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Abstract: Andraspråksinlärning är ett komplext område för både lärare och 

elever. Kunskapsmål såväl som trivsel ska uppnås och för detta 

behövs stöd och uppmuntran från alla inom skolans verksamhet. 

Syftet med det här examensarbetet var att kartlägga hur möten ser 

ut i den mångkulturella skolan. Detta har gjorts genom en 

systematisk litteraturstudie där ett urval forskning om 

andraspråkselevers språkutveckling har studerats. Studiens resultat 

är indelat i sex olika kategorier: förberedelseklass, från 

förberedelseklass till ordinarie klass, integrering av första- och 

andraspråk, språkets betydelse för ämneskunskaper, 

modersmålsundervisning samt upplevelsen av att inte vara som 

alla andra. I den studerade forskningen beskrivs vikten av att 

stötta tvåspråkiga elevers språkutveckling på både första- och 

andraspråket. Det är flera faktorer som spelar roll för 

andraspråkselevers trivsel så som lokaler, samhörighet och 

pedagogiska insatser som utmanar eleverna samtidigt som de 

stöttar. Framtida forskning och utbildning behövs inom ämnet för 

att säkra framtidens andraspråkselevers positiva upplevelser i 

skolan. 
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Inledning 

Från vårt perspektiv är jorden liten, men ändå stor. Många människor reser mellan olika 

länder utan större bekymmer, ett pass och ett visum tar dig riktigt långt när du vill vidga dina 

vyer. För andra är resandet och flyttandet inte lika frivilligt då de av olika anledningar tvingas 

fly för sina liv till en annan del av världen. Denna mobilitet är en av anledningarna till att 

människor från olika länder, kulturer och religioner integreras. Statistiska centralbyrån visar i 

ett pressmeddelande (SCB, 2014) att år 2013 invandrade nära 116 000 människor till Sverige 

medan 50 000 utvandrade. Statistiska centralbyrån visar även på att vart femte barn i Sverige 

är fött utomlands eller har två utrikesfödda föräldrar. Detta betyder att skolan blir mer 

mångkulturell samt flerspråkig och undervisningen i svenska måste därför anpassas så den 

gagnar både elever med svenska som förstaspråk såväl som elever med svenska som 

andraspråk.  
 

Sverige var ett av de första länderna som 1990 skrev under FN:s konvention om barns 

rättigheter, som togs fram av FN:s generalförsamling i slutet av 1989 (Unicef, 2011). 

Konventionen om barns rättigheter föreskriver att alla barn har rätt till utbildning där barnet 

ska utveckla respekt för sin egna, såväl som andras kulturella identitet, språk och ursprung 

(Unicef, 2011, art. 28 1§ & art. 29 1§). Den svenska skollagen föreskriver att alla elever inom 

förskoleklassen ska ha möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket 

(Skollagen, 2010 10§) och i grundskolan ska alla elever med annat modersmål få 

undervisning i detta (Skollagen, 2010 4§). 

   

När det kommer till fler                                                            

                                                                                      

(Vetenskapsrådet, 2012, s. 258). Detta innebär att språk                                

andraspråkseleve                           . En sådan variation ställer stora krav på 

andraspråkselever och lärare när undervisningen genomförs i helklass. 
 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11, kursplanen för 

svenska (Skolverket, 2011, s. 222), lyfts det fram att elever ska ges förutsättningar att 

utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin egen förmåga samt kunna uttrycka 

sig i olika sammanhang. Samtidigt står det, under kursplanen för svenska som andraspråk, att 

elevers möjligheter att kommunicera på svenska ska ges utifrån deras kunskapsnivå utan att 

lärare ställer höga krav av språklig korrekthet för tidigt (Skolverket, 2011, s. 239). Utifrån de 

två kursplanerna förväntas både andraspråkselever och förstaspråkelever få samma kunskap i 

ämnet svenska. Förutom att det inte ska sättas höga krav på språklig korrekthet hos 

andraspråkselever menar Sjöqvist (2006, s. 15) att det även är viktigt att bekräfta vad en 

andraspråkselev kan kunskapsmässigt. Hon menar att man bör skala av de grammatiska felen 

från elevens språk och fokuserar på själva kunskapen som förmedlas. Vidare arbetar man med 

att utmana eleven på en kognitiv och språklig nivå för att utveckling ska ske.  

 

Vi ser språket som det främsta redskapet för kunskapsinlärning, uttryck av känslor och sociala 

interaktioner i skolan. Här är lärarens uppdrag komplext, då alla elever inte har samma 

språkliga kompetens. Kraven på utbildning inom svenska som andraspråk är 20 

högskolepoäng. Trots detta saknar två tredjedelar av de undervisande lärarna utbildning inom 

ämnet (Vetenskapsrådet, 2012, s. 293).  Alla elever ska ha rätt till en likvärdig utbildning, där 

läraren ser till att barnet får utvecklas, i så väl ämneskunskaper som språkkunskaper och sitt 

sociala samspel. Läraren ska i sitt uppdrag bemöta alla elever oavsett bakgrund och 

språkkompetens. Det krävs då att lärare har kunskap om olika metoder och tekniker för att 
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kunna stötta språkutvecklingen hos andraspråkselever så väl som elever med svenska som 

förstaspråk.  
 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga vad forskningsresultat visar om hur 

mångkulturella skolor ser ut och hur lärare kan arbeta för att gynna samtliga elever. Detta 

genom att vi har undersökt en avgränsad del av tidigare forskning kring huruvida lärare 

skapar möjligheter för flerspråkiga elever att utveckla sitt språk, samt om språkutvecklingen 

kan kopplas med den sociala förmågan och ämneskunskaper. 
 

Frågeställningar 
Hur skapar lärare ett klassrumsklimat där samtliga elever på en mångkulturell grundskola får 

möjlighet att utvecklas i sina språkkunskaper? 

Vilka språkliga svårigheter kan uppkomma för flerspråkiga elever? 
 

Bakgrund 

Detta kapitel inleds med definitioner av begrepp för att sedan övergå till att beskriva en 

begränsad del av forskning inom ämnet svenska som andraspråk. Därefter följer en kort 

historisk återblick av utvecklingen inom ämnet. Vidare i kapitlet förklaras teorier samt 

undervisningens och stöttningens betydelse för barns språkutveckling så väl som 

kommunikation och språkets innehåll. Bakgrunden avslutas med litteraturstudiens 

problemformulering. 

 

Kultur och mångkultur 

Svenska akademien (Göteborgs universitet 2009a, s. 1663-1664) beskriver ordet kultur som 

den form där en större grupp människor ordnar sin försörjning och organiserar gemensamma 

angelägenheter, ofta med betoning på samhälleliga beteenden. Wigg (2008, s. 8) menar att 

ordet kultur är svårdefinierat då det finns mer än en beskrivning. Författarens beskrivning tar 

bland annat upp begreppet som en organisation av mänskligt liv, såväl som ett mänskligt 

meningssystem, regler, normer och värderingar som en grupp gemensamt upprätthåller. 

Många gånger kopplar man ihop begreppet kultur med etniska eller nationella tillhörigheter, 

men kan likaväl finnas utan sådana kopplingar.  

Begreppet mångkultur innefattar många olika kulturer och kulturyttringar, ofta med betoning 

på de positiva möjligheter detta ger (Göteborgs universitet, 2009b, s. 2045). Elevers olika 

förmågor, kulturer, språk, sociala bakgrund och etnisk tillhörighet beskriver det 

mångkulturella klassrummet i skolan (Stensmo, 2008, s. 191).  

Nyanlända elever 

I en övergripande forskningsrapport från Skolinspektionen (2009, s. 6) tydliggörs begreppet 

nyanlända elever. I rapporten framskrivs innebörden i att vara nyanländ elev i svenska skolan 

som de elever som inte har svenska som modersmål och som nyanlända vid skolstart, inte 

behärskar det svenska språket. Även Skolverket (2008, s. 6) förklarar begreppet i sina 

allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Enligt Skolverket innefattar begreppet 
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nyanländ, de elever som kommer till Sverige under sin skoltid och inte har svenska som 

modersmål samt oftast inte förstår eller talar svenska. Skolverket fortsätter förklaringen med 

att elever som anses vara nyanlända innebär de som har uppehållstillstånd redan vid ankomst 

eller som får uppehållstillstånd efter en längre tid. Till gruppen nyanlända elever räknas de 

barn som kommit med sina föräldrar, kommit ensamma utan vårdnadshavare alternativt som 

flyktingar. Här ingår även de barn som har en förälder som har ingått äktenskap med svensk 

medborgare. 
 

Förberedelseklass   

För nyanlända elever i grundskolan finns olika organisationsformer. Förberedelseklass är en 

form där nyanlända elever i grundskolan i grupp eller klass introduceras och får 

grundläggande svenskundervisning (Skolverket, 2008 s. 4). Förberedelseklasserna består ofta 

av ett färre antal elever där språkinlärningen ligger i fokus. Wiggs (2008, s. 11) förklarar att 

större skolor ofta har systemet förberedelseklass, medan mindre skolor ser till att nyanlända 

elever får en individuell lösning gällande språksvårigheter. Wiggs fortsätter förklara att när 

eleverna bedöms vara redo förflyttas de till ordinarie klass, ofta då till en klass något eller 

några år under elevens åldersgrupp beroende på hur mycket eleven har missat. Det kan även 

förekomma andra lösningar i form av successiv övergång (Blob, 2003, refererad i Wiggs, 

2008, s. 11), vilket innebär att eleven som förflyttas från förberedelseklass startar med att läsa 

några ämnen tillsammans med den nya klassen för att sedan successivt öka till fler. Detta för 

att eleven ska utveckla sina ämneskunskaper parallellt med sina svenskkunskaper.  
     

Andraspråkets benämning över tid 
Svenska som andraspråk har tidigare benämnts som: svenska som främmande språk, svenska 

för invandrare och svenska för invandrarundervisning, både inom vuxenutbildning och 

ungdomsskola (Hyltenstam, 2001, s. 16). Det var inte förrän på början av 1980-talet som 

benämningen svenska som andraspråk fastställdes och är den vi använder idag, förklarar 

Hyltenstam. Svenska som andraspråk blev ett eget ämne först 1995 och fick en egen kursplan 

i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994, 

Lpo94. Trots detta är det många skolor som fortfarande idag bedriver stödundervisning i 

svenska med lärare utan utbildning i svenska som andraspråk. Detta istället för svenska som 

andraspråkundervisning där man utgår från den framtagna kursplanen med utbildade lärare 

(Hyltenstam, 2001, s. 17).  
 

Stöttning 

Flerspråkighet i skolan innebär en stor utmaning för både elever och lärare då det ska skapas 

möjligheter för alla att nå mål och kunskapskrav i Lgr11. Gibbons (2010a, s. 42-44) lyfter 

fram vikten av stöd i undervisning och förklarar att barn är duktiga på att ta till sig nya ord 

och språk i ett vardagligt sammanhang medan ett mer skolrelaterat språk kräver stöttning från 

lärare. Vygotsky (1986, s. 188) uttrycker “D   barn kan göra idag, med stöd, kan han eller hon 

      j           ”. Gibbons fortsätter att förklara att det bör ske ett samarbete mellan lärare 

med kompetens angående nyanlända elever samt att en förberedelseklass kan vara att föredra 

för dem. Hon påpekar också att när elever senare integreras i ordinarie klass resulterar det ofta 

i att eleverna inte får den stöttning de behöver, speciellt inte av utbildade andraspråkslärare 

(2010a, s. 34). Enligt Vetenskapsrådet (2012, s. 293) är det endast var tredje grundskola som 

erbjuder ämnet svenska som andraspråk till alla elever med annat modersmål. En rapport från 

Skolverket (2008:47) visar att svenska som andraspråk ofta anordnas för de svagaste eleverna. 

Gibbons (2010a, s. 34) förklarar att det händer att nyanlända andraspråkselever kan hamna i 
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                         “                 ”            ,           klasser, endast får några 

timmars stöd i svenska. 

 

Mariani (1997, refererad i Gibbons, 2010a, s. 43-44) har konstruerat en modell (se figur 1), 

vilken handlar om lärandets fyra zoner.  Modellen visar de krav och kognitiva utmaningar 

lärare ställer på elever samt hur den stöttning de ger, får för effekt. Modellen visar att en 

kombination av låg kognitiv utmaning och låg stöttning leder till att eleven blir ointresserad 

och uttråkad. En kombination av låg kognitiv utmaning och hög stöttning leder till att eleven 

hamnar i sin trygghetszon, där inte mycket nytt lärande sker. Får eleven hög kognitiv 

utmaning och låg stöttning blir enligt figuren eleven frustrerad och detta kan leda till att hen 

ger upp. Får eleven däremot både hög kognitiv utmaning och hög stöttning får eleven arbeta 

hårt och hamnar i sin ultimata utvecklingszon. 
 

 
Figur 1. Modell av undervisningens fyra zoner (Mariani, 1997, refererad i Gibbons 2010a, s. 

44). 

 

Kognitiva utmaningar innebär utmanande uppgifter där eleven själv får sätta sig in i nya 

situationer, tänka kritiskt, analysera och bygga upp förmågan att använda kunskapen i olika 

sammanhang. Detta kan ske exempelvis genom samtal och diskussioner kring en uppgift, där 

fokus ligger på hur man löser en uppgift, snarare än att memorera en kunskap (Gibbons, 

2010a, s. 47-48). 

 

Kommunikation i klassrummet 
Det sociokulturella perspektivet genomsyrar den forskning vi tagit del av. Detta perspektiv är 

baserat på Vygotskys (1986, s. 187) forskning som betonar vikten av samarbete och samspel 

mellan individer vid både kunskapsutveckling och språkutveckling. Ett centralt begrepp i det 

sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen för närmaste utveckling. 

Gibbons (2010b, s. 24-27) beskriver begreppet som avståndet mellan det barnet klarar av på 

egen hand och det barnet behöver kompetent ledning med för att uppnå. Inom zonen finns de 

kunskaper och färdigheter barnet inte behärskar fullt ut men som med hjälp av stöd uppnås, 

tills stödet inte längre behövs.  
 

Wedin (2008, s. 242) argumenterar för monologen i klassrummet och hon utgår från 

Vygotskys teorier om det sociokulturella perspektivet. Wedin menar att monologer i ett 

flerspråkigt klassrum är viktiga ur inlärningssynpunkt och monologen beskrivs som när en 

elev eller lärare uttrycker en sammanhängande tanke eller text. Detta är enligt henne en viktig 

brygga för eleverna från deras vardagsspråk till det akademiska skolspråket. Det 
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vardagsrelaterade språket förklarar hon som det språk eleverna fångar upp hemma och på 

skoltidens raster medan det akademiska språket är mer abstrakt, opersonligt och språkligt 

korrekt (2008, s. 244). Wedin menar att andraspråkselever snabbt utvecklar ett vardagsspråk 

men att det tar längre tid att utveckla ett akademiskt språk. Här har läraren en viktig roll i att 

bygga broarna mellan det vardagliga och akademiska språket genom monologer. 

 

Dysthe (1995, s. 222-227) beskriver istället det flerstämmiga och dialogiska klassrummet 

utifrån det sociokulturella perspektivet. Hon ställer monologen mot dialogen och menar att en 

monolog inte räcker i ett klassrum. Hon beskriver monologen som en traditionell 

envägskommunikation och att problemet med monologen är att undervisningen utgår från 

given kunskap och inte från elevers egna erfarenheter. Dialogen däremot bygger på ett 

samspel mellan lärare och elever i klassrummet och har länge varit ett ideal som skolan 

strävar mot då läxförhör ersatts av samtal. Ett dialogiskt klassrum förklaras som att det 

skrivna och talade är integrerat med det sociala och att mening skapas genom samspel och 

gemenskap. 
 

Talutrymmet i klassrummet 
Ovan har vi beskrivit hur Wedin (2008) och Dysthe (1995) lyfter fram olika faktorer av 

kommunikation i klassrummet. Även Lindberg (2001, s. 64-68) betonar detta och hennes 

fokus på kommunikationen i klassrummet behandlar talutrymmet. Hon menar att det är 

ojämnt fördelat mellan elever och lärare samt att kön, etnicitet och språkkunskaper påverkar 

deltagandet i klassrummet. Hon lyfter fram forskning av White och Lightbrown (1984) som 

visar att språklärare i genomsnitt ställer 200 frågor under en lektion där endast drygt hälften 

blir besvarade. Lindberg beskriver att detta kan bero på att lärare inte ger elever den 

betänketid de behöver för att behandla frågorna samt att lärare sedan är snabba att döma 

svaren de får. Vidare lyfter hon även fram normer och regler i skolans verksamhet som 

faktorer till detta. Framförallt för elever med annan bakgrund och kultur då det gäller för dem 

att utöver språkets struktur, själva lära sig normerna och reglerna eftersom de ofta är 

outtalade. 
 

Språkets innehåll 
Språk används alltid med ett specifikt syfte, det man måste ta reda på är i vilket syfte språket 

används och uppmuntras till, i ett klassrum (Cummins, 1994, s. 33). Cummins förklarar att 

språk alltid har ett innehåll men vilket innehåll som finns i språket måste vara genomtänkt när 

man exponerar det för elever som lär sig ett andraspråk. När man som lärare undervisar elever 

med andraspråk bör man ha en effektiv strategi som utvecklar både det talade och skrivna 

språket. Runt om i världen har många tvåspråkiga elever specialpedagogisk undervisning 

under sin skolgång. Detta på grund av att de inte har tillräckligt med språkkunskaper för att 

förstå innehållet som presenteras i undervisningen, och inte på grund av att de har en diagnos 

eller svårighet (Cummins, 1994, s. 36). Cummins menar att utvecklandet av förstaspråket är 

viktigt för att eleverna ska nå en så hög teoretisk nivå som möjligt och att skolprogram som 

erbjuder instruktioner, delvis på elevernas hemspråk är att föredra. Enligt Cummins kan det 

vara besvärligt att ha skolprogram som erbjuder stora delar av instruktionerna på elevernas 

hemspråk i de områden där det finns många språkbakgrunder då det behövs en pedagog för 

varje språk. Han förklarar att man bör uppmuntra föräldrarna till att aktivt försöka förbättra 

barnens förstaspråk även utanför skolan, då detta är till stor fördel när de lär sig andraspråket 

(1994, s. 38-39). 

 

Problemformulering 

Att få undervisning i svenska är en rättighet som alla elever har. Elever med en annan 

språkbakgrund än svenska ska ges möjligheter att få undervisning i svenska som andraspråk, 
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men även få möjligheter att utvecklas tillsammans med elever med svenska som modersmål 

både kunskapsmässigt och språkligt så väl som socialt. Men hur undervisningen utformas och 

hur skolor bemöter detta ser olika ut.  

Denna litteraturstudie fokuserar på den mångkulturella skolans möjligheter och effekter på 

alla elevers språkutveckling.  

Metod 

I detta kapitel behandlas de metoder som använts i denna systematiska litteraturstudie. 

Petticrew och Roberts (2006, refererad i Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 

28) beskriver en systematisk litteraturstudie och förklarar att den strävar efter att identifiera, 

granska och ge en samlad bild av alla relevanta studier inom ett givet område.  

 

Denna systematiska litteraturstudie är baserad på ett urval vetenskapliga artiklar som rör 

området svenska som andraspråk. Nedan kommer insamlingsprocessen och bearbetningen 

beskrivas vilket innefattar det tillvägagångssätt som använts för att få fram relevant forskning, 

granskning av denna forskning samt hur den presenteras i resultatet. De olika vetenskapliga 

artiklarna analyseras kritiskt och systematiskt utifrån ett vetenskapligt syfte.  
 

Datainsamling 
Inledningsvis söktes centrala begrepp och forskare inom det valda området, både i litteratur 

och på hemsidor som behandlar undervisning i svenska samt undervisning i svenska som 

andraspråk. Därefter skapades en gemensam mindmap över de funna begreppen, forskare 

samt sökord inför insamlingsprocessen. Insamlingsprocessen startades genom att söka 

vetenskapliga artiklar i databaserna SwePub och ERIC med de framtagna sökorden. De två 

nämnda databaserna tillhandahåller vetenskapliga artiklar inom pedagogik och undervisning 

                                                 ”       -        ”     “    -     w  ”. 

Detta anser Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 61-62) bör ha utförts innan 

forskningen publicerats som kriterier då minst två oberoende experter granskat det insända 

arbetets innehåll samt kvalitet.  
 

Sökorden som till en början användes i databasen SweP b     ”          ”     

”             ”,                                  . När abstracten till träffarna hade lästs 

fattades beslut om att träffarna inte var aktuella för denna studie samt att sökorden 

fortsättningsvis behövde utvecklas och preciseras. Även databaserna utökades till ytterligare 

två vilka var: Avhandlingar.se samt nationellt centrum för svenska som andraspråk. Den 

förstnämnda databasen tillhandahåller doktorsavhandlingar från svenska högskolor och 

universitet och den andra innefattar aktuell forskning inom ämnet, vilket kan vara 

avhandlingar, C- och D- uppsatser från universitet och högskolor samt rapporter från 

Skolverket och andra myndigheter. I de två databaserna går det inte att automatiskt välja 

                      ”   ree-        ”     ”    -     w  ”. I                        

inklusionskriterie och forskningen som sedan användes hade kriteriet: avhandlingar. I 

sökhistoriken, (se bilaga A), visas alla sökord som användes för urval ett och två. 

Nedan följer en tabell över de använda databaserna samt ett urval av de sökord (se tabell 1) 

som var av betydelse för att få fram den forskning som presenteras i resultatkapitlet.  
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Tabell 1. Urval från sökhistorik  

Sökord Swepub 

Rubriklista 

ERIC  

Heading list 

Avhandlingar.se Nationells 

centrum för 

svenska som 

andraspråk 
 

Monolog AND 

andraspråkselever 

 

Mångkultur 

 

Monica Axelsson 

Monolog AND 

andraspråkselever 

 

Mångkultur 

 

 

 

Monolog AND 

andraspråkselever 

 

Mångkultur 

 

 

 

 

 

Monica Axelsson 

Andraspråk 

 

Flerspråkig 

Andraspråk 

 

Flerspråkig 

 Andraspråk 

 

Flerspråkig 

 

Swedish as second 

language 

 

Second language 

learning 

Swedish as second 

language 

 

Second language 

learning 

Swedish as second 

language 

 

Second language 

learning 

Swedish as second 

language 

 

Second language 

learning 

 

 
Återkommande refererades det i artiklarna till en forskning av Thomas och Collier. Således 

gjordes en ny sökning i ERIC där studiens titel användes som sökord. Denna forskning var i 

form av en rapport och hade inte inklusionskriteriet ”    -reviewed”. Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013, s. 63) hävdar att rapporter inte ska inkluderas i en 

systematisk litteraturstudie på grund av dess begränsade användningsområde. Däremot 

uppfyllde forskningsrapporten de krav som en vetenskaplig skrift bör, då den är skriven av två 

forskare som tillhör universitet samt att rapporten är sponsrad och innehåller: titel, 

sammanfattning, inledning eller bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och referenser 

som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 64-66) beskriver ska finnas med. 

Därför togs ett gemensamt beslut att inkludera rapporten i litteraturstudiens resultat. 

 

Granskning 
I första urvalet valdes 18 artiklar ut som delades upp och lästes enskilt för att senare 

diskuteras tillsammans. Artiklarna bedömdes utifrån studiens syfte och de som inte stämde 

överrens med detta togs bort. De artiklar som var väsentliga för studien var sammanlagt åtta 

stycken. Dessa fördes in i den slutgiltiga artikelöversikten (se bilaga B) och bestod av fem 

artiklar med kvalitativa ansatser och tre artiklar med kombinerade ansatser.  

De åtta artiklar som senare valdes ut och ansågs vara relevanta granskades kritiskt med 

utgångspunkt i de granskningsmallar som presenteras av Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 179-192) för att få ett säkerhetsställande över artiklarnas pålitlighet.  

 

I granskningen av de kvalitativa artiklarna användes checklista skapad för kvalitativa artiklar 

som utgångspunkt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 188-192). I 

granskningen beaktades faktorer som bland annat rörde artiklarnas syften, om metodvalen var 

relevanta för datainsamling samt undersökningsgrupper. De kvalitativa artiklarna 

utvärderades bland annat utifrån huruvida deras resultat återkopplades till ursprungliga 

forskningsfrågor samt resultatens relevans för pedagogisk verksamhet.  

 

I granskningen av de tre artiklarna med kombinerad ansats fanns ingen färdig mall. För att 

säkerhetsställa dessa artiklars kvalitet gjordes därför en granskning, där två checklistor 

kombinerades, en för artiklarnas kvalitativa delar samt en för kvantitativa delar (Eriksson 
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Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 184-192). Utöver de faktorer som ovan beskrivs i 

granskningen av de kvalitativa delarna, granskades faktorer i artiklarnas kvantitativa delar 

som bland annat rörde undersökningarnas validitet och reliabilitet.  

 

Efter granskningen av de kvalitativa artiklarna samt artiklarna med kombinerad ansats 

fastställdes att samtliga skulle inkluderas i resultatet.  

 

Databearbetning 
Under litteraturstudiens gång betraktades de etiska aspekterna som Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013, s. 69-70) betonar. De menar att studier ska ha genomgått noggranna 

etiska överväganden som innefattar att fusk eller ohederliga forskningar inte existerar. Av de 

åtta artiklar som inkluderats i resultatdelen är det sex artiklar där etiska ställningstaganden 

tydligt framkommer. I de resterande två är det inte tydligt beskrivet, men inga skolnamn 

nämns och elevernas namn är kodade. Gemensamt ansågs att detta var forskarnas sätt att 

förhålla sig till de etiska principerna. 
Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 70) är det viktigt att presentera 

alla resultat i studien som stämmer överens med syftet och därmed inte utesluta resultat som 

inte överensstämmer med den egna åsikten. Med detta i åtanke inkluderades alla framtagna 

artiklar där innehållet överensstämde med syftet. 
 

Efter att ha granskat artiklarna i urval två, startades databearbetningen. Artiklarnas 

resultatdelar lästes åter igenom enskilt och därefter fördes diskussioner kring dess innehåll för 

att få en gemensam förståelse över artiklarnas resultat. Artiklarna som stämde överens med 

syftet och forskningsfrågan redovisas i artikelöversikten (se bilaga B). I artikelöversikten 

redovisas artiklarnas publikationsår, utgivare, vilka databaser de är funna i samt sökord, syfte, 

metod, urval/bortfall och resultat. 

 

I sammanställningsprocessen kategoriserades texterna utifrån likheter, skillnader och viktiga 

upptäckter som sammanställdes genom färgkodning (se tabell 2). I sammanställandet av 

artiklarnas resultat valdes de relevanta delar ut som platsade i litteraturstudien. Genom 

kategoriseringen uppkom de slutgiltiga rubriker som används i resultatkapitlet. Rubrikerna 

som fastställdes är: förberedelseklass, från förberedelseklass till ordinarie klass, integrering 

av första- och andraspråk, språkets betydelse för ämneskunskaper, modersmålsundervisning 

samt upplevelsen av att inte vara som alla andra. 
 

Tabell 2, färgkodning 

 

Förbered
elseklass 

Från 
förberedelsekla
ss till ordinarie 

Integrering av 
första- och 
andraspråk 

Språkets 
betydelse för 
ämneskunskaper 

Modersmål
sundervisni
ng 

Upplevelsen av att 
inte vara som alla 
andra 

Fridlund Axelsson och 
Nilsson 

Thomas och 
Collier 

Gröning Torpsten Axelsson och 
Nilsson 

Axelsson 
och 
Nilsson 

Avery Avery Wedin Thomas 
och Collier 

Gröning 

  Thomas och 
Collier 

Cekaite Thomas och 
Collier 

  Torpsten 

  Wedin Fridlund     Thomas och Collier 

    Gröning       
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Arbetsfördelning 
Under litteraturstudiens gång, har arbetet skett mestadels gemensamt. Engblom och Tandrup 

har gemensamt sökt efter artiklar samt läst abstract, dock på varsin enhet. Sökresultat och 

abstract har delgets varandra för att hela tiden ha en dialog om vad som skulle studeras 

närmare i urval ett och vilka texter som inte skulle gå vidare. Texterna har lästs av båda 

parter, dock har den fullständiga rapporten av den internationella forskningen lästs i sin helhet 

av Tandrup medan Engblom under tiden fokuserade på några av de nationella texterna. 

Resultaten till alla artiklar lästes och diskuterades av båda. Skrivandet av denna 

litteraturstudie har gjorts tillsammans via ett online dokument där flera parter kan vara aktiva 

samtidigt. Uppbyggnaden av arbetet har skett gemensamt där båda författarna varit lika 

delaktiga under samtliga processer.   

Resultat  

Förberedelseklass 
Axelsson och Nilsson (2013, s. 146) har studerat nyanlända elever på tre skolor som de kallar 

L-, M1-, M2- och S-skolan. M1-skolan står för förberedelseklass och M2-skolan står för 

ordinarie klass, på samma skola. L-skolan bestod av en stor mängd flerspråkiga elever, M-

skolorna av medium mängd flerspråkiga elever och S-skolan av en liten mängd flerspråkiga 

elever. Resultaten visar på att alla tre skolors lärare i förberedelseklasserna är utbildade inom 

ämnet svenska som andraspråk eller har arbetat med ämnet en längre tid. 

Förberedelseklasserna förväntas i studien vara en grund för vidareutbildning där det kartläggs 

vilka kunskaper som eleven har och att arbetet här sker tematiskt (Axelsson & Nilsson, 2013, 

s. 144). Hur lång tid en elev behöver tillbringa i förberedelseklass är individuellt, beslutet 

ligger inte hos eleven, men en elev uttrycker:  

 

“Jag trodde att jag klarar [förberedelseklass] och sen gå till riktig svensk klass. De sa No, jag 

måste gå med invandrare en gång till [i språkintroduktion på gymnasiet]. Jag sa OK.” 

(Axelsson & Nilsson, 2013, s. 152) 

 

Precis som i Axelsson och Nilssons (2013) undersökning, beskriver även Fridlund (2011, s. 

185) att tiden en elev går i förberedelseklass är individuell. En lärare förklarar att det kan 

handla om hur eleven uppför sig               “   b       ”     de gå kvar i 

förberedelseklass. Behärskningen av det svenska språket har här mindre betydelse än 

uppförandet (s. 185). En annan lärare uttrycker att det finns en gräns på två år då skolan inte 

längre får något extra medel för eleven. Även denna lärare betonar att det inte endast handlar 

om språk utan mer om uppförande och att de sociala skolreglerna är viktiga för eleverna att 

förstå innan de flyttas till ordinarie klass (s. 186). 

 

Axelsson och Nilsson (2013, s. 144) beskriver att förberedelseklasserna är organiserande så 

att storleken på klasserna är mindre vilket även Fridlund (2011, s. 147-150 ) betonar i sin 

undersökning. På de två skolor Frilund undersökt är klasserna även belägna en bit ifrån den 

ordinarie undervisningen samt att de är uppdelade i nyanlända elever och elever som 

spenderat viss tid i Sverige. Miljön i de båda skolornas förberedelseklasser beskrivs som hop-

plock av möbler. För de elever som nyss kommit till Sverige är klassrummen sparsamt 

inredda, då personalen vill bespara eleverna allt för många intryck. Förberedelseklassernas 

raster och uteaktiviteter är även lagda för sig själva, så eleverna inte ska beblandas med övriga 

klasser (s. 195).  
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Från förberedelseklass till ordinarie klass 
Elever som gått från förberedelseklass till ordinarie klass upplever att de i ordinarie klass får 

tillgång till fler ämnen samt att de får tillgång till att höra och prata mer svenska (Axelsson & 

Nilsson, 2013, s. 151). Vidare förklarar eleverna att de utvecklas mer i sina språkkunskaper då 

de blir utsatta för det svenska språket. Undervisningen i förberedelseklasserna var på en 

språklig nivå som passade dem medan undervisningen i ordinarie klasserna var betydligt 

svårare. Lärarna i ordinarie klasserna beskrivs sakna utbildning i ämnet samt de inte fått 

möjlighet till fortbildning och var därför satta i nya situationer när de nyanlända eleverna 

integrerades i deras klasser (Axelsson & Nilsson, 2013, s. 146). Eleverna upplevde att lärarna 

i ordinarie klass inte hade tid eller inte var tillgängliga för att ge de förklaringar som 

behövdes. Att lärare saknar utbildning för att undervisa i svenska som andraspråk är något 

som Wedin (2009, s. 174) också bevittnat i sina undersökningar. Wedin har följt två ordinarie 

klasser, en lågstadieklass och en mellanstadieklass på en skola med över 50 % 

andraspråkselever, under tre års tid. I dessa klasser har lärare bytts upprepade gånger. Alla 

lärare som har involverats i klasserna är erfarna, men ingen har utbildning i svenska som 

andraspråk, inte heller de lärare som undervisade i ämnet svenska som andraspråk.  

 

Axelsson och Nilsson (2013) har i sin studie tagit del av Hornbergers undersökning (2005, s. 

150) där resultat visar att om elever får använda sig utav hela sin språkliga kapacitet, både 

förstaspråk och andraspråk kan de ta till sig mer kunskap. Även Thomas och Collier (2002, s. 

313) samt Avery (2011, s. 172) betonar vikten av att elever som har fått en dubbelspråkig 

utbildning i ett tvåspråkigt klassrum där lärare även bejakar elevers förstaspråk är av stor vikt 

för det fortsatta lärandet. Eleverna har då inte missat något ämnesområde på grund av för lite 

kunskaper inom ett språk, utan de har lärt sig språken successivt genom hela skolan. Thomas 

och Collier (2002, s. 314) menar att elever som initialt går i förberedelseklasser, där 

undervisningen fokuserar på att lära ett språk, kommer senare att ha gett dem kunskapsluckor.  

Trots detta ville lärare i ordinarie klasserna på S-skolan att eleverna endast skulle använda 

svenska i klassrummet (Axelsson & Nilsson, 2013, s. 150). Detta gav effekter av trötthet och 

uttråkning hos eleverna då de inte hade möjlighet att följa med under lektionerna på grund av 

de språkliga svårigheterna. Fler elever förklarar att när de integrerats i ordinarie klasser måste 

de arbeta hårt själva, på sin fritid, för att uppnå resterande elevers nivå. En elev från M-skolan 

beskriver hur han ber lärare ge honom material innan lektionerna för att kunna förbereda sig 

hemma.  

 

Gemensamt för de tre undersökta skolorna var att de alla försökte använda sig av alternativa 

utrymmen i schemat utanför ordinarie undervisningstillfällen. Såsom språkhjälp, ämneshjälp, 

läxhjälp samt semesterskola för alla elever som kände behovet av extra stöd (Axelsson & 

Nilsson, s. 148). 

 

Integrering av första- och andraspråk 
Elever med annat modersmål än svenska som går i ordinarie klass deltar i undervisning i 

svenska som andraspråk. Denna undervisning finns i andra lokaler än ordinarie undervisning 

vilket gör att eleverna måste gå en bra bit (Fridlund, 2011, s. 148-149). Vidare förklarar 

Fridlund att denna undervisning sker i ombonade lokaler och schemaläggs så att eleverna som 

                                                               “       ”    sser. Genom att ha 

undervisningen för elever med svenska som andraspråk i lokaler utanför deras ordinarie 

klassrum, kan man enligt Fridlund se undervisningen som exkluderande istället för 

inkluderande (Fridlund, 2011, s. 251).  
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“Men nu så är det så här, att en gång svenska som andraspråkselev, så är du alltid det. För 

man har den rättigheten hela tiden och då ska man gå där.” 

(Olle, rektor på en av de undersöka skolorna, Fridlund, 2011, s. 166) 

 

Fridlund menar att rektorns uttalande kan tolkas som att elever med annat förstaspråk än 

svenska alltid bör ha undervisningen i svenska som andraspråk. På grund av deras 

språkbakgrund kan de därmed inte heller hamna den vanliga svenskundervisningen. Rektorn 

förklarar att det som skiljer undervisning i svenska från undervisning i svenska som 

andraspråk åt är att kraven är lägre för de elever som läser svenska som andraspråk, det är 

färre antal elever samt att läraren har mer tid att förklara för dem (Fridlund, 2011, s. 167).  

 

Fridlund (2011, s. 201) menar att mångkultur och flerspråkighet målas upp som något positivt 

i ord. Men om man ser på hur skolan bemöter och arrangerar undervisning för flerspråkiga 

                       “                 ”                                          . H      

undersökning visar att lärare tycker att det snarare är ett problem än en tillgång att ha elever 

med annan bakgrund i en klass.  

 

I Averys studie (2011) har man tittat på hur ett klassrum med både en svensktalande lärare 

och en arabisktalande lärare fungerar. Den arabisktalande läraren fungerade som tolk och 

översatte det den svensktalande läraren presenterat till arabiska. Att ha ett tvåspråkigt 

klassrum har i Averys resultat visats ha både för- och nackdelar. En av nackdelarna i 

samarbetet som framkommer i undersökningen är att lärarna presenterar samma ämne på två 

olika sätt. De presenterade material i olika ordning, exempelvis så presenterade svenskläraren 

omvandling av längd i ordningen: centimeter, decimeter och slutligen meter, medan den 

tvåspråkiga läraren började med meter och avslutade med centimeter, något som förvirrar de 

tvåspråkiga eleverna (s. 157). En annan nackdel som framkommer i undersökningen är även 

att klassläraren kunde göra anspråk på auktoritet och talutrymme då den arabisktalande 

läraren talade, detta gjorde att svenskan markerades som det dominerande skolspråket.  

Genomgångar gjordes först på svenska, som sedan översattes till Arabiska, där svenska 

kopplades till ämnesundervisningen, medan översättningen till Arabiska primärt handlade om 

det Arabiska språket. En följd av detta blev att svenska inte bara fick stämpeln som skolans 

språk utan också som kunskapens språk (s. 157). Under svenskpresentationerna kopplade 

läraren i högre grad till elevernas egna erfarenheter och uppmuntrade till undersökande 

aktiviteter, något som saknades från den arabiska läraren som enbart fokuserade på korrekt 

arabiska, både skrift- och talspråk. Fördelarna med denna typ av undervisning, då 

språkväxlingarna sker, är att det blir en hjälp för eleven i utvecklingen av 

översättningsstrategier (s.164). 

 

Ä    Č     ė (2006, s. 55) redovisar i sitt resultat om lärare i integrerad klass. Denna lärare 

använder sig av varierade tonlägen, betoningar och kroppsspråk och här framkommer det att 

elever som är nybörjare såväl som elever med svenska som andraspråk uppfattar normer och 

                                 . L       b          Č     ė                        

klassrumsmiljö där eleverna på ett lekfullt sätt får prova och härma svenskan. Detta såväl som 

rutiner i klassrummet bidrar till att elever som lär sig svenska, då härmandet av lärarens tal 

bidrar till elevernas förståelse av språket. Skolan måste enligt Thomas och Collier skapa en 

miljö där andraspråksinlärare kan utvecklas, lingvistiskt, akademiskt, kognitivt, 

känslomässigt, socialt och psykiskt. Skolan bör vara konstruerad så att det finns en naturlig 

inlärningsmiljö, med goda möjligheter till naturliga muntliga och skriftliga språkmöjligheter 

både elever emellan och mellan lärare och elev (2002, s. 315). 
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Gröning (2006, studie 2, s. 31-33) har placerat andraspråkseleverna i olika nivåer där 

bedömningen av elevernas språkkunskap är gjord med hjälp av en uppgift i svenska från 

Gröning tillsammans med information från andraspråksläraren. Eleverna är placerade i olika 

nivåer, hämtade från Skolverkets referensmaterial (Skolverket 1998:61–65). Nivåerna är 

nybörjarnivå, mellannivå samt avancerad nivå. Den avancerade nivån kan inte jämställas med 

jämnåriga, enspråkiga, svensktalande kamraters svenska. 

Samtliga andraspråkselever i Grönings undersökning om flerspråkiga elever i sammansatta 

grundskoleklasser behärskar svenska på nybörjar- och mellannivå men ingen på avancerad 

nivå. De elever som befinner sig på nybörjar- eller mellannivå deltar i svenska som 

andraspråksundervisning där lärare är kunniga inom området och följer den kursplan som är 

framskriven inom svenska som andraspråk.  

 

Språkets betydelse för ämneskunskaper 
Många gånger upplever elever att deras studier har pausats då de går i förberedelseklass 

eftersom man inte läser lika många ämnen som i ordinarie klass (Axelsson & Nilsson, 2013 s. 

151). Eleverna upplever att de ämnen som de läser i förberedelseklassen blir en repetition på 

vad de redan kan, och är inte utmanande nog. Även fast utmaningar i förberedelseklassen 

saknas, uttrycker en elev sin lättnad över att få vara i förberedelseklassen med dessa ord:  

 

”Det känns som att jag förlorar hjärtat när jag kommer till [förberedelseklassen], jag är så 

glad, jag känner på en lättnad, och jag känner väldigt skönt att komma dit, klass.” 

(Axelsson & Nilsson, 2013, s. 155) 

 

Eleven som uttrycker detta förklarar att trots att hen gärna vill läsa fler ämnen, är hen rädd för 

att inte lyckas. När eleven deltog i ordinarie undervisning fokuserades tankarna på hur de 

andra eleverna utförde arbetsuppgifterna och deras tankar om hen, detta hade till följd att 

fokus uteblev och ämneskunskaper inte kunde inhämtas (Axelsson & Nilsson, 2013, s.156).  

 

Wedin (2009, s. 174-177) beskriver att utifrån interaktionerna i klassrummet ligger fokus på 

uppgifters ordning samt hur och när de ska utföras. Helklassituationer ledda av lärare är oftast 

instruktioner till dessa uppgifter och det talas sällan om ämneskunskaper. Wedin beskriver två 

lektioner där det fanns ämnesfokus. Här innehöll lärarens tal sällan några begrepp och vid de 

tillfällen begrepp introducerades, saknades förklaringar. Läraren var i detta fall 

kunskapsbäraren, men kunskapen förmedlades inte. Wedin beskriver även en grupp 

andraspråkspojkar i lågstadiet, vars språknivå i svenska låg på en basnivå. De mästrade alltså 

det svenska språket på en basnivå, men blev inte tillräckligt utmanade för att nå det 

akademiska skolspråket. Detta visade sig då pojkarna gick över till en högre årskurs där deras 

språknivå inte längre höll måttet.  Wedin (2009, s. 181) menar att andraspråkselever behöver 

utsättas för det akademiska skolspråket och de behöver även få möjligheter att använda det, 

detta då de sällan stöter på det utanför skolan men behöver det mer och mer ju högre upp i 

skolan de kommer.  

 

Gröning (2006, studie 2, s. 37-38) har hittat samband mellan svenskkunskaper och 

ämneskunskaper hos andraspråkselever. Hennes undersökning har gjorts i ämnet SO och 

resultaten visar på att de kunskaper eleverna har i svenska spelar roll i den kunskap de tar till 

sig i SO. Då årskurserna inte använder betyg har läraren uppskattat elevernas kunskaper i SO 

med tre olika nivåer; låg, mellan och hög. De elever som befann sig på nybörjar/mellannivå i 

svenska befann sig i SO på en låg eller mellan nivå medan de som befann sig på avancerad 

nivå i svenska också låg på hög nivå inom SO. Thomas och Collier (2002, s. 198) redovisar i 

sin forskning hur de upptäckt att utvecklingen av ett teoretiskt och ämnesfunktionerligt språk 



13 

 

tar cirka fyra till fem år att utveckla. Desto mer utbildning som eleven har på sitt förstaspråk 

desto snabbare utvecklas det teoretiska andraspråket vilket är det språket som 

ämnesundervisningen sker på.  

 

Modersmålsundervisning 
Respondenterna uttrycker i Torpstens avhandling (2008, s. 170-171) att de i sina möten med 

den svenska skolan fick uppfattningen av att ämnena svenska som andraspråk och modersmål 

förknippades med låga förväntningar. Modersmålsundervisningen var positivt för 

respondenternas fortsatta språkutveckling då de här gavs fördelen att modersmålslärarna tog 

in elevernas egna erfarenheter, vilket sällan gjordes i andra ämnen. I 

modersmålsundervisningen kunde respondenterna socialisera med lärare och elever som hade 

samma förstaspråk som dem, vilket gjorde att de både kunde förstå och bli förstådda. Deras 

modersmål var viktigt för utvecklingen av flerspråkighet, men i och med att de inte har 

svenska som modersmål och på grund av att de var tvungna att lämna klassen för att delta i 

modersmålsundervisning kände de att de blev klassade som annorlunda. Då respondenternas 

färdigheter i sina modersmål ökade så blev de också medvetna om att de kunde växla mellan 

sitt förstaspråk och svenskan i olika sociala sammanhang. 

 

Thomas och Collier (2002) har i sin forskning följt fem olika skolor som aktivt arbetar för att 

utveckla tvåspråkiga elevers prestationer genom att implementera olika program med 

             . Ex                          “50-50 övergångs              ”,             50 

% av instruktionerna på elevernas hemspråk och 50 % på engelska, som är det officiella 

språket i USA, där undersökningen gjordes. Instruktionerna ges på detta sätt i cirka tre till 

fyra år, för att sedan successivt öka till att enbart ge instruktioner på engelska. Ett annat 

 x         “90-10                                  ”,         90 % av instruktionerna på 

elevernas modersmål och endast 10 % på engelska från förskoleåldern upp till andraklass. 

Instruktionerna ökar sedan successivt till mer engelska.  

 

När man arbetar med denna typ av program poängterar Thomas och Collier (2002, s. 45-46) 

att det är viktigt att ha med hela skolan i processen; administrativ personal så väl som lärare, 

är lika viktiga att ha med som föräldrar till eleverna. Föräldrarna är viktiga att ha med då de 

kan uppfatta att man senarelägger och begränsar elevernas tillgång till det språk som 

förknippas som maktspråket. Men genom samarbete kan man skapa en utmanade teoretisk 

utbildning där man kombinerar språkutveckling i förhållande till modersmålsundervisning.  

  

Upplevelsen av att inte vara som alla andra 

“När jag går till andra klassen, då känner jag som om jag sitter på glöden. Inte en stol utan 

det känns som om det brinner, trivs inte så bra. Det känns som om jag försöker, jag försöker 

kämpa på för att kunna lära mig språket, för att kunna umgås med dom så, men jag vet inte 

riktigt, för jag tycker inte att det går, det går inte så som jag vill.” 

(Nilsson & Axelsson, 2013, s. 155) 

 

Resultaten i Axelssons och Nilssons studie (2013, s. 154-156) visar hur elever som tidigare 

gått i förberedelseklass och senare integrerats i en ordinarie klass, känner sig exkluderade av 

sina klasskamrater. Förberedelseklassen beskrivs som en positiv miljö där eleverna både kan 

skapa relationer med varandra så väl som med lärare samt att de upplever god stöttning och 

kamratskap. När de sedan integrerats i ordinarie klasserna blir miljön och relationerna inte 

lika starka då eleverna upplever att de måste anpassa sig för, som         b        ,     “b   
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              ”. E            M-skolan förklarar hur samtliga elever i förberedelseklasserna 

tillhör samma grupp medan ordinarie klasserna har fler, mindre grupper som hon upplever att 

hon inte är välkommen i. En annan elev från M-skolan beskriver övergången från 

förberedelseklass till ordinarie klass som en besvikelse då ordinarie klassen tillhandahåller 

mindre material och sociala tillgångar för elever som förflyttas. Kontrasterna mellan 

förberedelseklasserna och ordinarie klasserna är däremot störst på S-skolan. Övergången 

mellan klasserna väcker starka känslor hos eleverna och de känner sig ensamma och 

exkluderade i ordinarie klasserna.  

 

“Välkommen till Sverige, du kommer och lära dig svenska och det är jättesvårt, jättejobbigt 

med eleverna […] Dom pratar inte med mig - alltså dom ber mig inte komma” 

(Nilsson & Axelsson, 2013, s. 155) 

 

Även en del av lärarna känner sig otillräckliga i S-skolan. De som undervisar i 

förberedelseklasserna upplever i Axelssons och Nilssons studie (2013, s. 157) att de är de 

enda som värnar om de nyanlända eleverna. Samtidigt som de vill hjälpa dem vidare till 

ordinarie klasserna oroar de sig för att elever och lärare i ordinarie klasserna är oförberedda 

på att hjälpa de nya eleverna tillräckligt. 

 

Precis som Axelsson och Nilsson (2013) beskriver i sin undersökning har Gröning (2006, 

studie 2, s. 38) iakttagit hur grupperingar görs efter vilken bakgrund och språk eleverna har. 

Trots att andraspråkseleverna under en vanlig skoldag är omgivna av elever med svenska som 

modersmål så integrerar de själva till större del med andra andraspråkstalare. Detta innebär att 

det språkliga och sociala utbytet blir begränsat och detta visar sig i hur eleverna själva väljer 

kamrater i arbeten och vilka de socialiserar med på raster och fritid. Lärarna försökte bryta 

detta mönster i undervisningen genom att själva dela upp eleverna i heterogena grupper. Då 

eleverna var vana vid att välja samarbetspartners själva, lät läraren dem önska vem de ville 

arbeta med och såg till att de någon/några gånger under läsåret fick arbeta med denne. Utifrån 

de önskningar kunde Gröning sedan se att majoriteten av eleverna valde att arbeta 

tillsammans med någon från samma bakgrund som sig själv. 

 

Torpsten (2008, s. 170) har såväl som Axelsson och Nilsson (2013) samt Gröning (2006, 

studie 2) i sin avhandling fått fram resultat om andraspråkselevers upplevelser angående det 

utanförskap som det innebär när man inte kan svenska. Torpsten uttrycker att hennes 

respondenter kände ett behov av att snabbt lära sig svenska, detta för att känna samhörighet 

och få möjlighet till sociala interaktioner. Det var viktigt att inte sticka ut som något udda, 

utan de ville accepteras precis som de var och behovet av att få beröm var därför stort då det 

var ett bevis på att de var bra som de var. Även Thomas och Collier (2002, s. 41) menar att 

elever från andra språkliga bakgrunder ofta upplever ambivalens och osäkerhet till sin 

identitet som tvåspråkig/tvåkulturell individ, dessa känslor leder till dåliga prestationer i 

skolan och i arbetslivet. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Datainsamling 

Denna systematiska litteraturstudie inleddes med att gemensamt skapa en mindmap över 

centrala begrepp och framtida sökord inför insamlingsprocessen. Sökningarna startades 

därefter i SwePub och ERIC som tillhandahåller vetenskapliga artiklar inom pedagogik och 

undervisning, med orden från mindmapen som utgångspunkt. Att utgångspunkten för 

sökningarna var just mindmapen ser vi som en styrka, då vi samlade våra tankar kring vad 

som söktes och fokuserades på, innan vi påbörjade sökandet. Under sökandets gång 

upptäcktes att sökorden behövde modifieras och preciseras då resultatträffarna inledningsvis 

inte uppfyllde kriterierna efter syftets mening. Trots att sökorden modifierades uppfyllde 

resultatträffarna inte syftet med undersökningen och därför utökades sökandet till andra 

databaser. Fortsättningsvis riktades sökningarna in på de nya databaserna, avhandligar.se samt 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Här gav sökorden fler träffar som passade 

syftet med studien. Avhandlingar.se innehåller endast doktorsavhandlingar gjorda av 

doktorander och forskare medan Nationellt centrum för svenska som andraspråk innehåller 

avhandlingar, C- och D-uppsatser från universitet och högskolor samt rapporter från 

Skolverket och andra myndigheter. Då Nationellt centrum för svenska som andraspråk 

tillhandahåller uppsatser på varierad grad där inga inklusionskriterier kunde väljas, var det 

extra viktigt att noga kontrollera resultatträffarna. Att inte söka i andra databaser eller 

utveckla sökningarna i SwePub och ERIC kan ses som en svaghet men det var en begränsning 

som gjordes då de resultatträffar som påträffades ansågs som tillräckliga.  

 

De resultat som valdes ut innehöll mestadels forskning på en nationell nivå men även en 

forskningsrapport från en långtidsstudie på internationell nivå. Trots att Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013, s. 63) anser att rapporter inte bör inkluderas i en systematisk 

litteraturstudie på grund av dess begränsade användningsområde, så beslutades det att 

inkludera den. Detta för att den dels under kvalitetsgranskningen uppnådde de krav som en 

vetenskaplig skrift bör och dels för att den upprepande refererades till i resterande 

vetenskapliga texter. Gemensamt ansågs den vara betydelsefull samt att den överensstämde 

med denna systematiska litteraturstudies syfte och har därför inkluderats. Resultaten från den 

internationella forskningen har många element som går att förankra i den svenska skolan för 

att utveckla den undervisning som idag ges till elever med svenska som andraspråk. I och med 

detta ställer vi oss kritiska till att litteraturstudien inte innehåller mer internationell forskning 

och vår insamling kunde inkluderat mer forskning på internationell nivå då elever är i samma 

position gällande andraspråksinlärning oavsett vilket språk som är det andra språket. Men vi 

ser även en styrka i denna studie då vi lagt stor vikt vid just den svenska forskningen eftersom 

den berör oss i vårt kommande yrke. 

 

Denna litteraturstudie innehåller inga vetenskapliga texter som enbart bygger på kvantitativa 

grunder, detta skulle kunna ses som en svaghet, men vi anser att vårt syfte är för komplext för 

att kunna ses utifrån enbart kvantitativa data. Därför har det i denna litteraturstudie fokuserats 

på texter där kombinerad ansats eller kvantitativa metoder har använts.  
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Granskning 

En kritisk granskning gjordes på samtliga vetenskapliga texter. Som beskrevs i 

datainsamlingsprocessen, var det viktigt att göra kvalitetsgranskningen för att säkerställa om 

resultatträffarna kunde inkluderas. Kvalitetsgranskningen utgick från de checklistor som 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 184-192) skapat. Alla punkter har dock 

inte kunnat besvaras, vilket kan ses som en svaghet. Vi ställer oss dock kritiska till 

checklistorna för att det inte finns en färdig checklista för kombinerad ansats, vilket innebär 

att det inte finns någon checklista för texter som är både kvalitativa och kvantitativa. Vi anser 

att checklistornas uppbyggnad och utformning kan ha sett annorlunda ut, då det var 

problematiskt för oss som nybörjare inom forskningsområdet att bedöma om svaren som gavs 

på checklistornas frågor var tillräckliga och även hur dessa svar skulle värderas. Under 

granskningen ställde vi oss kritiska till några av forskarnas metodval då det framkom i 

checklistorna att det var betydelsefullt att forskarnas urval skulle vara tydligt beskrivet samt 

att det finns en fråga kring huruvida resultatet är diskuterat med urvalsgruppen. I texterna från 

vårt andra urval är det få som innehåller tydliga beskrivningar om urvalsprocessen samt om 

resultaten är diskuterade med respondenterna.  

 

Databearbetning 

Under vår databearbetning läste vi återigen de vetenskapliga texterna, detta skedde först 

enskilt för att senare diskuteras gemensamt. På grund av att den internationella forskningen 

var omfattande delades läsning upp där Tandrup läste hela den internationella forskningen för 

att sedan delge Engblom. Engblom lade vid denna tid stor vikt vid ett antal av de nationella 

forskningarna och delgav i sin tur Tandrup. Resultatdelarna i samtliga vetenskapliga texter 

lästes dock av båda där en gemensam diskussion fördes över likheter och olikheter i texterna. 

Här kunde en gemensam läsning istället varit att föredra av samtliga artiklar för att underlätta 

diskussionerna och för att få ut mer av texterna under bearbetningens gång. Uppdelning i 

bearbetningen kan ses som en svaghet då båda parter inte läst hela texterna men vi väljer att 

se det som en styrka då vi blivit experter på olika texter. Valet i sammanställningsprocessen, 

att färgkoda för att finna likheter och skillnader i samtliga texter och författare underlättade 

rubrikernas uppkomst. Färgkodningen gjorde att resultatens struktur och innehåll blev 

lättöverskådligt och resultatkapitlets skelett var skapat. 

Resultatdiskussion 

I detta kapitel kommer resultatdelen diskuteras och knytas an till litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Syftet var att kartlägga hur mötet i den mångkulturella skolan ser ut, med 

frågeställningarna: Hur skapar lärare ett klassrumsklimat där samtliga elever på en 

mångkulturell grundskola får möjlighet att utvecklas i sina språkkunskaper? Vilka språkliga 

svårigheter kan uppkomma för flerspråkiga elever? 

 

Precis som Wiggs (2008, s. 11) förklarar har större skolor systemet med förberedelseklass 

medan mindre skolor ser till att lösa elevernas tvåspråkighet med en individuell plan. I både 

Axelsson och Nilssons (2013) samt Fridlunds (2011) undersökningar är strukturen med 

förberedelseklass det som undersökts. I ovan nämnda studier, är det inte eleverna själva som 

avgör när de är redo att flyttas utan lärare som kartlägger elevernas andraspråkskunskaper. I 

Fridlunds undersökning (2011, s. 185) beskriver en lärare att huruvida en elev flyttas från 

förberedelseklass, förutom andraspråkskunskaper, även beror på beteende och uppförande. Vi 

ställer oss kritiska till att elevers beteende är en av de faktorer som påverkar när en elev ska 

flyttas från förberedelseklassen till ordinarie klass. Alla elever ska enligt Läroplanen för 
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grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011 s. 8) bemötas 

likvärdigt trots deras olikheter, därför bör det enligt oss, vara fokus på andraspråkskunskaper 

och inte beteende. Enligt Wiggs (2008, s. 11) samt Axelsson och Nilsson (2013, s. 144) sker 

övergången när eleven bedöms vara redo språkmässigt, vilket vi håller med om då elevers 

beteende samt mognad sker individuellt. Genom både lärares och rektors mening (Fridlund, 

2011) tolkar vi att det inte är fokus på språkkunskaperna i övergången från förberedelseklass 

till ordinarie klass utan på elevers beteende. Att fokus i förberedelseklass enbart ligger på 

språk kan bidra till brister i ämneskunskaper för elever som får stanna i förberedelseklass. 

Därför bör förberedelseklass arbeta med ämneskunskaper parallellt med språkkunskaper. 

 

Lärare i ordinarie klass visade sig sakna utbildning och hade inte heller fått möjlighet till 

fortbildning vilket beskrevs i Axelsson och Nilssons undersökning (2013, s. 146). I Wedins 

undersökning (2009, s. 174) visade det sig även att lärare som arbetat i de undersökta 

klasserna, och inte heller de som undervisade i ämnet svenska som andraspråk, hade 

utbildning i detta. Att det är personal som inte har utbildning i ämnet kan vara en anledning 

till att stor del av de elever som har ett andraspråk får specialpedagogiska 

undervisningstillfällen insatta, som Cummins (1994, s. 33) beskriver. Avery (2011, s. 172) 

samt Thomas och Collier (2002, s. 313) förklarar även att de elever som inte får den 

undervisning de behöver i sitt förstaspråk kommer att få kunskapsluckor när de integreras i 

ordinarie klass. Däremot om skolan lyckas ge eleverna tillräcklig språkutveckling i första och 

andraspråket så att båda språken kan användas parallellt för kunskapsinhämtning, missar inte 

eleverna några kunskaper. När eleverna integrerats i ordinarie klasser visade det sig i 

Axelsson och Nilssons undersökning (2013, s. 150) att andraspråkseleverna fick arbeta hårt på 

egen hand. En elev beskrev hur han bad lärare om arbetsuppgifter i förtid för att ligga i fas 

med resterande i klassen. Precis som Mariani (1997, refererad i Gibbons, 2010a, s. 44) 

förklarar i sin modell om lärandets fyra zoner (se figur 1, s. 4) gav detta eleven effekter av 

trötthet och uttråkning, då eleven fick låg kognitiv utmaning och låg stöttning.  

Med stöd i ovan refererad forskning och de resultat som framkommer menar vi att på 

mångkulturella skolor med ett stort antal andraspråkselever, bör undervisningen utformas så 

att elevernas första- och andraspråk utvecklas, tillsammans med pedagoger som är utbildade i 

ämnet. Lärare bör också vara medvetna om förstaspråkets betydelse för kunskapsinhämtning 

och uppmuntra elever och deras föräldrar, som Cummins (1994, s. 38-39) betonar, att aktivt 

arbeta med förstaspråket.  

 

När det kommer till integrering av första- och andraspråk beskrivs lokalerna för 

andraspråkselever vara belägna utanför den ordinarie undervisningen (Fridlund, 2011, s. 148-

149), vilket, som vi håller med om, kan ses som exkluderande. Rektorn (Fridlund, 2011, s. 

166) som uttrycker att elever med annat förstaspråk än svenska, kommer alltid att vara 

andraspråkselever, blir för oss en tydlig indikation på att rektorn ser på elever som två olika 

grupper, de som har svenska som förstaspråk och de som inte har det. När en rektor ser på 

elever med en sådan attityd är det lätt att lärare och elever på samma skola får samma synsätt. 

Om man istället aktivt arbetar för att få en gemensam elevgrupp, skulle de sociala 

övergångarna kunna underlättas för elever som går från förberedelseklass till ordinarie klass. 

Thomas och Collier (2002, s. 315) betonar en naturlig inlärningsmiljö där 

andraspråksinlärarna får språka, skriftligt och muntligt, med många olika språkpartners som 

viktig. Detta skulle möjliggöras i en skola där man har klass- och åldersövergripande 

samarbeten. Att arrangera en klassrumsmiljö där elever i integrerade klasser tillsammans med 

       “     ”                              för både andra-                          (Č     ė, 

2006, s. 55) och detta anser vi kan hjälpa elevgruppens sammanhållning, gemenskap samt 

språkutveckling. 
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I integrering av språkkunskaper och ämneskunskaper anser vi att kommunikationen i 

klassrummet är betydelsefull. Precis som Dysthe (1995, s. 222-227), Wedin (2008, s. 242) 

och Lindberg (2001, s. 64-68) betonar användandet av språket i klassrummet ur olika 

infallsvinklar, är de alla överens om att det är viktigt att språka för att ta till sig kunskaper. 

Gröning (2006, studie 2, s. 37-38) har hittat samband mellan språkkunskaper och 

ämneskunskaper hos andraspråkselever och förklarar att elever som inte har tillräckligt med 

språkkunskaper i svenska kommer att få svårigheter i tillämpningen av ämneskunskaper. För 

oss författare är det logiskt att elever har svårt att ta till sig ämneskunskaper på ett språk de 

inte behärskar och detta är en tydlig svårighet för flerspråkiga elever.  

 

I resultatet framgår det tydligt hur elever upplever sig själva som annorlunda på grund av att 

de har ett annat förstaspråk oavsett om de går i förberedelseklass, ordinarie klass, 

modersmålsundervisning eller svenska som andraspråksundervisning. Tydliga känslor av 

utanförskap och en strävan efter att vara som alla andra genomsyrar de forskningar vi tagit del 

av (Axelsson & Nilsson, 2013, Torpsten, 2008, Gröning, 2006, studie 2, Thomas & Collier, 

2002). I övergången från förberedelseklass till ordinarie klass (Axelsson & Nilsson, 2013 s. 

154-156) blir miljön och relationerna inte lika starka då eleverna upplever att de måste 

anpassa sig för att passa in i en ny grupp. Torpsten (2008, s. 170-171) menar att elever med 

annat modersmål än svenska, har lägre förväntningar på sig vilket även påverkar strävan efter 

att vara som alla andra. Gröning (2006, studie 2, s. 38) menar att det sker grupperingar i 

ordinarie klass efter vilken bakgrund och vilket språk eleverna har. Thomas och Collier 

(2002, s. 41) beskriver en upplevd ambivalens från elever med andra språkliga bakgrunder 

vilket leder till en osäkerhet i deras identitet.  

Med stöd i ovan refererad forskning och de resultat som framkommer ser vi en problematik i 

att elever med annat modersmål än svenska automatiskt får lägre förväntningar på sig än 

övriga elever. Att eleverna inte kan socialisera med andra och upplever att de är annorlunda 

ser vi som en negativ effekt. Istället bör en mångkulturell skola ses som en tillgång där elever 

med olika bakgrunder och språk integrerar i samma elevgrupp. Genom att olikheterna förs 

samman får alla ett större utbud av upplevelser och kunskaper samt naturliga möjligheter att 

språka, vilket vi anser inte bara gynnar andraspråkelever utan även förstaspråkselever i 

språkkunskaper såväl som kunskaper om människor, kulturer och samhällen. 

 

Konklusion och implikation  

Litteraturstudien visar att svenska skolors utformning för elever med svenska som andraspråk 

ser olika ut då det finns ett antal olika strukturer såsom förberedelseklass, ordinarie klass, 

modersmålsundervisning samt svenska som andraspråksundervisning. Undervisningsformerna 

ger olika möjligheter till språkutveckling men här följer även en del svårigheter. Det som 

påverkar andraspråkselevers upplevelser i skolan är inte bara lärare utan även andra elever 

såväl som rektorer samt elevernas egna tankar om sig själva. Viktiga faktorer för 

andraspråkseleverna var att få en god grund i svenskkunskaper samtidigt som deras sociala 

förmåga och ämneskunskaper utvecklades.  

Litteraturstudien har innefattat nationell forskning samt internationell forskning där skolor 

med språkprogram och språkväxling implementerats. Dessa språkprogram innebär att 

undervisning sker på både förstaspråket och andraspråket i ett klassrum där det finns 

mångspråkiga elever. Det framkommer i resultatet att det är av stor vikt att utveckla elevers 

andraspråk parallellt med förstaspråket för att eleverna ska utveckla sina teoretiska kunskaper. 
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Sker denna utveckling i båda språken, ser vi möjligheter för andraspråkstalare att få tillgång 

till större variation av framtida arbeten och att statusen för andraspråkstalare höjs.  
 

Eftersom det saknas ett ramverk kring hur en verksamhet med svenska som andraspråk ser ut, 

ser vi detta som utvecklingsmöjlighet och kunskapslucka. Då elever har rätt till samma 

utbildning, vart än i landet de befinner sig bör utformningen ses över. Forskning där man 

provar internationella forskningsresultat i den svenska skolan alternativt sammanställning av 

de skolor som har ett fungerande system bör skapas. Det skulle även vara intressant att få 

information om vad elever med svenska som modersmål har för tankar om klasskamraters 

utveckling av svenska som andraspråk. 
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avhandlingar.se, 
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Getting 

started: 
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interagering i ett 

andraspråksklassrum som 

en social situation för 

lärande.  
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studie. 90 

timmar video 

och 

ljudinspelninga

r varav 14 
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transkriberad. 
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årskurs 1-6  i en 
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Video och 

ljudinspelningen 

innehåller vardaglig 
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Växjö University 
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Databas: avhandlingar.se, 

sökord: "swedish as second 

language" 

Ann-

Christin 

Torpsten 

Erbjudet 

och upplevt 

lärande i 

mötet med 

svenska 

som 

andraspråk 

och 

svenska 

skolan.  
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andraspråkselevers 

möte med svenska som 

andraspråk och den 
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på upplevt och erbjudet 

lärande. 
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analyserar läro- 

och kursplaner. 

Den andra delen 

innefattar 
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form av brev 
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andraspråk. 
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Bortfall: text som inte 
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studien.  

Informanterna i 

undersökningen önskade 

likvärdig 

svenskundervisning som 

resten av klassen för att 

känna sig delaktiga i 

gemenskapen men lärarna 

kämpade för att de skulle 

delta i 

andraspråksundervisning. 

Detta skapade känslor av 

utanförskap. I 

modersmålsundervisning 

kunde deras behov bli 

tillgodosedda och här 

kände de sig bekräftade 

och inkluderade. Däremot 

kände informanterna i sin 
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Social Sciences, 
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” w     ” AND 
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Åsa Wedin A restricted 

curriculum 

for second 

language 

learners - a 

self-

fulfilling 

teacher 

strategy? 
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transkriberat. 

Urval: Några skolor i ett 
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tillräcklig kvalitet och 

material som inte 

innehöll samspel där 

kodväxling förekom. 
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hade inga befintliga 
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Samspelet och samarbetet 

mellan lärarna fungerade 

oftast bra, ibland 
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klassläraren inte förstod 
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svenska och arabiska utefter 

kunskapsinnehållet i 

kursplanen. svenska 

markerades som skolspråk, 

auktoritetsspråk och 

kunskapsspråk. Arabsiska 

hade språkligt fokus, där 

man koncentrerade sig på 

ord och språklig form. 

Arabiskan fokuserade på 

språklig korrekthet snarare 

än ämnesinnehåll. 

Kodväxling skedde när 

något först sades på svenska 

och sedan översattes till 

arabiska. det som för en 

elev blev en introduktion 

blev för en annan elev 
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International 

Electronic Journal 

of elementary 

education 

Databas: Nationellt 

centrumför svenska som 

andraspråk,  

Sökord: "Monica Axelsson" 

Jenny 

Nilsson & 

Monica 

Axelsson 

Welcome to 

Sweden: 

Newly 

arrived 

students' 

experiences 

of 

pedagogical 

and social 

provision in 

introductory 

and regular 

classes. 

Att undersöka nykomna 

elevers upplevda 

utmaningar och 

möjligheter att få 

tillgång till pedagogiska 

och sociala resurser i 

förberedelse- och 

ordinarie klass. 

Kvalitativ 

studie: 

Observationer 

och intervjuer 

av nykomna 

elever. 

Urval: Undersökningen 

pågick under 15 

månader på 4 olika 

skolor. 82 dagar 

observation, 16 

intervjuer med lärare, 

61 semistrukturerade 

intervjuer med 22 

elever. Bortfall: Okänt 

Intervjuerna och 

observationerna indikerar 

att studenternas 

upplevelser i 

förberedelseklass ger 

språklig och teoretisk 

utveckling och även 

gemenskap. Men ger 

begränsade 

ämneskunskaper. 

Däremot ger ordinarie 

klass möjlighet till 

ämneskunskap men 

övergången hit är svår och 

eleverna har svårigheter 

med att anpassa sig till 

resterande grupp. 
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2002 

CREDE Center for 

Research on 

Education 

Diversity and 

Excellence 

Databas: ERIC,  

Sökord: "A national 

study of school 

effectivness" 

Thomas W. 

& Collier 

V. P. 

A national 

study of 

school 

effectivenes

s for 

language 

minority 

student's 

long-term 

academic 

achievemen

t. 

Att få översikt av 

effekterna på 

mångspråkiga skolor. 

Undersökningen ger en 

överblick av de åsikter 

som rör beslutstagande 

angående hur man 

designar, utvärderar och 

formar utbildningen för 

minoritetsspråksanvändar

e. 

Kvalitativ- och 

kvantitativ 

långtidsstudie. 

Följer 

undervisningen

s fram- och 

motgångar. 

Olika metoder 

på olika 

undersökningss

kolor. Olika 

strategier för 

utbildningens 

språkanvändnin

g för olika 

språkprogram 

inkluderande 

av kultur och 

familjeförhålla

nden i 

undervisningen

. 

Urval: Undersökningen 

pågick under 5 år. 

Informationen är 

insamlad från 210054 

elever från 5 olika 

skoldistrikt i USA. 

Bortfall: Okänt 

Olika program som har 

implementerats på olika 

skolor, vilka har gett olika 

resultat. Det som är 

övergripande för alla är att 

om en elev får använda sitt 

förstaspråk för att ta till sig 

kunskaper lyckas denna 

bättre än de elever som 

först går på en skola för att 

lära sig andraspråket. Får 

eleven möjlighet att 

utveckla bägge språken 

parallellt kan den samtidigt 

utveckla ämneskunskaper. 
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Sökord/Kriterier/Inklusio

ns- och 

exklusionskriterier 

Författar

e 

Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

2006 

Instutitionen för 

nordiska språk. 

Uppsala universitet 

Databas: avhandlingar.se, 

Sökord: "swedish as second 

language" 

Inger 

Gröning 

Språk, 

interaktion 

och 

lärande i 

mångfalde

ns skola. 

Studie 2: 

Tvåspråki

ghet och 

andrasprå

ksinlärnin

g i 

grundskol

ans 

flerspråkig

a 

klassrum. 

Att undersöka och 

beskriva flerspråkiga 

elevers språk och 

lärandevillkor i 

perspektiven: 

tvåspråkighet och 

andraspråksinlärning 

Kvantitativ 

och kvalitativ 

studie. Data 

har samlats in 

genom 

skriftliga 

frågor, 

språkliga 

bedömningar, 

lärarskattning

ar och 

observationer

. 

Urval: 

omdömesurval i en 

mellansvensk stad i 

ett nyetablerat 

förortsområde.  

Skolan är en F-9 

skola som Gröning 

har vart i kontakt 

med sedan 1990-

talet. Hon har därför 

haft möjlighet att 

välja ut klasser som 

lämpades för denna 

studie, under ett 

läsår i början av 

2000-talet. Tre 

åldersintegrerade 4-6 

klasser ingår i 

studien. De består 

sammanlagt av 67 

elever, varav 25 

enspråkiga. Det 

framkommer 17 

olika modersmål där 

de vanligaste 

språken är arabiska 

och persiska. 

Bortfall: okänt 

Eleverna grupperades i 

huvudgrupper: elever med 

svenska som modersmål och 

elever med svenska som 

andraspråk. 

Modersmålsundervisning bedrivs 

med låg prioritet, 30 min/ elev 

och vecka. Det kan vara en orsak 

till att cirka 25 %  av de 

tvåspråkiga eleverna inte deltog. 

Modersmålsundervisningen 

bedrevs som egen verksamhet 

och därmed uteblev 

möjligheterna för eleverna att 

använda sitt modersmål som 

reskap i skolans andra ämnen. 

Lärarskattning av elevernas 

kunskaper tydde på att 

andraspråkseleverna bedömdes 

prestera sämre än sina enspråkiga 

klasskamrater. De flesta 

andraspråkselever bedömdes 

befinna sig på låg- eller 

mellannivå i ämnet SO, medan 

de flesta elever med svenska som 

modersmål bedömdes ligga på 

mellan- eller hög nivå. Det 

framkommer ett tydligt samband 

mellan andraspråkselevernas 

ämneskunskaper och 

svenskkunskaper. 
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Publikationsår, 

Utgivare 

Databas(er), 

Sökord/Kriterier/Inklu

sions- och 

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

2011 

Göteborgs 

universitet, Acta 

Unicersitatis 

Gothoburgensis 

Databas: Nationellt 

centrum för svenska som 

andraspråk.  

Sökord: finns inte, 

klickade enligt följande 

"Forskning", 

"Avhandlingar och 

uppsatser", 

"Grundskola", 

"Nyanlända elever", 

"nyanlända-forskning" 

Lena 

Fridlund 

Interkulture

ll 

undervisnin

g - ett 

pedagogiskt 

dilemma: 

Talet om 

undervisnin

gen i 

svenska 

som 

andraspråk i 

förberedelse

klasser.  

Att ta reda på hur "talet 

om" en åtskild 

undervisning för vissa 

elever formuleras och 

motiveras i dokument och 

av olika yrkesutövare 

inom ett 

grundskoleområde. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

studie. 

Fältarbete, 

etnografiskansa

ts. 

Observationer, 

enkätsvar och 

intervjuer med 

elever. Intervju 

med rektor. 

Urval: Undersökningen 

pågick under en 

tvåårsperiod på 2 

skolor. Elever går i ena 

skolan upp till årskurs 

5, därefter flyttas de 

över till den andra 

skolan och går där till 

och med årskurs 9. 

Andel elever med 

invandrarbakgrund 46 

%. Kriterierelaterat 

urval, där kriteriet var 

"talet om" en åtskild 

undervisning för vissa 

elever. 

Bortfall: okänt 

Lärarna pratar om separat 

undervisning för vissa 

elever. Detta blir svårt på 

grund utav tidsbrist. 

Klasserna för nyanlända är 

segregerade från resten av 

skolan. Och separationen 

beskrivs som en möjlighet 

att ge eleverna lugn och ro 

samt tid för lärarna att 

förklara för dem. Det har 

framkommit att lärare mer 

ser mångkultur och 

mångspråkiga elever som 

något besvärligt istället för 

en tillgång, även fast det i 

offentliga dokument 

beskrivs som just en 

tillgång.  
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