningsbehov (a.a), eftersom att de någon gång kommer att möta elever 

med ett annat modersmål än svenska (Otterup, 2005).  

 

Detta kan vara ett av flera bakomliggande problem när det kommer till brist av stöttning för 

flerspråkiga elever. 
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Löthagen, Lundenmark, & Modigh, (2008) lyfter att flerspråkiga elever inte endast måste 

utveckla ett andraspråk utan även behöver lära sig ämneskunskap på sitt andraspråk, vilket är 

på ett språk de inte behärskar helt. Gibbons (2009) förklarar att utvecklingen av ett språk är en 

process, där de först kommer i kontakt med och lär sig språket i sociala situationer för att sedan 

vidareutvecklas och kunna behärska det. Hon menar på att andraspråkselever inte lär sig det 

nya språket på egen hand, utan läraren behöver erbjuda eleverna den hjälp och stöttning som 

krävs för att de ska kunna utvecklas vidare. 

 

2.1 Stöttning 

Stöttning är det centrala begreppet i denna studie. Gibbons (2009) förklarar innebörden av 

begreppet i detta sammanhang genom att man vid behov erbjuder elever stöd för att hjälpa 

eleverna vidare i sitt arbete. Med andra ord påpekar hon att läraren ger tillräckligt med stöd för 

att eleverna med tiden ska kunna genomföra liknande uppgifter på egen hand. Det är tydligt att 

stöttning i denna situation inte handlar om vilken stöttning som helst, utan det är ett långsiktigt 

stöd som ska hjälpa eleverna till ny kunskapsinlärning (a.a). Gibbons (2009) betonar att när det 

kommer till stöd för flerspråkiga elever är det viktigt att tänka igenom vilken stöttning som 

krävs, snarare än en förenkling av uppgiften. 

 

2.2 Flerspråkighet och modersmål 

Vi ger här nedan en förklaring av begreppen flerspråkighet och modersmål, då dessa begrepp 

genomsyrar vår studie. I samband med dessa begrepp möter man i vår studie även på begreppet 

modersmålsundervisning, som kan härledas till dessa två begrepp, flerspråkighet och 

modersmål, samt stöttning.  

 

Flerspråkighet betyder att en människa använder eller behärskar flera språk (Flerspråkighet, 

u.å.). Med andra ord menar vi i vår studie att flerspråkiga elever är de elever som har ett annat 

modersmål än i detta fall svenska, exempelvis arabiska. Man talar om att dessa elever lär sig 

svenska som andraspråk, vilket avser de flerspråkiga eleverna med annat modersmål än svenska 

(Håkansson, 2013). Modersmålet är det språk individen först utvecklar i sitt liv (Modersmål, 

u.å). I det svenska skolväsendet står begreppet “modersmål” för det språk som förekommer i 

elevens hemmiljö, det vill säga ett annat språk än svenska (a.a.).  
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Den större delen av undervisningen i svenska skolan sker på svenska, som är det språk eleverna 

behöver kunna använda sig av för att skapa nya kunskaper och för att kunna vidareutvecklas. 

Hos flerspråkiga elever kan modersmålsundervisningen gynna deras utveckling i både deras 

modersmål samt andraspråk, vilket vi tagit upp i tidigare kapitel. Modersmålsundervisningen 

hade tidigare benämningen “hemspråksundervisning”, vilket är en undervisning som är riktad 

till elever med ett annat modersmål (Modersmålsundervisning, u.å.). Denna undervisning ska 

gynna dessa elever på så sätt att när de utvecklar kunskaper i sitt modersmål, ska de samtidigt 

få en möjlighet att utvecklas i sitt andraspråk (a.a). Modersmålsundervisningen är ett frivilligt 

ämne i grundskola och gymnasieskola, där elever erbjuds undervisningen om minst en av 

vårdnadshavarna talar språket i hemmiljön (a.a.). 
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3. Problemområde 

Vi har valt att fördjupa oss gällande stöttningen som sker för att flerspråkiga elever ska kunna 

utvecklas i andraspråksutvecklingen. Detta eftersom att det är ett viktigt problemområde som 

vi bör ta hand om och vidareutveckla, då det förekommer fler elever med flerspråkighet i dagens 

skola och i vårt samhälle. Forskning visar som vi nämnde i vår inledning att de flerspråkiga 

eleverna inte alltid får den stöttning de behöver i det svenska språket, även om vårt samhälle 

erhåller en stor variation av språkliga resurser, vilket vi anser tillåter oss att ifrågasätta hur bred 

kunskapen kring flerspråkiga elever egentligen är. 

 

3.1 Syfte 

Syftet med kunskapsöversikten är att kartlägga hur flerspråkiga elevers andraspråksutveckling 

kan främjas. Fokus ligger på hur läraren finns till för eleverna i deras utveckling, samt 

modersmålets roll i skolan. Vi har valt att rikta in oss på lärarens roll i förhållande till 

flerspråkiga elevers språkutveckling. Förväntningarna vi har på vår studie är att vi med stöd i 

forskning ska kunna lyfta hur stöttning kan ske i skolan, och hur man kan påverka elevers 

andraspråksutveckling. 

 

De frågeställningar som ska bearbetas är: 

 

 Hur kan skolan och läraren stötta flerspråkiga elever i sin andraspråksutveckling i 

svenska? 
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4. Metod 

I detta avsnitt beskrivs en redogörelse av det tillvägagångssätt som använts till denna 

systematiska litteraturstudie och som dessutom varit relevant för vårt problemområde. I 

redogörelsen framkommer arbetet med den systematiska och sekundära sökningen av 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar samt hur de bearbetats. En systematisk litteraturstudie 

innebär att sökningar görs i databaser efter artiklar och avhandlingar för att vidare kritiskt 

granska och ställa samman de valda källornas resultat, vilket betyder att tidigare forskning 

kombineras och framställs i studien (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Den 

sekundära sökningen innebär att vidare sökning sker i referenslistor tillhörande artiklar som 

funnits intressanta och av vikt för litteraturstudien. För att uppnå det som krävs för att en 

litteraturstudie ska kunna utföras, ska man ha en utgångspunkt i studier som har en god kvalité, 

eftersom att de kommer vara grundläggande i bedömningar och slutsatser (a.a.). Detta har varit 

av betydelse vid val av artiklar till studien. Litteraturstudien innefattar både svensk och 

internationella artiklar, då flerspråkighet inte enbart existerar i Sverige. 

 

4.1 Datainsamling 

Innan datainsamlingen påbörjades gjordes en tidigare kunskapsöversikt kring problemområdet, 

det vill säga att en diskussion skedde mellan oss om vilka förkunskaper som fanns kring 

problemområdet. Detta medför studiens val av sökord. En sådan sökstrategi lyfter Erikssons 

Barajas m.fl. (2013) som en viktig utgångspunkt. Viktigt att notera är att förkunskaper och 

åsikter varken påverkat valet av källor eller resultatet, då de etiska aspekter som Eriksson 

Barajas m.fl. (2013) beskriver har varit till stor vikt för studien. 

 

Sökorden som användes inledningsvis i sökningsprocessen var ord som ”Flerspråkiga elevers 

språkutveckling” och ”Svenska som andraspråk” eftersom de var relevanta i förhållande till 

syftet och frågeställningarna i litteraturstudien. Sökordet ”flerspråkiga elevers språkutveckling” 

var den första sökningen som gjordes i databasen Summon, vilket resulterade i fyra träffar, 

varav en ansågs vara relevant för litteraturstudien (Se bilaga A1). Vidare gjordes en ny sökning 

i databasen Summon på sökordet ”Svenska som andraspråk”, där inklusions- och 

exklusionskriterier användes, vilket resulterade i 77 träffar. För att begränsa sökningen 

ytterligare kompletterades sökningen med sökordet ”språkutveckling”, vilket gjorde att hela 
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söksträngen utgjorde ”Svenska som andraspråk språkutveckling”. Detta genererade 4 träffar 

varav en relevant träff valdes ut. Vidare sökord utgjorde begreppen flerspråkighet, modersmål, 

andraspråk och stöttning, då dessa begrepp berör litteraturstudiens problemområde. Dessa 

sökord gav rimligt många artiklar att läsa igenom och dessutom gjorde valet av sökord att 

resultaten mestadels höll sig till studiens specifika område inom språkutveckling. Vid 

sökningen med engelska begreppet “Scaffolding” gav det orimligt många träffar, vilket beror 

på att ordet “Scaffolding” som betyder stöttning, förekommer i fler sammanhang än 

språkutveckling.  

 

För att finna våra vetenskapliga artiklar och avhandlingar har vi valt att använda oss av 

databaserna Summon och Google Scholar. Innan vi påbörjade våra sökningar i databaserna 

valde vi att göra en sökordstabell (Bilaga A1). Att använda sig av en tabell för att kunna gå 

tillbaka och se vad man gjort eller gå till en sökning, anser Bryman (2011) vara viktigt. Vi 

använde den tabellen för att också kunna ha kontroll över den processen, samtidigt som vi 

använde en liknande tabell för att registrera våra sekundära källor. I tabellen skrev vi alla 

sökningar som vi har använt oss av i den systematiska sökningen, vilka träffar vi fick och hur 

många artiklar vi använt oss av. Under läsningens gång uppmärksammades intressanta 

referenser i forskarnas artiklar och avhandlingar, vilket resulterade i sekundära sökningar i 

referenslistor för att hitta mer relevant forskning, utöver de träffar som genererades genom den 

systematiska sökningen. De sekundära sökningarna innebär att forskarens referenslistor var 

grunden till en vidare sökning. Dessa sju artiklar vars sökningar utförts i databaserna Google 

Scholar och Summon framkommer inte i sökordstabellen som sökningar. På nästkommande 

sida följer sökordstabellen. 
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För att begränsa sökningarna tillämpades inklusions- och exklusionskriterier, vilket innebär att 

man begränsar sökningarna för att få rimligt antal träffar, samt ha möjligheten att kunna granska 

träffarna. I detta fall bestod kriterierna för de vetenskapliga artiklarna av “peer-reviewed”, 

“tidskriftsartiklar” och “avhandlingar”. “Peer-reviewed” även kallad refereegranskad, innebär 

att artikeln innan publicering granskas av minst två experter (Eriksson Barajas m.fl. 2013). En 

litteraturstudie bör koncentrera sig på den pågående forskningen (a.a.). I denna datainsamling 

har artiklar och avhandlingar begränsats till forskning från år 2000 och framåt, då studier och 

forskning kan ha förändrats över tid. 
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4.2 Databearbetning 

Under litteratursökningens gång sorterades källor som inte uppfyllde studiens syfte och 

frågeställningar bort löpande, vilket betyder att urvalet av de valda artiklarna för studiens 

resultatdel skedde under litteratursökningen och inte i en urvalsprocess efteråt. Dessa artiklar 

som valdes bort berodde på att de inte hade någon inverkan på hur stöttning gynnar 

andraspråkselever. Detta lämnade kvar elva artiklar. 

 

När avhandlingar och artiklar valts ut till studien granskades de valda artiklarna för att få en 

mer djupgående insikt om innehållet. Artiklarna granskades i enlighet med Eriksson Barajas 

m.fl. (2013), det vill säga att artiklarna ska ha ett tydligt syfte, inledning, metodavsnitt med 

tillvägagångssätt och vilket resultat de kommit fram till. För att få en förståelse och kännedom 

om artiklarna och avhandlingarna, lästes först artikeln från varsitt håll för att sedan delge 

varandra vad som upplevdes som relevant för studien. Med “relevant” menar vi forskning som 

berör stöttning i klassrum och modersmålsundervisning. I samband med granskningen av 

artiklarna lyftes olika delar fram som kan ha uppfattats annorlunda eller likadant. För att få 

tydlig koppling mellan resultatet, frågeställningen och syftet i denna studie, undersöktes 

resultatdelarna i artiklarna utifrån egna läsloggar som sedan delgavs för varandra. Detta för att 

få en tydligare översikt om vilka liknande och skilda resultat författarna till artiklarna kommit 

fram till. 

 

För att välja ut artiklar som var relevanta för studien bearbetades texterna och en överblick av 

innehållet skapades. Artiklarna sammanfattades i en artikelöversikt (se bilaga B1), vilket 

innebär att det sammanställs i en tabell med en översikt på källornas exempelvis syfte, metod 

och resultat. Genom att sammanställa källorna i en tabell ger det både oss och läsaren en 

tydligare översikt av innehållet (Eriksson Barajas et al. 2013). Resultaten analyserades och 

jämfördes med varandra i relation till studiens syfte och frågeställningar. Under läsningens gång 

fylldes artikelöversikten i, vilket synliggjorde de olika artiklarnas innehåll tydligare. 

Artikelöversikten (Bilaga B1) lyfte fram dem olika teman som artiklarna berörde, vilket 

underlättade valet av de centrala begrepp som skulle genomsyra arbetet. Dessa begrepp, 

“stöttning” och “modersmål”, låg till grund för valet av rubriker i resultatdelen. 
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5. Resultat 

I detta kapitel beskriver vi för de resultat som behandlar vårt syfte samt frågeställningar, där vi 

under respektive avsnitt redogör vi för de aspekter vi funnit i artiklarna. Vi har strukturerat 

resultatet efter våra frågeställningar gällande stöttning och modersmålets roll i elevers 

andraspråksutveckling. 

 

5.1 Modersmålets betydelse för andraspråksutveckling 

En del av forskarna lyfter hur modersmålet ska integreras under tiden eleverna läser sitt 

andraspråk, medan andra studier tyder på att modersmålet ska ligga till grund för elevers 

andraspråksutveckling. Det framkommer tydligt att dessa aspekter inte behöver utesluta 

varandra, utan att de båda kan gynnas i en del situationer. 

 

 

Avery (2011) har utfört en studie baserad på att undersöka hur kodväxlingen (en växling mellan 

tal och skrift) sker i klassrummet med hänsyn till flerspråkiga elever. Hon lägger stor vikt vid 

att man bör stödja de flerspråkiga elevernas modersmål, för att på sådant sätt låta de utveckla 

både modersmålet och sitt andraspråk. Hon lyfter även i sin studie att en vanligt förekommande 

kodväxling mellan modersmålet och andraspråket, är att ett begrepp först introduceras på ena 

språket, vilket i detta fall är svenska, för att sedan förklaras vidare med hjälp av modersmålet. 

Med andra ord framträder svenskan som skolans modersmål. Därmed bör man utnyttja elevens 

modersmål som tillgång för lärandet. I jämförelse med Avery (2011) lyfter Ball (2010) i sin 

litteraturstudie forskning som gett förslag angående hur man ska gynna flerspråkiga barns 

språkkunskaper. Författarna anser att man ska ha modersmålsbaserade utbildningar för att 

främja de flerspråkiga barnens språkkunskaper, samtidigt som de genom att känna tillhörighet 

till en kultur bygger upp sitt självförtroende. De flerspråkiga bör erbjudas möjlighet till att 

påbörja sin utbildning i språket de kan bäst, genom att erbjuda dem en modersmålsbaserad 

utbildning. Senare kommer ett andraspråk att bli introducerat som ett ämne. Ett problem man 

genom en sådan utbildning däremot kan möta på är som Avery (2011) tar upp, att 

översättningen eller kodväxlingen sker på ett språk som eleverna inte alltid behärskar. Lärare 

och elever har i vissa fall olika dialekter i ett språk, vilket kan leda till att språket får mer 

innebörd hos de elever som förstår dialekten samtidigt som det faller bort hos de elever som 

inte förstår. Detta leder till att andraspråket, i detta fall svenska, blir det starkare språket hos 
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elever som känner distans till förklaringen på sitt modersmål. För att undvika denna situation 

mellan lärare och elever, framhäver Ball (2010) att lärarna som undervisar i modersmålet bör 

ha ett utbud av starkare språkresurser. Pedagogerna ska vara utbildade lågstadielärare och ha 

flytande kunskaper i språket de undervisar, detta för att utbildningen ska bli effektiv för 

eleverna. Här visar Geva och Limbos (2001) i sina studier att de flerspråkiga eleverna visade 

goda resultat i både språkutveckling och i övriga ämnen då de fått möjlighet att arbeta muntligt 

med sitt ordförråd på sitt andraspråk. 

 

Espinosa (2005) som utfört en studie kring effektivt lärande gällande flerspråkiga elever, anser 

däremot att eleverna lättare kan uppnå målen med hjälp av undervisning som är anpassad efter 

elevernas nivå och behov, samt med stöd av familj och lärare. Espinosa (2005) och Ball (2010) 

är båda eniga om att man först bör utveckla och stärka det flerspråkiga barnet i sitt modersmål, 

för att framöver låta barnet studera och utveckla sitt nya andraspråk. Espinosa (2005) lyfter hur 

viktigt det är att man bör ha ett mål som sträcker sig över lång sikt för att detta förhoppningsvis 

ska leda till en kunskap som varar för livet. 

 

5.2 Stöttning 

I resultatet nedan redogör vi för tre aspekter, dessa aspekter berör hur motivationen utifrån 

stöttning främjas hos andraspråkselever och elevernas talutrymme i klassrummet. 

 

5.2.1 Höga förväntningar och krav 

Wedin (2011) som gjort en fältstudie i en förskoleklass och i årskurs 1 med fokus på att studera 

utvecklingen hos andraspråkselever, av deras kunskaper och språk i de svenska klassrummen, 

betonar hur viktigt det är att man som lärare stöttar andraspråkseleverna till att exempelvis 

formulera olika hypoteser och resultat om deras uppgifter för att gynna elevernas 

språkutveckling. Wedin (2010) har även gjort en etnografisk undersökning där hon har följt två 

grundskoleklasser, varav en var förskoleklass till årskurs 3 och den andra årskurs tre till sex, 

mellan åren 2005 och 2008. I sin undersökning kom Wedin (2010) underfund med att det i 

klassrummet ofta var läraren som beskrev vilka uppgifter som skulle göras och hur de skulle 

utföras, dessutom var det inte mycket i undervisningen som var anpassat till läroplanen. Giota 

(2002) lyfter att den förväntan och de krav som läraren ställer på eleverna, samt på vilket sätt 

läraren lämnar ifrån sig olika uppgifter till eleverna kan påverka ifall undervisningen stöttar 
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eller hindrar elevernas kunskapsinlärning. Hon menar på att en del lärare lämnar uppgifterna i 

anknytning till att noggrant gå igenom instruktionerna samtidigt som det finns lärare som delar 

ut uppgifter av olika svårighetsgrader till bestämda elever. De uppgifterna som stödjer 

kunskapsinhämtningen lämnas ut med en tydlig genomgång av instruktioner, medan uppgifter 

efter svårighetsgrad kan leda till att eleverna inte får den stöttning de behöver utan motivationen 

och självförtroendet sjunker, vilket i sin tur påverkar kunskapsinhämtningen. Vidare betonar 

Wedin (2010) att elevernas möjligheter att lära sig kommer att hämmas när eleverna inte får 

chansen att nå läroplanens mål och att de då inte blir engagerade eller stöttade, vilket kan leda 

till att de inte går bra för dem i skolan. 

 

5.2.2 Tydlighet i kommunikation 

Wedin (2010) märkte tydligt att det oftast var läraren som pratade i helklass, vilket medförde 

att talturerna hos eleverna i klassrummet inte var tillräckligt varierade, speciellt 

uppmärksammat hos de flerspråkiga eleverna. Espinosa (2005) påtalar att färre talturer hos 

flerspråkiga elever kan bero på att en del flerspråkiga elever har olika kulturella bakgrunder och 

därmed uppfostras till att inte kommunicera i vissa situationer. Wedin (2011) upptäckte lika väl 

i sin studie att taltiderna inte var långa och att det inte förekom några situationer för 

andraspråkseleverna där de behövde använda ett avancerat språk, vilket hon framhåller att 

läraren borde ha skapat för att eleverna ska få den stöttning som behövs och för att deras 

språkutveckling, särskilt andraspråkselever, ska kunna utvecklas. 

 

Wedin (2011) som i sin studie valde att se på hur lärarna samtalade med eleverna i klassrummet 

upptäckte att när lärarna pratade med eleverna i helklass skiftade läraren pronomina för tilltal. 

Med andra ord valde läraren att ibland tilltala eleverna med ni, du eller vi, vilket hon framhåller 

kan skapa en förvirring hos elever, särskilt de elever med svenska som andraspråk och därmed 

är det viktigt att man som lärare tänker på vilket pronomen man väljer att använda sig av vid 

samtal med eleverna i helklass. Utöver detta tar Avery (2011) upp att översättningen eller 

kodväxlingen sker på ett språk som eleverna inte alltid behärskar. Lärare och elever har i vissa 

fall olika dialekter i ett språk, vilket kan leda till att språket får mer innebörd hos de elever som 

förstår dialekten samtidigt som det faller bort hos de elever som inte förstår. Wirdenäs (2013) 

poängterar att ifall eleverna ska få det främsta tänkbara stödet och de villkor som krävs för att 

utveckla förståelse, kunskap och förmåga är det viktigt att läraren i sin undervisning gör 

balanserade och medvetna val vad gäller de språkliga utvecklingsnivåerna. 
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5.2.3 Val av undervisningsform 

Wedin (2010) menar på att om man som lärare tar mest talutrymme och inte lämnar mycket 

taltid kvar till eleverna kan språkutvecklingen hos flerspråkiga elever åsidosättas, om eleverna 

däremot får arbeta i grupp kan deras utveckling främjas och stöttas. Liknande resultat lyfter 

även Sellgren (2011) kring hur arbetet i smågrupper kan gynna de flerspråkiga eleverna då 

eleverna hjälps åt att stötta varandra. Detta kan underlätta för de elever som har svårigheter med 

sin språkutveckling, att exempelvis våga ställa frågor om ord som de inte har uppfattat. Här 

förklarar Sellgren (2011) även att eleverna vid sådana tillfällen får möjlighet att bearbeta och 

jobba vidare med sitt språk, vilket även Wedin (2011) påtalar. Vidare förklarar Sellgren (2011) 

hur viktigt det är för de flerspråkiga eleverna att arbeta i smågrupper, då det kan gynna den 

enskilde elevens språkutveckling eftersom de kan få mer stöttning då tiden finns för dem, samt 

att eleverna får tillfälle att ta emot de övriga elevernas språkliga tillgångar. Högdin (2006) 

framhåller att elever med utländsk bakgrund är i större behov av engagemang än andra elever, 

det vill säga hur läraren motiverar och stöttar eleverna i deras språkutveckling. Liknande 

resultat visar Bui och Fagan (2013), där de beskriver att om läraren uppmärksammar elevernas 

kulturella och personliga händelser kan man stötta de flerspråkiga elevernas språkutveckling 

inom läsförståelsen. Elevernas intresse och inspiration till att utvecklas ökar om de får använda 

sig av en personlig anknytning till sina personliga och kulturella erfarenheter (Avery, 2011; Bui 

och Fagan, 2013; Högdin, 2006). Här betonar Wedin (2010) likaså hur viktigt det är att man 

som lärare visar ett intresse och engagemang för att elevernas kunskapsinlärning och 

språkutveckling ska vidareutvecklas.  
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6. Diskussion 

I kapitlet diskussion har vi valt att använda två underkategorier, metoddiskussion och 

resultatdiskussion. I metoddiskussionen lyfter vi våra val av sökordstrategier och metoder samt 

styrkor och svagheter kring hur vi behandlat våra artiklar och avhandlingar. I 

resultatdiskussionen lyfter vi reflektioner och jämförelser kring resultaten som framkommit i 

vår studie. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi har i vår presentation av de genomförda sökningarna använt en sökordstabell. Bryman 

(2011) betonar vikten av hur viktigt det är att ständigt kunna se vilka sökningar som genomförts, 

detta har vi tagit hänsyn till i vår studie när vi skapat sökordstabellen. Däremot kändes tabellen 

problematisk eftersom vi kontinuerligt behövde föra in allt vi gjorde. Detta kunde i vissa fall 

upplevas som att det saktade ner oss i våra sökningar eftersom vi efter varje sökord eller abstract 

som granskats behövde anteckna detta. Dock är grunden till litteraturstudier en noggrann 

dokumentation, och att undvika detta kan innebära risker som upprepade sökningar. 

 

Under sökningen efter källor har sökorden baserats på syftet och frågeställningarna med 

litteraturstudien, detta för att få ett resultat som är relevant för studiens syfte. Som tidigare 

nämns (kapitel 4.1), var flerspråkighet ett av de begrepp som användes i början av sökningarna 

efter artiklar och avhandlingar. I förhållande till syftet med denna studie är flerspråkighet ett 

viktigt begrepp eftersom den redogör för hur människor behärskar och använder flera språk. En 

viktig begränsning under sökningen var att källorna skulle vara refereegranskade, för att 

resultatet i studien ska bli mer tillförlitligt. Dessutom valde vi att begränsa vår sökning efter 

avhandlingar och artiklar från år 2000 och framåt. En nackdel med begränsningen kan vara att 

vi gått miste om material som kan ha varit intressant för vår studie. Dock har framkommer det 

i bakgrunden hur många flerspråkiga elever som växt upp under 1960-talet och hur det ser ut i 

dagens samhälle. Under litteratursökningen granskades artiklarnas abstract även om titeln inte 

alltid uppfattades som relevant för vår studie, vilket ledde till att vi inte uteslöt artiklar utifrån 

deras titel. Vi valde att göra på detta sätt eftersom titeln i vissa fall kan beröra artikelns fokus, 

vilket kanske inte är relevant för vår studie, men att det senare i artikeln kan framkomma 

material som är relevant för vår studie. Detta kunde i vissa fall leda oss in på den sekundära 

sökningen för att hitta källor som var relevanta för resultaten i vår studie. Eftersom studien 
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fokuserar på effekten av stöttning hos andraspråkselever, har källor som inte berör detta 

sorterats bort då dessa källor får en låg tillförlitlighet i samband med återkopplingen till studiens 

syfte. Vi valde även att använda oss av både svensk som internationell forskning, vilket gör att 

vi får ett bredare perspektiv kring vad forskning säger om stöttning. En styrka i användningen 

av internationell forskning är att vårt problemområde inte enbart förekommer i Sverige, utan 

även runt om i världen. Resultaten som presenterats studien kring stöttning skulle därmed även 

kunna fungera på olika skolor i andra länder, och inte enbart i Sverige. Det fungerar på 

flerspråkiga elever i hela världen, som oavsett ålder ska lära sig ett andraspråk. 

 

Vi behandlade alla artiklar och avhandlingar tillsammans, men de lästes från varsin dator. Detta 

underlättade vårt arbete eftersom vi läste på egen hand och i egen takt, för att sedan efteråt 

analysera dem tillsammans. Vi anser att en djupare förståelse av texternas innehåll kan utformas 

genom att först enskilt analysera texterna för att sedan gemensamt diskutera dem. I de flesta 

fall uppfattade vi artiklarna likadant, men det som kunde uppstå var att vi uppfattat artiklarna 

annorlunda och att vi behövde läsa om det på nytt för att se om våra tolkningar ändrades. 

Samtidigt som vi arbetat på detta sätt upplevde vi att om vi hade läst artiklarna på plats, hade 

vi under tiden kunnat kvalitetsgranska artikeln tillsammans. Just för att i efterhand inte behöva 

diskutera granskningen samtidigt som vi delgav varandra de resultat vi fick fram för vår studie 

från avhandlingarna och artiklarna. Däremot hade en nackdel med att läsa tillsammans på plats 

varit att vi inte läser i samma takt, vilket hade kunnat begränsa oss i vår läsning eftersom 

diskussion samtidigt skulle föras. En stor del av processen var bearbetningen av texterna, vilket 

hade tagit längre tid vid läsning tillsammans. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Vi har förhållit oss till vårt syfte när vi har analyserat vårt resultat och längre fram i 

resultatdiskussionen kommer även några slutsatser. Med hjälp av vår frågeställning har vi 

beskrivit vårt resultat i vår studie. Denna frågeställning är: Hur kan skolan och läraren stötta 

flerspråkiga elever i sin andraspråksutveckling i svenska? 

 

I vårt examensarbete framkommer det hur flerspråkiga elever kan få stöd i skolan gällande deras 

språkutveckling. Detta är viktigt eftersom det i dagens samhälle finns fler elever med annat 

modersmål (Carlsson & Bagga-Gupta, 2006), vilket gör att lärare någon gång kommer att möta 
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flerspråkiga elever med annat modersmål än svenska (Otterup, 2005). Utifrån de olika resultat 

som framkommer i vår studie kan man tydligt se att stöttning har en betydande roll i de 

flerspråkiga elevernas andraspråksutveckling. När vi har varit ute på vår VFU har vi lagt märke 

till att läraren oftast pratar vid tavlan och att eleverna då endast svarar med några få ord. Carlson 

(2009) skriver att blivande och verksamma lärare ska kunna undervisa i klassrum med 

flerspråkiga elever, dessvärre betonar han att lärarutbildningen inte anpassad för att lära ut detta. 

Den lärare Wedin (2011) iakttog saknar möjligtvis den kunskap som en lärare behöver för att 

kunna undervisa flerspråkiga elever och därmed kanske hon inte kan stötta dessa elever när de 

arbetar med sin språkutveckling. I Sverige är det omkring tre fjärdedelar av lärarna som 

upplever att de inte har tillräckligt med kunskap för att bemöta flerspråkiga elever och olika 

kulturer (Ekstrand och Nadarevic, 2010). Här anser vi att lärarna bör utnyttja den kunskap de 

har om stöttning, oavsett hur mycket de besitter, för att främja de flerspråkiga elevernas 

andraspråksutveckling. 

 

I läroplanen (Skolverket, 2011) framhävs det att elevernas fortsatta kunskapsutveckling och 

lärande främjas när undervisningen anpassas till elevernas individuella förutsättningar. Detta 

påpekar även Espinosa (2005) i sitt resultat kring hur undervisningen bör anpassas efter 

eleverna för att de ska få ett effektivt lärande och lättare kunna uppnå de satta målen. Det är 

viktigt att flerspråkiga elever lär sig ämneskunskap på sitt andraspråk och inte endast utvecklar 

ett andraspråk (Löthagen, Lundenmark, & Modigh, 2008). Wirdenäs (2013) lyfter att man som 

lärare bör göra medvetna val i sin undervisning vad de gäller de språkliga utvecklingsnivåerna 

och att eleverna ska få det stöd som krävs för att kunna utvecklas. Vi har full förståelse för att 

lärare i vissa fall kan känna en osäkerhet i vilken stöttning som flerspråkiga elever behöver, 

vilket följaktligen kan leda till lärare känner att de inte räcker till för eleverna. Vi tror att lärare 

trots sin osäkerhet behöver tro på sin egen förmåga och ta vara på all stöttning som kan erbjudas 

de flerspråkiga eleverna. Dessutom är det viktigt att ha en tydlig kommunikation med eleverna 

för att utveckla en bra relation, där eleverna kan känna tillit till läraren. Flera av resultaten som 

presenteras i avsnittet “Tydlighet i kommunikation” visar på att lärare inte anpassar sitt språk 

tillräckligt till flerspråkiga elever, exempelvis som Wedins (2011) resultat visar, när lärare 

skiftar pronomina för tilltal. Med andra ord bör lärare ha förståelse för elevens utveckling och 

inte ha förutfattade meningar om elevens förmåga till kunskapsinhämtning. 

 

Avery (2011) förklarade i sin studie att för att de flerspråkiga eleverna ska kunna utveckla både 
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sitt modersmål och sitt andraspråk så bör man lägga stor vikt vid att stötta elevernas modersmål, 

på så sätt kommer det att gynna både modersmålet och andraspråket. Även Ball (2010) och 

Espinosa (2005) lyfter detta i sina studier. Sellgren (2011) menar även hon att flerspråkiga 

eleverna kan hjälpa och stötta varandra inom sina egna och varandras språkutveckling, om de 

får en möjlighet att arbeta i smågrupper. Gällande språkutveckling förklarar Gibbons (2009) att 

utvecklingen av ett språk är en process, där språket först uppkommer i sociala situationer för 

att sedan utvecklas vidare med lärarens stöttning. Flerspråkiga elever möter inte endast på att 

de behöver lära sig ett andraspråk, utan de ska även kunna behärska ett ämnesspråk i ett språk 

de inte behärskar fullt ut (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008). I detta knyter vi an till 

intervjun med modersmålsläraren, där hon förklarar vikten av modersmålets roll i skolan. 

Modersmålsundervisningen gynnar de flerspråkiga eleverna genom att de i sitt modersmål får 

en förklaring av innebörden av ett ord i situationer som exempelvis matematiken där elever kan 

fastna vid en text och blanda ihop innebörden av ordet “tomten” med jultomten. Detta har 

genom studierna i resultatdelen bekräftats ytterligare.  
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7. Konklusion och implikation 

I vår studie har vetenskapliga artiklar och avhandlingar analyserats för att till slut ge oss en mer 

vidgad syn på hur man kan arbeta med att stötta flerspråkiga elever. Stöttning kan skilja sig åt 

i olika länder, där en av anledningarna kan bero på tillgången av resurser i klasserna samt 

skolan. En av slutsatserna i resultatdelen är att flerspråkiga elever behöver stöttning i form av 

tydlighet vid kommunikation mellan lärare och elev. Man kan förstärka denna stöttning genom 

att möjligtvis ta hjälp av modersmålsundervisningen, eftersom eleverna vid viss 

kommunikation behöver stöd av sitt modersmål för att förstå innebörden i andraspråket. 

Resultatet i studien tyder på att det är viktigt att man som lärare tar vara på varje individs 

bakgrund för att på bästa möjliga sätt sedan kunna stötta eleven vidare. För att kunna arbeta och 

ge flerspråkiga elever all den stöttning de behöver, anser vi att en lärare behöver rätt kompetens 

för detta, även om arbetet med stöttning i vissa fall kan upplevas som att det sker på rätt sätt. 

En lärare behöver kunna erbjuda eleverna tillräckligt med utrymme för att de ska få möjligheten 

att producera ett mer utvecklat språk. Vi har utifrån våra resultat kommit fram till att 

flerspråkiga elever behöver den stöttning de kan få för andraspråket, för att kunna 

vidareutvecklas och lyckas i andra skolämnen. Denna kompetens känner vi att vi inte helt får 

genom lärarutbildningen. Detta tyder på att utbildningen kanske bör införa mer undervisning 

om detta, för att låta blivande lärare känna sig mer trygga i arbetet med stöttning för flerspråkiga 

elever. I vårt samhälle befinner sig redan verksamma lärare i stadiet där flerspråkiga elever inte 

alltid får den stöttning de behöver. Det kan vara svårt att i efterhand förändra situationen som 

varit, men genom att exempelvis erbjuda lärare möjlighet till fortbildning kring flerspråkiga 

elever kan man förebygga kommande situationer.  

 

För vår fortsatta studie inom detta ämne, anser vi att man ska gå djupare in i problemet gällande 

situationen med stöttning för flerspråkiga elever. Viktigt att lyfta är elevernas roll i detta, med 

andra ord att lägga fokus på eleverna, då fokus nu ligger på lärarens roll i stöttningen. Vad 

behöver eleverna för att utvecklas? Utöver detta ställer vi även frågan: vilken kompetens lärarna 

behöver för att kunna göra det bättre? Detta kan undersökas i framtida studier genom 

exempelvis enkätundersökningar, intervjuer och observationer. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga B1 – Artikelöversikt 

 

Publikationså

r 

Utgivare/Tids

krift 
 

Databas/Sökor

d/ 

Kriterier/inklu

sions och 

exklusionskrite

rier 

Författar

e 

Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/result

at 

1. 2011. Lund 

Universitet, 

Sverige. 

Databas: 

Google Scholar 

 

Sökord: Helen 

Avery 

 

Helen 

Avery. 

Lärares 

språkbruk i 

tvåspråkiga 

klassrum. 

Syftet med 

undersökningen 

är att kartlägga 

hur kodväxling 

sker och 

används i ett 

klassrum med 

flerspråkiga 

elever, i detta 

fall 

arabisktalande 

elever.  

Videoinspelnin

gar skedde en 

gång per termin 

i fyra av 

klasserna, under 

två läsår och 

transkriberades 

efteråt.  

 

 

 

Klassrum där 

eleverna 

undervisades av 

ett lärarpar. En 

lärare som enbart 

pratar svenska, 

och en lärare som 

pratar arabiska 

och svenska.  

 

 

33 timmar där 

material som inte 

berör kodväxling 

har sorterats bort. 

Till detta hör 

I sin studie 

kommer hon 

fram till att en 

vanligt 

förekommande 

kodväxling 

mellan 

modersmålet 

och 

andraspråket, är 

att ett begrepp 

först 

introduceras på 

andraspråket, 

för att sedan 

förklaras vidare 



2 

exempelvis enskilt 

arbete till samt 

genomgångar där 

båda lärarna inte 

varit närvarande. 

med hjälp av 

det 

modersmålet. 

Svenskan blir 

skolans 

förstahandssprå

k. Man bör 

utnyttja elevens 

modersmål som 

tillgång för 

lärandet. 

2. 2011. 

Nordic Studies 

in Education, 

31(3): 210-

225. 

Databas: 

Summon 

 

Sökord: 

flerspråkiga 

elever 

språkutveckling 

Åsa 

Wedin. 

Klassrumsintera

ktion i de tidiga 

skolåren: 

Flerspråkiga 

elever i skolans 

språkliga 

vardag.  

Syftet är att 

synliggöra 

andraspråkselev

ernas talade 

språk i en del av 

den skolvardag 

där de vistas i. 

 

Studien är 

grundad på 

fältanteckningar 

och 150 

timmars 

observation, 

varav 50 

timmar är 

inspelningar 

som sedan 

transkriberats.   

Studien är utförd i 

en klass där 

hälften av 

eleverna har 

flerspråkigt 

bakgrund.  

 

All inspelning har 

skett med 

medgivande av 

föräldrar och 

barn.   

I studien 

upptäckte hon 

att det inte 

förekom 

situationer där 

andraspråkselev

er behövde 

använda ett 

krävande språk. 

Wedin 

framhåller att 

läraren borde ha 

skapat sådana 

situationer för 

att eleverna ska 

kunna 

utvecklas.  

3. 2010. 

Language and 

Databas: 

Google Scholar 

Åsa 

Wedin. 

A restricted 

curriculum for 

Syftet med 

artikeln är att 

Etnografisk 

undersökning 

Klassrumsobserva

tioner skedde först 

Läraren i 

klassrummet 
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Education, 

24(3): 171-

183.  

 

Sökord: Wedin, 

Åsa second 

language 

second language 

learners – a self 

– furfilling 

teacher 

strategy?  

undersöka 

interaktionerna i 

klassrummet och 

elevernas 

engagemang i 

klassrummet. 

Detta med fokus 

på 

andraspråkselev

erna.  

med 

observation av 

två 

grundskoleklass

er mellan åren 

2005 och 2008. 

Materialet 

består av 350 

timmars 

observation och 

ungefär hälften 

av timmarna har 

blivit 

ljusinspelade.  

i förskoleklass 

fram till årskurs 

tre, för att sedan 

fortsätta med 

andra klassen från 

årskurs tre till sex.  

 

Studenterna och 

lärarna som varit 

delaktiga i 

studien, har alla 

deltagit i 

ljudinspelade 

intervjuer varje år.  

beskrev vilka 

uppgifter som 

ska göras och 

tillvägagångssät

tet. Dessutom 

var inte 

undervisningen 

anpassad till 

kursplanen. 

Uppgifterna var 

utöver detta inte 

krävande, vilket 

Wedin anser 

kan hämma 

elevernas 

möjligheter att 

nå målen. Detta 

på grund av att 

de inte får 

tillräckligt med 

motivation till 

att bli 

engagerade.  

4. 2005. 

Psychology in 

the Schools, 
42(8): 837-

853.  

 

Databas: 

Google Scholar 

 

Sökord: Linda 

M. Espinosa. 

Linda M. 

Espinosa. 

Curriculum and 

assessment 

considerations 

for young 

children from 

culturally, 

linguistically, 

and 

Syftet är att 

belysa det 

effektiva 

lärandet gällande 

flerspråkiga 

elever och ge 

lösningar på hur 

Baseras på olika 

forskningar som 

jämförts och 

som i studien 

ligger till grund 

i hur man ser på 

situationen med 

Använder 

befolkningsstatisti

k, tidigare 

forskning kring 

kulturens 

påverkan på elever 

och hur man tar 

hänsyn till olika 

I resultatet 

framkommer 

det att det är 

viktigt att 

läraren lär känn 

a och tar 

hänsyn till 

elevernas 
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economically 

diverse 

backgrounds.  

man kan arbeta 

vidare.  

flerspråkiga 

elever. 

bakgrunder, samt 

introduktionen av 

andraspråket i 

skolan. 

bakgrund, då 

deras olika 

kulturella 

bakgrunder kan 

ligga i grund till 

hur de 

kommunicerar 

eller inte 

kommunicerar i 

olika 

situationer. 

Resultatet lyfter 

även hur viktigt 

det är att ha ett 

långsiktigt mål 

som ska gynna 

eleverna och 

förhoppningsvis 

leda till 

kunskap som 

varar för livet.   

5. 2010. 

University of 

Victoria, 

Canada.  

Databas: 

Google Scholar 

 

Sökord: Jessica 

Ball mother-

tongue 

Jessica 

Ball. 

Enhancing 

learning of 

children from 

diverse 

language 

backgrounds: 

Mother tongue-

based bilingual 

or multilingual 

Litteraturstudien

s fokus ligger på 

modersmålsbase

rade flerspråkiga 

utbildningsprogr

am. Syftet är att 

stötta 

UNESCO  geno

m att utveckla 

tydliga riktlinjer 

Baseras på 

forskning och 

rapporter från 

olika 

utbildningsprog

ram som 

sammanställs 

genom en 

littersökning.   

Materialet 

innehåller: 

tidsskrifter, 

böcker, rapporter 

från myndigheter, 

forskningsinstituer 

samt forskare ute 

på fältet.  

I resultatet 

framkommer 

det att forskarna 

anser att man 

ska erbjuda 

elever en 

möjlighet att få 

börja sin 

utbildning med 

språket de kan 
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education in the 

early years.  

och regler för 

språkets 

innebörd för 

utbildningar i de 

yngre åldrarna.  

 bäst, det vill 

säga ha 

modersmålsbas

erade 

utbildningar. 

Detta för att 

främja de 

flerspråkiga 

barnens 

språkkunskaper

, samtidigt som 

eleverna 

kommer kunna 

bygga upp sitt 

självförtroende 

genom att 

känna 

tillhörighet till 

en kultur.  

6. 2002. 

Pedagogisk 

Forskning i 

Sverige, 7(4): 

279-305. 

Databas: 

Summon 

 

Sökord: elevers 

motivation och 

utveckling 

Joanna 

Giota. 

Skoleffekter på 

elevers 

motivation och 

utveckling - En 

litteraturöversikt

. 

Syftet med 

artikeln är att 

resonera kring 

skolans effekt på 

elevernas 

utveckling, och 

även vilken 

betydelse 

elevernas 

motivation har 

för deras egen 

Jämför 

forskningsstudi

ernas resultat 

med studier 

utifrån 

psykologisk 

utveckling, 

vilket är 

elevernas 

uppfattning av 

målen och deras 

Utgår från olika 

forskningsstudier 

kring effektiva 

skolor och studier 

inom psykologisk 

utveckling. 

När man 

förändrar en 

skolas 

pedagogiska 

miljö behöver 

lärare och 

forskare ta 

hänsyn till de 

olika 

elevgruppernas 

handling och 

motivation i 
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vidareutveckling 

och lärande.  

Ett annat syfte är 

att lyfta hur 

elevernas 

motivation kan 

främjas utifrån 

en rad olika 

beståndsdelar 

inom dagens 

internationella 

motivationsforsk

ning.  

motivation att 

uppnå dem.   

skolan. Detta 

för att det ska 

passa alla 

elever och låta 

dem 

vidareutvecklas

.   
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7. 2013. 

Preventing 

School Failure, 

57(2): 59-69.  

Databas: 

Summon 

 

Sökord: Yvonne 

N. Bui.  

Yvonne 

N. Bui 

och 

Yvette M. 

Fagan. 

The Effects of 

an Integrated 

Reading 

Comprehension 

Strategy: A 

Culturally 

Responsive 

Teaching 

Approach for 

Fifth-Grade 

Students’ 

Reading 

Comprehension. 

Syftet med 

studien är att 

förbättra 

läsförståelsen 

hos elever som 

erhåller olika 

språkliga 

bakgrunder och 

kulturellt 

ursprung. 

 

Författarna 

använde sig 

utav en 

kvasiexperimen

tell icke 

likvärdig grupp. 

Lärarna bildade 

två grupper med 

elever, fyra 

språklektioner 

hölls sedan 

inom ord och 

skriftförståelse. 

Den ena 

gruppen fick 

läsa en vanlig 

text, medan den 

andra gruppen 

fick läsa 

multikulturella 

texter.  

De 49 eleverna 

som deltog blev 

utvalda från två 

klasser i årskurs 

fem på en 

grundskola i norra 

Kalifornien.. 

Resultatet i 

studien visar 

hur man genom 

att belysa de 

flerspråkiga 

elevernas 

personliga 

upplevelser och 

kulturella 

bakgrund kan 

gynna dem i 

språkutveckling

en.  

 

8. 2001. 

Journal of 

Learning 

Disabilities, 

34(2): 136-

151. 

Databas: 

Summon 

 

Sökord: 

Limbos, 

Marjolaine M. 

Geva, Esther 

Esther 

Geva & 

Marjolain

eM. 

Limbos. 

Accuracy of 

Teacher 

Assessments of 

Second-

Language 

Students at Risk 

for Reading 

Disability. 

Syftet är att 

undersöka 

lärares 

bedömningsmet

oder när det 

kommer till 

elever med 

lässvårigheter. 

Man vill ta reda 

på skillnaderna 

Eleverna som 

var mellan 5 år 

och 7 år fick 

delta i olika 

tester med 

stavning, 

identifiering av 

ord och 

fonologi. 

 

422 elever deltog i 

testerna. 53 

stycken av 

testerna uteslöts 

sedan ur resultatet, 

på grund av att de 

var ofullständiga. 

Detta lämnade 

kvar 369 tester för 

analysering. 

I resultatet av 

studien, visade 

det att elever 

som använt sitt 

andraspråk i 

arbetet med sitt 

ordförråd och 

även muntligt, 

hade positiva 

resultat i sin 
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mellan när 

förstaspråket och 

andraspråket 

används hos 

flerspråkiga 

elever.  

Studien 

utfördes i 

Kanada, det vill 

säga att de 

flerspråkiga 

eleverna hade 

engelska som 

andraspråk.    

 

51 lärare 

intervjuades, 17 

av lärarna hade 

engelska som 

andraspråk.  

språkutveckling

. Men eleverna 

har även visat 

positiva 

framsteg i andra 

skolämnen.   

9. 

2006.  Nordisk 

Pedagogik, 

27(3): 291-

311. 

Databas: 

Summon 

 

Sökord: 

Lärarstöd 

etnicitet 

Sara 

Högdin. 

Studieengagema

ng i 

grundskolan: 

Betydelsen av 

kön, etnicitet 

och lärarstöd. 

Syftet är att 

undersöka 

hur  eleverna 

upplever 

lärarens 

stöttning och 

engagemang i 

elevernas 

studier. Studien 

undersöker även 

elevernas 

studiesituation 

och attityd för 

studierna. 

 

Studiens 

datamaterial 

innefattar 

enkätundersökn

ingar som 

genomförts 

under år 2002 i 

fyra 

kommunala 

högstadieskolor

.  

Dessa 

högstadieskolor 

är i områden 

som har en 

variation av 

individer med 

olika etniska 

bakgrunder.  

Enkäterna fylldes i 

av 1193 elever i 

årskurs 7-9.  

 

Bortfallet för 

frågorna som 

används i artikeln 

varierar mellan 

1% och 2%. 

 

Resultatet visar 

på att 

majoriteten av 

de flerspråkiga 

eleverna 

upplever att 

läraren ger dem 

tillräckligt med 

stöttning och 

motivation för 

att de ska kunna 

vidareutveckla 

sin 

språkutveckling

. 

Undersökninge

n visar i detta 

fall även på att 

de flerspråkiga 

eleverna 

presterar mer i 

skolarbetet än 

svenskfödda, 
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vilket tidigare 

forskning visat 

motsatsen på.  

10. 2011. 

Stockholm, 

Elanders AB, 

Sverige.  

Databas: 

Google Scholar 

 

Sökord: 

Tvåspråkiga 

elever i skolan 

Mariana 

Sellgren. 

Den dubbla 

uppgiften: 

tvåspråkiga 

elever i skolans 

mellanår arbetar 

med förklarande 

genre i SO. 

Syftet med 

studien är att 

undersöka hur 

flerspråkiga 

elever arbetar 

med genre inom 

ämnet geografi. 

Det vill säga hur 

de hanterar att 

delta i muntliga 

interaktioner och 

textskrivande, 

samtidigt som de 

lär sig innehållet 

i ämnet.  

Denna 

etnografiska 

studie 

genomfördes 

mellan läsåret 

2009 till år 

2010.  

 

Datainsamlinge

n utgörs av 

ljud- och 

videoinspelning

ar, 

läromedelstexte

r som eleverna 

har läst och 

texter som 

skrivits. 

Varje lektion 

har 

dokumenterats 

med både 

video- och 

ljudinspelning, 

grupparbeten 

har även spelats 

genom 

ljudinspelning. 

De 14 elever som 

deltagit i studien 

går i årskurs sex. 

Alla elever i 

studien är 

flerspråkiga och 

födda i Sverige, 

förutom två som 

är födda 

utomlands.  

En anledning till 

att enbart ett 

grupparbete 

analyseras, är en 

begränsning som 

behövdes för att 

kunna få möjlighet 

att undersöka en 

fullständig 

undersvisningspro

cess. 

Resultat i 

studien lyfter 

att när de 

flerspråkiga 

eleverna arbetar 

i grupper, kan 

de genom att 

stötta varandra 

underlätta för 

varandra att 

våga ställa 

frågor och 

bygga tillit till 

sin egen 

förmåga. 

Resultatet visar 

även att 

eleverna vid 

muntliga 

interaktioner 

använder sig av 

ett mer 

vardagligt språk 

än i de skrivna 

texterna där 

skolspråket 

används mer.   
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Materialet har 

sedan 

transkriberats. 

 

11. 2013. 

Språk & Stil, 

23: 59-84. 

Databas: 

Summon 

 

Sökord: 

Karolina 

Wirdenäs 

Karolina 

Wirdenäs. 

Att hjälpa eller 

stjälpa? Om 

lärarinteraktion 

och lärarstöd för 

skrivande i 

skolan. Ur språk 

Stil. 

Syftet med 

artikeln är att 

visa hur 

betydelsefull 

lärarens 

medvetenhet om 

sina språkliga 

val är och vilken 

betydelse 

konsekvenserna 

utifrån valen kan 

få för eleverna.  

Undersökninge

n består av 

videoinspelning

ar, elevtexter 

och samtal med 

läraren om 

valen han gjort 

och hur han 

genomfört dem. 

Inspelningarna 

skedde vid tre 

tidpunkter och 

pågick utmed 

undervisningen. 

  

 

Materialet 

består även av 

anteckningar 

och 

transkriptioner.  

I studien valdes 

tre lärare inom 

ämnet svenska, 

två av dem 

arbetade på 

grymnasieniv och 

den tredje i 

årskurs 7.  

 

I studien blir 

tredje läraren vald. 

Läraren och hans 

klasser blir 

dokumenterade 

under tre 

skrivundervisning

ar, och den tredje 

undervisningen är 

den som 

analyseras. 

Ifall eleverna 

ska kunna få 

det bästa stödet 

och utveckla 

förståelse och 

kunskap är det 

viktigt att 

läraren gör 

medvetna val 

gällande 

språket både 

muntligt som 

skriftligt. Det är 

även viktigt att 

välja en lämplig 

undervisningsm

etod som ger 

det stöd 

eleverna 

behöver för att 

de ska kunna 

uppnå de mål 

som finns. 
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