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Sammanfattning För närvarande ökar antalet flerspråkiga elever i den svenska skolan. 

Ute på skolorna utvecklas däremot inte kunskapen om hur man arbetar 

med flerspråkiga elever. Därför har en studie genomförts där syftet är 

att kartlägga forskning om flerspråkiga elevers språkutveckling. Vi 

har systematiskt sökt efter relevant forskning kring vårt 

problemområde. 

Det som belyses mest i resultat är stöttningens vikt när det kommer till 

språkutveckling hos flerspråkiga elever. Stöttar inte skolan de 

flerspråkiga eleverna kommer de inte deras språk utvecklas i den mån 

det behöver för att eleverna ska nå målen i skolan.  

De flerspråkiga elevernas modersmål har också en stor betydelse i 

förhållande till deras språkutveckling. För att gynna språkutvecklingen 

hos dessa elever är det viktigt att man stärker deras modersmål 

samtidigt som man arbetar med det nya språket.  

Vi lärarstudenter har inte den kompetens som behövs för att kunna 

stötta de flerspråkiga eleverna på bästa sätt. Detta är en nackdel på 

lärarutbildningen då dagens samhälle är mångkulturellt. 
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1. Inledning och bakgrund 

 

I läroplanen (2011) står det att undervisningen ska vara anpassad så den främjar elevers 

lärande och kunskapsutveckling. Detta ska ha en utgångspunkt i elevernas erfarenheter, 

bakgrund, språk och kunskaper. När vi har varit ute på fältet inom skolverksamheten har vi 

upptäckt att flerspråkiga elever i många fall inte får det stöd som behövs för att utveckla sitt 

svenska språk. Lorentz (2009) genom Ladberg (1990) menar att om en elev har svårigheter att 

lära sig ett nytt språk beror det inte på att de kan ett annat språk och att det hindrar eleven, 

utan det beror på vilka förutsättningar eleven har för att lära sig ett nytt språk. Att lära sig ett 

nytt språk är tidskrävande och olika språk utvecklas på olika sätt hos olika elever. 

Problemet vi ser är att när vi har varit ute på fältet inom skolverksamheten har vi upptäckt att 

flerspråkiga elever i många fall inte har det stöd de behöver för att utveckla sitt språk. De 

flerspråkiga eleverna har i många fall inte kommit lika långt i sin språkutveckling som de 

enspråkiga eleverna. Detta anser vi behöver åtgärdas. I läroplanen (Skolverket, 2011) står det 

inget skrivet om hur pedagogen ska bemöta flerspråkiga elever. Ekstrand och Nadarevic 

(2010) skriver att man uppmärksammat att lärarutbildningen i Sverige har begränsade mål 

inom kursmålen. Författarna beskriver att enligt rapporter och utredningar saknar 

lärarutbildningen undervisning inför ett mångkulturellt samhälle. 

 

Vårt problemområde är viktigt och intressant för professionen inom läraryrket eftersom att 

flerspråkigheten i den svenska skolan ökar och ca 15% av eleverna i skolan har svenska som 

andraspråk (Wedin, 2009). I vissa skolor har hela 90-100% av eleverna svenska som 

andraspråk (Wedin, 2009). Eftersom en stor del av eleverna idag har svenska som andraspråk 

eller är flerspråkiga är det viktigt att man som lärare fångar upp även dem i skolan, precis som 

det står i läroplanen (Skolverket, 2011) ska man anpassa undervisningen efter varje individ. 

Även Lorentz (2009) lyfter fram att en av pedagogens främsta uppgifter är att skapa 

förutsättningar för att elever med social, kulturell eller etnisk bakgrund, som skiljer sig från 

andra elevers bakgrund, ska kunna ha en fungerande kommunikation med andra elever, men 

även med lärare. Han menar att lärarrollen i sig bygger på konsten att kommunicera på ett 

meningsfullt sätt. Kommunikationen mellan elever och lärare med olika etniska bakgrunder 

ska fungera (Lorentz, 2009).  Kommunikation är en oerhört viktig del inom läraryrket och 

därför är det viktigt att använda sig av kommunikation som gynnar flerspråkiga elevers 



2 

språkutveckling. Detta beskriver Granstedt (2010) i sin avhandling där hon lyfter fram att 

orsaken till flerspråkiga elevers misslyckanden i skolan rör sig om språket som 

kommunikationsmedel. Tidigare forskning talar om att flerspråkiga elever anses ha 

otillräckliga kunskaper i det svenska språket vilket leder till sämre studieresultat. Vi anser 

precis som Granstedt (2010) att språk och kommunikation spelar en viktig roll då man 

ständigt möts i mångkulturella sammanhang. Allt vi gör genomsyras av språk. Vi har därför 

valt att fördjupa oss inom språkutveckling för flerspråkiga elever. Vi väljer att betrakta 

språket som en social konstruktion som skapas genom människors sociala interaktion 

(Lorentz, 2009).  

 

Enligt Lorentz (2009) ska lärare inte bara vara förnuftiga men också vara öppna för olika 

värderingar och även vara öppna för känslor och upplevelser. Han menar att genom ett 

kulturanalytiskt perspektiv ska läraren kunna skaffa sig interkulturell kompetens vid 

interaktion med flerspråkiga elever, vilket sammanfattningsvis inträffar när läraren är ute på 

fältet och arbetar. Ett kulturanalytiskt perspektiv innebär att man tittar på den kulturella 

betydelsen, det berör områdena genus, etnicitet och identitet. Det betyder att lärare inte 

behöver någon utbildning, men erfarenhet av att ha arbetat med flerspråkiga elever. 

Lärarstuderande har ingen bred kunskap eller tillräcklig kompetens som nyexaminerade 

lärare. Det finns nya lärarutbildningar men få av dem utbildar lärare om hur de ska hantera 

flerspråkiga elever ute i skolverksamheten (Ekstrand och Nadarevic, 2010). Detta är något 

som inte bara ska belysas för oss lärarstudenter men också lärare ute på fältet som arbetar med 

flerspråkiga elever dagligen. 

 

Utifrån ovanstående anser vi det befogat att ifrågasätta politikernas resonemang när de 

förnyar läroplanen gång på gång utan att föra in hur viktigt det är att fånga upp och motivera 

flerspråkiga elever i skolans värld. Dagens samhälle är mångkulturellt och Sverige får in fler 

och fler barn med olika kultur och etnisk bakgrund hela tiden. Lärarutbildningen riktar sig 

heller inte mot flerspråkiga elever utan endast enspråkiga elever. All undervisning är på 

svenska, vilket också där bekräftar att undervisningen inte är inriktad för de flerspråkiga 

eleverna. Ekstrand och Nadarevic (2010) betonar att det finns behov av att man globalt 

behöver förbättra lärarutbildningen. 

 

Evaldsson (2002) nämner att modersmålsundervisningen idag syftar till att försöka lösa det 

problem som tycks finnas i svenska skolor som berör språklig mångkulturell mångfald. Alltså 
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problemet är att elever med utländskbakgrund har bristande kunskaper i svenska men det 

finns inga direkta direktiv hur man ska göra för att lyfta dessa elever. Pedagoger och elever 

får själva finna en lösning på problemet.  

Ekstrand och Nadarevic (2010) beskriver att i tidigare forskning anser lärarna att de inte har 

tillräcklig kompetens när de stöter på skilda kulturer enligt vad som föreslagits inför nya 

lärarutbildningar. Författarna påpekar att det finns kritik som riktats mot lärarutbildningen där 

det påtalats om att vetskap kring mångkulturalism i skolor samt samhälle ska likväl 

modifieras inom snar framtid. 

2. Syfte 

 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att kartlägga forskning om flerspråkiga elevers 

språkutveckling. 

 

De frågeställningar som behandlas är: 

 

1.      Hur beskrivs flerspråkiga elevers språkutveckling i förhållande till deras modersmål? 

2.      Hur beskrivs flerspråkiga elevers språkutveckling i förhållande till stöttning och 

motivation i skolan? 

 

3. Metod 

 

I detta kapitel beskrivs vilka tillvägagångssätt som använts för att söka och bearbeta de 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar som använts i vår kartläggning.  Nedan redogörs även 

tydligt vilka sökord som använts samt tillämpade sökmetoder och urvalskriterier vid sökning 

av material.  

 

Innan sökningen efter artiklar och avhandlingar påbörjades bestämde vi oss för att göra en 

tabell (bilaga 1). I tabellen fördes sedan allt vi gjorde in, bland annat vilka sökord vi använde 

oss av, antal träffar och begränsningar. Detta gjordes för att ständigt kunna hålla reda på vad 

vi redan gjort, och för att lätt kunna gå tillbaka till en sökning igen. Detta lyfter Bryman 

(2011) fram som viktigt. 
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Vi valde även att använda oss av Google Docs för att skriva i. Det valde vi för att underlätta 

skrivandet då båda alltid ser vad som skrivs och ändras även om man skriver på två datorer. 

Google Docs sparar hela tiden dokumentet på internet vilket bidrar till att det är en säkerhet 

för oss ifall någon av datorerna slutar fungera. Det går även att komma åt dokumentet från 

andra datorer oberoende av var man befinner sig. 

 

Därefter valdes olika begrepp som kändes relevanta till vår kartläggning ut. Begreppen 

berörde flerspråkighet exempelvis second language och svenska som andraspråk, men även 

ord som kan förknippas med pedagoger eller elever så som exempelvis teachers eller students 

(se bilaga 1). För att underlätta sökningen och för att få träffar som kändes relevanta för vår 

kartläggning användes några begränsningar. I de fall det gick begränsades sökningarna till 

artiklar och avhandlingar som var publicerade från år 2000 och framåt, för att artiklarna och 

avhandlingarna inte skulle vara alltför gamla. Anledningen till att vi inte vill ha för gammal 

forskning är för att samhället hela tiden utvecklas. Vi valde även att söka enbart efter material 

som var ”peer-reviewed”. Det gjordes för att material som inte är vetenskapligt skulle sorteras 

bort, dock är vi kritiska till detta tillvägagångssätt då det inte alltid är pålitligt. Texterna har 

blivit kritiskt granskade av oss för att se om de är vetenskapliga. Detta gjordes genom att titta 

om de har exempelvis abstract och syfte, samt ifall de är publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift. Om artiklarna är publicerade i en vetenskaplig tidskrift har vi tittat på tidskriftens 

hemsida för att se ifall de publicerar vetenskapligt material. Det som är problematiskt med att 

enbart söka efter material som är ”peer-reviewed” är att inte allt vetenskapligt material är 

”peer-reviewed” och på så sätt kan vi ha gått miste om relevanta artiklar och avhandlingar. 

 

De databaser som användts är Summon, ERIC, Google scholar och Swepub. ERIC valdes för 

att det är en databas som är inriktad på forskning inom pedagogik och utbildningsvetenskap. 

Genom att söka i ERIC blev det lättare att hitta artiklar som berörde vårt ämne då sökningarna 

gav ett färre antal träffar eftersom det endast kom upp träffar inom pedagogik och 

utbildningsvetenskap, vilket vi var ute efter. Summon valdes då det är Halmstad högskolas 

sökmotor över det material som finns tillgängligt för studenterna på högskolan. Summon 

användes även ifall vi hittat en artikel via en annan databas där man inte kunde få tag i 

artikeln. Då sökte vi i Summon för att se om den specifika artikeln fanns tillgänglig där. Då vi 

hittat en artikel som publicerats i Pedagogisk forskning i Sverige valde vi att gå in på 

tidskriftens hemsida för att se om de publicerat fler artiklar som var relevanta för vår 
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kartläggning. 

 

När vi sökte efter artiklar i de olika databaserna genomfördes sökningarna på varsin dator. 

När vi fått fram artiklar i en sökning lästes först titeln på artikeln för att se om den kändes 

relevant för vår studie. Om titeln kändes relevant granskades artikels abstrakt. Detta gjorde vi 

tillsammans då fyra ögon ser mer än två och för att vi skulle vara eniga i beslutet om artikeln 

skulle läsas eller inte. 

 

När några artiklar som kändes relevanta för vårt syfte funnits valde vi att titta i 

referenslistorna i artiklarna för att på så sätt få fram ytterligare vetenskapligt material till vår 

kartläggning. 

 

3.1 Databearbetning 

 

När artiklar och avhandlingar till vår studie valts ut och de artiklar som inte var relevanta 

exkluderats började vi att granska en artikel i taget.  För att få en djupare förståelse lästes 

artiklarna ett par gånger. Vi tittade efter de vetenskapliga punkter som Barajas (2013) belyser. 

Bland annat har vi tittat efter ett tydligt syfte i texten, att den har en inledning, hur de gått till 

väga med studien och vilket resultat de fått. Hur författaren gått till väga är viktigt för oss då 

pålitligheten i artikeln berörs av detta. 

 

När texterna analyserats skrev vi lite kort om texterna för att tydligt kunna få en överblick 

över alla artiklar. Därefter började ett mer omfattande skrivande om vad författarna kommit 

fram till i resultatet. När resultatet från alla artiklar tagits ut började vi titta efter om flera 

författare sagt samma sak eller om någon författare kommit fram till ett annorlunda resultat. 

När resultaten jämförts och analyserats kategoriserades resultaten utifrån kategorierna 

“stöttning” och “modersmål”. Dessa kategorier valdes ut då de flesta artiklar berörde antingen 

en av kategorierna eller båda två. 
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4. Resultat 

 

Nedan redogör vi för de resultat som vi fann ha genomsyrat de svar vi har fått fram som berör 

vårt syfte och våra frågeställningar. Resultaten har därefter analyserats och kategoriserats 

under de två kategorierna ”modersmål” och ”stöttning”.  

 

 

4.1 Modersmål 

 

Espinosa (2005) har genomfört en studie där syftet var att titta på relevant forskning kring 

effektivt lärande och bedömningsmetoder gällande flerspråkiga elever med olika bakgrund. 

Hon kommer fram till att med hjälp av undervisning anpassad efter eleverna och stöttning 

från lärare och familj kan de flerspråkiga eleverna nå upp till målen. Hon beskriver att detta i 

sin tur kan leda till livslång kunskap. 

Espinosa (2005) skriver att man bör ha ett långsiktigt mål där man först stärker elevens 

modersmål först för att sedan börja utveckla det nya språket kontinuerligt, vilket även 

Magnusson (2011) påpekar.  

Johannesson (1975) skriver däremot att man bör arbeta med elevernas modersmål och det nya 

språket samtidigt för att utveckla elevernas språkutveckling.  

Avery (2011) har genomfört en studie där syftet var att undersöka hur kodväxling används i 

klassrummet för andraspråkselever, främst hos arabisktalande elever. Fokus ligger på 

didaktiska implikationer samt hur andraspråkselevers språkanvändning påverkar deras 

möjligheter till lärande. Hon betonar att man bör stödja elevers modersmål för att eleverna ska 

kunna utveckla sitt modersmål samt svenskan. Därför bör man använda modersmålet som en 

resurs för elevernas lärande.  

4.2 Stöttning 

Wedin (2011) har genomfört en etnografisk fältstudie för att se på olika språkliga 

interaktionsmönster vid helklassundervisning. Huvudfokus i undersökningen var att se på 

utvecklingen av lärande i skolan och språk hos andraspråkselever. Undersökningen gjordes i 

en förskoleklass och i en första klass. Nästan hälften av eleverna är flerspråkiga, vissa har 

utlandsfödda föräldrar men är själva födda i Sverige medan några av eleverna har flyttat till 
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Sverige innan skolstarten. Lärarna i båda klasserna har utbildning och är erfarna, men ingen 

av lärarna har speciell utbildning för att arbeta med flerspråkiga elevers språkutveckling. 

Materialet som analyserats är från 150 timmars observation där hon fört fältanteckningar. 50 

timmar av observationen har även spelats in och transkriberats. Det hon tittade på sedan var 

bland annat hur läraren kommunicerade med eleverna i klassrummet. En sak hon lagt märke 

till var att läraren växlade pronomina för tilltal när hon pratade med eleverna i helklass. Ibland 

tilltalade läraren eleverna med du, ibland med ni och ibland med vi. Hon beskriver att man 

som lärare måste vara konsekvent när man pratar med eleverna, hon skriver att om man 

blandar pronomina för tilltal kan det skapa förvirring hos eleverna, speciellt hos elever med 

svenska som andraspråk. Wedin (2011) beskriver i sin studie att talturerna i klassrummet inte 

var långa, speciellt inte hos eleverna. Hon märkte att eleverna inte hade några tillfällen då de 

kunde producera ett krävande språk. Som lärare måste man uppmuntra eleverna att formulera 

olika slags meningar beroende på vad de arbetar med för att gynna flerspråkiga elevers 

språkutveckling (Wedin 2008; 2011). Ett exempel är att läraren i hennes studie hade kunnat 

uppmuntra eleverna till att formulera hypoteser och resultat i en naturvetenskaplig diskurs. 

Detta stimulerar enligt Wedin (2011) elevers språkutveckling, speciellt andraspråkselevers 

språkutveckling. Geva och Limbos (2001) har kommit fram till ett liknande resultat. De kom 

fram till att flerspråkiga elever som arbetat med sitt ordförråd och muntligt med sitt 

andraspråk inte bara visat positiva resultat i sin språkutveckling utan de har även visat 

positiva resultat i övriga skolämnen. Detta resultat fick de i en studie som genomfördes i 

Kanada. 422 elever fick delta i olika tester där man bland annat tittade på stavning, 

ordigenkänning och fonologisk medvetenhet. 249 av eleverna hade engelska som andraspråk. 

Eleverna som deltog var mellan fem år och tre månader och 7 år och 3 månader gamla. 51 

lärare blev intervjuade varav 17 av dem var engelska som andraspråkslärare. Wedin (2009b) 

har även genomfört en etnografisk studie där syftet är att belysa vilken betydelse monologen 

har för elevers språkutveckling i förskolan och i grundskolans tidigare år. Studien fokuserar 

på monologiskt tal i klassrummet. Barns språkliga kompetens och förmågor har en stor 

betydelse både för elever i allmänhet men också andraspråkselever. Wedin (2009b) följde en 

förskoleklass upp till årskurs tre. Hon observerade klassen i 175 timmar varav hälften är 

inspelat och sedan transkriberat. Klassen hon observerade består av 17 elever och tre 

klasslärare. Många av eleverna har svenska som andraspråk. Hon beskriver att det språk som 

förekommer i klassrummet är vardagligt och enkelt och mycket fokus ligger på läs- och 

skrivundervisning. Resultatet som Wedin (2009b) fått är att elevernas språkutveckling kan 

missgynnas om man har ensidigt fokus på läs- och skrivundervisningen. Hon beskriver att för 
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att eleverna ska ha möjlighet att utveckla det språk som kommer att krävas av dem senare i 

skolan är monologen viktig. Det är särskilt i form av berättande som monologen är viktig för 

eleverna. Geva och Limbos (2001) och Wedin (2008; 2009b; 2011) beskriver att det för alla 

elever, särskilt andraspråkselever som enbart möter den vardagliga svenskan i skolan, är det 

viktigt att få formulera kunskap, producera berättelser och uttrycka längre tankar. 

 

Wedin (2009a) har gjort en etnografisk undersökning där syftet var att analysera relationer 

mellan andraspråksutveckling och lärande hos andraspråkselever. Det var två 

grundskoleklasser som följdes under tre och ett halvt år mellan år 2005 och år 2008. Den ena 

klassen följdes från förskoleklass till årskurs tre. Den andra klassen följdes från årskurs tre till 

årskurs sex. Under perioden som studien genomfördes blev lärare och eleverna observerade. 

De blev observerade i över 350 timmar. Ungefär hälften av tiden blev ljudinspelad och sedan 

transkriberat. Lärarna och eleverna blev även intervjuade varje år. I studien märkte hon att när 

läraren pratade i helklass fokuserades det inte på målen i läroplanen utan läraren beskrev 

enbart vilka uppgifter som skulle göras och på vilket sätt uppgifterna skulle göras. Hon 

beskriver att uppgifterna inte heller var särskilt krävande. Eleverna får då inte de verktyg som 

behövs för att nå målen. Eleverna blir alltså inte stimulerade och engagerade vilket enligt 

Wedin (2009a) kan bidra till att eleverna inte lyckas i skolan. En annan sak hon 

uppmärksammat är att när det pratades i helklass var det läraren som pratade. Hon beskriver 

att det alltid fanns rum för eleverna att prata men även om det var god stämning i klassrummet 

räckte inte det för att till exempel andraspråkseleverna skulle prata utan när det var elever som 

pratade såg Wedin (2009a) att det alltid var samma elever som pratade. Espinosa (2005) 

beskriver att detta kan bero på att flerspråkiga elever kan ha olika kulturella bakgrunder där de 

uppfostrats till att inte prata i vissa sammanhang. Detta gäller även när det handlar om vad de 

ska säga och vem de ska tilltala. Enligt Wedin (2009a) missgynnar detta språkutvecklingen 

hos andraspråkselever. Ett sätt att gynna elevernas utveckling kan vara att eleverna får arbeta i 

grupp. Sellgren (2011) beskriver att andraspråkselever kan stötta varandra genom detta 

arbetssätt. Evaldsson (2002) och Sellgren (2011) beskriver även att det är viktigt att de 

flerspråkiga eleverna får tid för språk i smågrupper då det är lättare för eleven att ställa frågor. 

I smågrupper finns det även tid för stöttning vilket enligt Sellgren (2011) kan gynna den 

enskilde elevens språkutveckling. Detta resultat har Sellgren fått fram genom en studie där 

syftet var att beskriva ett genrepedagogiskt klassrumsarbete med förklarande genre i en 

flerspråkig elevgrupp i grundskolans mellanår. Studien är genomförd läsåret 2009/2010 och 

14 elever i årskurs 6 deltog. Alla 14 elever är två- eller flerspråkiga varav två är födda i ett 
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annat land än Sverige. Den ena eleven av dessa två kom till Sverige vid ett års ålder och den 

andra eleven kom till Sverige vid åtta års ålder. 

 

Bui och Fagan (2013) genomförde en studie där syftet var att förbättra och höja läsförståelsen 

hos elever i årskurs fem som har olika kulturella och språkliga bakgrunder genom metoden 

Intergrated Reading Comprehesion Strategy (IRC). 49 elever från en skola i norra Kalifornien 

deltog i studien. Eleverna blev indelade i olika grupper där fyra språklektioner hölls inom 

olika områden för ord och skriftförståelse. En grupp läste den vanliga engelska texten och en 

annan grupp läste multikulturella texter. De elever som läste multikulturella texter skulle 

använda sig av sina förkunskaper inom sin kultur, vilket i detta fall skulle skapa en personlig 

koppling till läsaren och texten. Vissa elever arbetade individuellt medan andra elever 

arbetade parvis. Eleverna fick arbeta med igenkänning av ord, läsförståelse samt 

återberättande av berättelser. Resultatet de fick visar att man kan främja flerspråkiga elevernas 

språkutveckling inom läsförståelse genom att lyfta fram elevernas personliga och kulturella 

upplevelser. Genom en personlig koppling ökar även elevernas engagemang och motivation 

till att lära (Avery, 2011; Bui och Fagan, 2013; Högdin, 2006). Man har ställt sig kritisk till 

detta sätt att arbeta då det kanske inte är tillräckligt gynnsamt för att förbättra deras resultat i 

skolan. Flerspråkiga elever med olika kulturella och språkliga bakgrunder kanske inte stött på 

eller fått bekanta sig med berättelser. Detta leder till att eleverna inte förstår texten. Eleverna 

fick arbeta med texter där de fick lära sig de grundliga strukturer för en typisk berättelse där 

de samtidigt fick möjligheten att ta in sina personliga erfarenheter. Lyfter man flerspråkiga 

elevers personliga erfarenheter i samband med detta arbetssätt, kommer det enligt denna 

studie att hjälpa dem att göra en personlig återkoppling med texten och dessutom använda sig 

av sina förkunskaper inom ämnet (Bui & Fagan, 2013).  

 

Högdin (2006) har gjort en studie där syftet var att studera flerspråkiga elevers engagemang 

och motivation för att lära. I artikeln skrivs det även om hur eleverna upplever sin situation i 

skolan samt om de upplever ifall de får stöd och motivation i tillräcklig utsträckning. I studien 

tydliggörs skillnader kring bland annat elevernas etniska bakgrunder, kön och andra 

bakomliggande faktorer som till exempel hur elevens familj socioekonomiska förhållanden 

ser ut. Studien genomfördes bland elever på fyra kommunala skolor. Elever i årskurs sju till 

nio fick möjlighet att besvara en enkät där sammanlagt 1193 elever besvarade enkäten. 

Skolorna som valts ut är belägna i områden där det är en hög grad av elever med utländsk 

bakgrund. För att analysera svaren i enkätundersökningen sammanställde de resultatet i SPSS 
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(Statistical Package for Social Science). Högdin (2006) kommer fram till att elevens, skolans 

och lärarens engagemang har en viktig roll när det gäller elevernas språkutveckling. Hon 

menar att elever med utländsk bakgrund är i behov av ett engagemang som är starkare än de 

övriga elevernas engagemang. Det starkare engagemanget ska väga upp de förutsättningar 

som är sämre när det gäller exempelvis språk. Hon beskriver att flerspråkiga elever som själva 

är födda i Sverige medan deras föräldrar är födda i ett annat land reagerat på att de inte får 

samma stöttning i skolan. Flerspråkiga elever som är födda i Sverige anses lättare uppfatta 

diskriminering eller orättvisa i jämförelse med utlandsfödda elever. I resultatet av studien 

påvisas det däremot att majoriteten av eleverna upplever att de får tillräckligt med stöd i sin 

undervisning. Flertalet av de flerspråkiga eleverna upplever att deras lärare motiverar och 

stöttar dem för att ständigt utveckla deras språkutveckling. Det finns andra resultat som visar 

att 14 % av de flerspråkiga eleverna talar om att de bara engagerar sig lite eller i vissa fall inte 

alls för att de är för trötta för att engagera sig i skolan. 13% visar att elever talar om att de 

oftast har svårt att hänga med i undervisningen. Högdin (2006) lyfter fram resultat som visar 

att 40 % av flerspråkiga elever angav att de engagerar sig mycket i skolarbetet medan endast 

19% av de svenska ungdomarna uppgav att de engagerar sig mycket i skolarbetet. Högdin 

antyder att detta är ett intressant resultat då tidigare forskning pekar på att flerspråkiga elever 

inte presterar lika bra som enspråkiga elever. 

5. Diskussion 

I diskussion redogör vi för metoddiskussion och resultatdiskussion där svagheter och styrkor 

med vår studie lyfts. Även reflektioner kring de nackdelar och fördelar som är i relation till 

vårt syfte i studien där vi samtidigt för en kritisk argumentation för de sökord och 

sökstrategier som valts ut för att finna våra vetenskapliga artiklar och avhandlingar lyfts fram.  

5.1 Metoddiskussion 

 

 

Vid presentationen av sökningarna har en tabell använts. Detta anser vi precis som 

Bryman (2011) var viktigt för att ständigt se vilka sökningar som genomförts. Det som 

upplevdes problematiskt med detta var att ständigt föra anteckningar över vad vi gjorde. Vi 

upplever att detta bromsade oss lite i vår sökning då för varje titel vi läst, varje abstrakt som 

granskats, varje artikel som granskats och varje artikel vi valt var tvungna att anteckna detta. 
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Vi anser att utan tabellen hade fler sökningar kunnat genomföras då sökningarna kunnat flyta 

på smidigare. Å andra sidan hade detta kanske inneburit att en sökning hade upprepats flera 

gånger då vi inte hade haft samma kontroll över våra sökningar.  

 

Sökningarna har avgränsats till att omfatta artiklar och avhandlingar som är skrivna från år 

2000 och framåt för att inte ha med allt för gammal forskning. Denna begränsning gjordes för 

att samhället hela tiden utvecklas. Det som kan vara en nackdel är att vi kanske gått miste om 

artiklar och avhandlingar med mycket intressant material. Vi kan på grund av denna 

begränsning ha gått miste om material som kanske kunde gynnat vår studie.  

 

Artiklar där titeln inte kändes relevant för vår forskning uteslöts. Det som kan vara en nackdel 

med detta är att titeln kan vara missvisande. Om artiklarnas abstrakt granskats trots att titeln 

inte kändes relevant kanske en annan uppfattning om artiklarna hade skapats. Vi kan ha gått 

miste om material som kanske skulle gynnat vår studie. Titeln kan beröra huvudfokus i 

artikeln, vilket kanske inte är relevant för vår studie, men det kan finnas relevant material för 

vår studie i artikeln ändå. 

 

Artiklarna lästes och analyserades tillsammans. Kanske hade analysen kunnat effektiviseras 

om vi först hade läst på egen hand och skapat oss en uppfattning om artikeln för att sedan 

träffas och diskutera om vi förstår artiklarna på samma sätt då man tolkar olika saker på olika 

sätt. Samtidigt upplever vi att det finns en fördel med att läsa och analysera tillsammans då 

man direkt kan diskutera om något man undrar över dyker upp vilket också kan leda till högre 

tillförlitlighet. 

I vårt resultat används studier som är genomförda i Sverige, men även studier som är 

genomförda i andra länder för att vi anser att det är relevant då man i våra artiklar kan se att 

problemet som finns här även förekommer i andra länder. Har de fått ut relevanta resultat på 

vad som ligger bakom eller hur man kan arbeta med språkutvecklingen hos flerspråkiga elever 

kan detta gynna även det svenska samhället. 
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5.2 Resultatdiskussion 

 

När vårt resultat analyserats har vi förhållit oss till vårt syfte där några olika slutsatser dragits 

som vi återkommer till längre fram i resultatdiskussionen. Studiens resultat beskrivs även med 

hjälp av forskningsfrågorna: Hur beskrivs flerspråkiga elevers språkutveckling i förhållande 

till deras modersmål? Hur beskrivs flerspråkiga elevers språkutveckling di förhållande till 

stöttning och motivation i skolan? 

 

När vi granskade våra artiklar fann vi att tidigare forskning huvudsakligen beskrivit att det 

faktiskt finns ett problem när det gäller språkutvecklingen hos flerspråkiga elever. Därigenom 

har det vi skådat ute på fältet bekräftats av de vetenskapliga artiklar och avhandlingar som 

granskats. 

 

Högdin (2006) skriver att man kan se att flerspråkiga elever engagerar sig mer i skolan än de 

enspråkiga eleverna. Magnusson (2011) betonar att flerspråkiga elever har svårt att nå upp till 

medelnivå om de inte får rätt stöttning och motivation i sin språkutveckling. Därför anser vi 

att det är konstigt att Högdins (2006) resultat visar att eleverna som engagerar sig mycket 

ändå inte kommer upp i medelnivå. Om eleverna engagerar sig mer bör de kunna nå upp till 

målen och komma upp i medelnivå. Alltså innebär detta att utifrån detta resultat har 

engagemanget inte särskilt stor effekt på elevers utveckling som vi förmodade innan 

forskningen av denna studie påbörjades. 

 

Något man enligt vårt resultat tydligt kan se som berört flerspråkiga elevers språkutveckling 

är huruvida de får stöd i skolan. Wedin (2011) beskriver att man måste uppmuntra eleverna 

till att bilda meningar som skiljer sig från det tal som de använder sig av dagligen. Alltså bör 

de exempelvis producera faktatexter och hypoteser där språket inte är vardagligt utan mer 

akademiskt. I hennes studie beskriver hon att läraren hon observerat inte erbjuder eleverna 

denna möjlighet vilket vi anser inte är särskilt bra. Detta är en sak vi även uppmärksammat 

ute på fältet. Oftast står pedagogen framme vid tavlan och pratar. Eleverna svarar oftast med 

enstaka ord. Carlson (2009) beskriver att lärarutbildningen inte är anpassad för att nuvarande 

pedagoger och blivande pedagoger ska kunna undervisa i klassrum med flerspråkiga elever. 

Pedagogen som Wedin (2009) observerade kanske inte har den kunskap hon behöver för att 



13 

kunna undervisa sina flerspråkiga elever. Hon kanske saknar kunskap och erfarenhet kring 

detta och kan då inte på bästa sätt stötta eleverna så de arbetar med sin språkutveckling. 

 

Våra vetenskapliga artiklar genomsyrade en röd tråd där det tydligt framkom hur viktigt det är 

att stötta flerspråkiga elever. Stötting spelar en stor roll för barn med etnisk eller utländsk 

bakgrund då svenska lärarutbildningen endast riktar sig mot enspråkiga svenska barn i vårt 

samhälle. Återigen kopplas detta till andra författare som Ekstrand och Nadarevic (2010) där 

de skriver att man uppmärksammat att lärarutbildningen i Sverige har begränsade mål inom 

kursmålen. Författarna beskriver att enligt rapporter och utredningar saknar lärarutbildningen 

undervisning inför ett mångkulturellt samhälle. 

 

Espinosa (2005) beskrev i sin artikel om att modersmålet det vill säga flerspråkiga elevers 

första språk ska i första hand stärkas, vilket även Avery (2011) och Magnusson (2011) håller 

med om. Men enligt Johannesson (1975) ska man arbeta med både modersmålet och det nya 

språket för att gynna flerspråkiga elevers språkutveckling på bästa sätt. Sellgren (2011) 

belyser däremot att man ska låta flerspråkiga elever arbeta i grupp då man både delge och 

stöttar sina klasskamrater inom sin egna och varandras språkutveckling. 

Vi kan på ett sätt hålla med om det som Espinosa (2005) beskriver i sin artikel. Vi båda är 

flerspråkiga och kan känna att modersmålet har gjort att vi stärkt vårt andraspråk. Vi anser att 

om man har förståelse i ett språk så blir det lättare att utveckla samt förstå ett nytt språk. 

Däremot ställer vi oss kritiska till att först bara arbeta med sitt första språk och sen arbeta med 

ett nytt språk då vi anser att man kan arbeta med båda språken under samma period. Dels tar 

det lång tid för flerspråkiga elever att komma igång med skolarbetet om de först endast 

fokuserar på första språket. Vi anser även precis som viss tidigare forskning att detta ska vara 

något som stöttar eleverna i deras språkutveckling och minskar de problem de kan stöta på. 

Granstedt (2010) beskriver att i tidigare forskning påpekas det att flerspråkiga elever anses ha 

otillräckliga kunskaper i svenska språket vilket hon betonar leder till sämre studieresultat. 
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6. Konklusion och implikation 

 

I vår studie har våra vetenskapliga artiklar sammanförts och slutligen givit oss en breddad syn 

kring hur man kan arbeta med flerspråkiga elever. En slutsats är att flerspråkiga elever 

behöver stöttning genom tydlighet vid kommunikation. Alltså, en lärare ska vara konsekvent 

vad gäller tilltal och val av pronomina vid tilltal. En lärare måste även ge eleverna utrymme 

för att producera ett mer avancerat språk. Det är även viktigt att se varje individ och deras 

bakgrund för att på bästa sätt stötta eleverna.  

 

Vi upplever att om en lärare ska kunna arbeta med flerspråkiga elever och kunna ge dem den 

stöttning de behöver krävs rätt kompetens. En kompetens som vi anser att vi inte får med oss 

helt genom lärarutbildningen. För att vi ska känna oss helt trygga med detta hade mer 

undervisning kring att arbeta med flerspråkiga elever behövts. Flerspråkigheten i Sverige ökar 

ständigt och vi vill kunna stötta alla elever på rätt sätt, men rätt utbildning krävs. 

 

Vårt problemområde diskuteras inte bara i Sverige utan det här är ett problem som finns runt 

om i världen. Både utländska och svenska forskare har kommit fram till att flerspråkiga elever 

behöver stöttning i sin språkutveckling i skolan för att lyckas med övriga skolämnen. En 

annan viktig aspekt är att de flerspråkiga eleverna får stärka sitt modersmål, och detta ska då 

gynna deras språkutveckling i det nya språket. Det tas även upp att genom att föra in 

flerspråkiga elevers personliga och olika etniska och kulturella bakgrunder i undervisningen 

gynnas de flerspråkiga elevernas språkutveckling. 

 

Inför fortsatt forskning inom denna ram anser vi att man ska gå ner mer på djupet i problemet. 

Vi anser att eleverna bör bli hörda och sedda. Mycket fokus ligger nu på läraren, men vad 

behöver egentligen eleverna? Här kan man exempelvis genomföra en enkätundersökning, man 

kan genomföra intervjuer med föräldrar, elever och lärare samt även observera 

undervisningen för att kunna analysera problematiken.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga A1 

 

Databas Sökord Begränsningar Träffar 

Lästa 

titlar 

Granskade 

abstrakt  

Granskade 

artiklar 

Använda 

artiklar 

Scholar.g
oogle.se 

Reading 
comprehension 
Sweden 

Reading 
comprehension 
Sweden 
scientific articles 32 500 21 6     

  

Understanding 
words elementary 
school 

Sweden scientific 
articles 43 400 23 2     

Summon 
Second language 
Sweden 

Vetenskapligt 
material 8004 40 7 3 1  

    Tidningsartikel           

    Tidsskriftsartikel           

ERIC 

Understanding 
swedish words 
elementary school 

Peer-reviwed 
only 480 31 14     

    
Full text 
available on ERIC           

    Teachers 26   12     

    
Elementary 
education 302   2     

Taylor 
andFranci
s Online 

Second language 
for swedish words             

Summon 
Svenska som 
andraspråk 

Vetenskapligt 
material 29 10 3 1  1 

    Tidningsartikel           

    Tidskriftsartikel           

Summon 
Läsförståelse, 
grundskola 

Vetenskapligt 
material 4 4 1     

    Tidskriftsartikel           

    Tidningsartikel 2902 24 3 1   

Summon 
Swedish as a 
second language 

Vetenskapligt 
material från 
2005-->2015           

    Tidningsartikel           

    Tidskriftsartikel           

ERIC 
Second language 
sweden 

2000-->2015 + 
Peer review 132 25 6 3   

ERIC 

Teachers support 
second language 
Sweden 

2000-->2015 + 
Peer review 5 5 1     

ERIC 

Teachers support 
word 
comprehension 

2000-->2015 + 
Peer review 77 18 7 2   
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ERIC 

Teachers support 
multicultural 
students 

2000-->2015 + 
Peer review + 
elementary 
school 26 18 4 1   

Pedagogis
k 
forskning i 
Sverige Lärare tvåspråkig     20 5  2 2 

Swepub Lärarstöd Svenska  4 4 4     

  mångkulturalism Svenska  47 14 2     

  Lärare 

Svenska + 
Doktorsavhandli
ng + 
tidskriftartikel 210         

    2010-->2015 47 15 6     

Eric 

Word 
comprehension in 
swedish schools Peer reviewed 5 5 5     

  

Word 
comprehension 
for secondary 
language pupils Peer reviewed 2 2 2     

  

Teacher word 
reading accuracy 
elementary 
schools Peer reviewed 25 25 9     

  

Multicultural 
school word 
recognition Peer reviewed 1 1 1  1 1 

  

Working with 
children from 
culturally diverse 
backgrounds Peer reviewed 35 11 3  1  1 

  

curriculum and 
assessment 
considerations for 
young children   24 24 11     
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8.2 Bilaga  

Titel: Lärares språkbruk i tvåspråkiga klassrum 

Författare: Helen Avery 

År: 2011 

Land: Lund Universitet, Sverige 

Syfte: Syftet är att undersöka hur kodväxling (en växling mellan tal och skrift) används i 

klassrummet för andraspråkselever men främst arabisktalande elever. I denna artikel läggs 

vikten på didaktiska implikationer samt hur andraspråkselevers språkanvändning påverkar 

deras möjligheter till lärande.  

Metod: I klassrummen undervisas eleverna av två lärare, en svenskspråkig lärare och en 

lärare som talar både svenska och arabiska.  Under två läsår gjordes videoinspelningar en 

gång per termin i fyra av deras klasser som därefter också har transkriberats. Materialet 

omfattar 33 timmar sammanlagt i de fyra klasserna, men det har också sorterats bort onödigt 

material som inte hörde till kodväxlingen. Exempel på detta var när eleverna exempelvis 

arbetade enskilt.  

Vetenskapsteoretiskt perspektiv: Går ej att utläsa. 

 

Titel: The Effects of an Integrated Reading Comprehension Strategy: A Culturally 

Responsive Teaching Approach for Fifth-Grade Students’ Reading Comprehension  

Författare: YVONNE N. BUI och YVETTE M. FAGAN  

År: 2013 

Land: San Francisco, CA, USA 

Syfte: Syftet med studien var att öka läsförståelse hos elever i årskurs fem som har ett annat 

kulturellt ursprung och olika språkliga bakgrunder genom strategin Integrated Reading 

Comprehension Strategy (IRCS). 

Metod: De 49 eleverna valdes ut från två klasser där eleverna gick i årskurs fem på en 

grundskola i norra Kalifornien. Majoriteten av eleverna hade engelska som andra språk. 

Vetenskapsteoretiskt perspektiv: Går ej att utläsa. 

 

Titel: Sociala och språkliga gränsdragningar bland elever i en mångkulturell skola  

Författare: Ann-Carita Evaldsson 

År: 2002 

Land: Linköping, Sverige 
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Syfte: Syftet i studien är att ta reda på hur språklig och etnisk mångfald struktureras i skolans 

vardag hos både lärare och elever.   

Metod: Under fältarbetet gång spelades den vardagliga interaktionen mellan jämnåriga 

mellanstadieelevers in med bandinspelningar och videokamera, där cirka 300 timmar spelades 

in med bandspelare och 10 timmar filmades med videokamera. Alla dessa vardagliga 

interaktioner ägde rum på skolan och på skolgården. I skolan är cirka 66% av eleverna födda 

utomlands då 30% av eleverna är från Syrien, Libanon och Irak. 30% är från Chile, 4% är från 

Bosnien och Finland. Dessa elever har bott i Sverige i ungefär 6 år.  

Vetenskapsteoretiskt perspektiv: Etnografisk studie. 

 

Titel: Studieengagemang i grundskolan 

Författare: Sara Högdin 

År: 2006 

Land: Stockholm, Sverige  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad som gör att elever vill engagera sig i sina 

studier. Även elevers upplevelser kring lärares stöd och engagemang i elevernas studier 

undersöks och hur eleverna upplever sin studiesituation i stora drag. 

Metod: Under året 2002 genomfördes enkätundersökningar i fyra kommunala skolor 

högskolor. I artikeln har författarna utgått från att karakterisera skolområdena utefter deras 

socioekonomiska förhållanden, där elever med både svensk och utländsk bakgrund bor. 1193 

elever i årskurserna 7-9 besvarade enkäten.  

Vetenskapsteoretiskt perspektiv: Kvantitativ studie 

 

Titel: Bilingual-Bicultural Education of Immigrant Children in Sweden 

Författare: Ingvar Johannesson 

År:1975 

Land: Sverige 

Syfte: Syftet är att få syn på vikten av elevens modersmål i andraspråkslärande. 

Metod: Deltagare är 4 grupper av finska barn i Malmö. Eleverna deltar i tvåspråkig 

undervisning. 
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Titel: Accuracy of teacher assessments of second-language students at risk for reading 

disability 

Författare: Marjolaine M. Limbos och Esther Geva 

År: 2001 

Land: Toronto, Kanada 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur noggrant lärare använder olika 

bedömningsmetoder för sina elever som är i lässvårigheter. Det andra syftet i denna studie är 

relaterad till att ta reda på skillnader mellan när elever använder första språket, det vill säga 

modersmålet, jämfört med sitt andra språk. Det tredje syftet var att ta reda på hur eleverna 

påverkas av kognitiva processer, påverkas dem negativt eller positivt. 

Metod: 422 elever deltog i studien varav 249 hade engelska som andraspråk. De fick delta i 

olika tester där man bland annat tittade på stavning, ordigenkänning och fonologisk 

medvetenhet.  

Vetenskapsteoretiskt perspektiv: Går ej att utläsa. 

 

Författare: Mariana Sellgren 

År: 2011 

Land: Stockholm; Sverige 

Syfte: Syftet med denna artikelstudie kommer fokuset ligga mestadels på att få reda på hur 

flerspråkiga elever klarar av uppgiften, att både lära sig om geografi som ett ämne i sin helhet, 

och därigenom även delta i muntliga aktiviteter och skriva texter men också lära sig innehållet 

i geografi och vad det innebär.  

Metod: Denna forskning genomfördes mellan läsåret 2009 till år 2010. Eleverna som var 

med i studien gick i grundskolan från årskurs sex och är mellan 12 till 13 år gamla. 

Tillsammans är det 14 elever varav sex är flickor och åtta är pojkar. Två av dessa elever är 

födda i Sverige men alla elever är mer eller mindre flerspråkiga och använder sig minst av två 

språk under skoltiden. Av alla eleverna är det endast en elev som inte deltar i den 

modersmålsundervisning som erbjuds på skolan.  

Vetenskapsteoretiskt perspektiv: Etnografisk studie 

 

Titel: Monologen som en resurs i klassrummet  

Författare: Åsa Wedin 
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År: 2008 

Land: Örebro, Sverige 

Syfte: Syftet med denna artikel läggs fokuset på andraspråkselever språkmönstret som 

analyseras i helklassrumsundervisning. Wedin (2008) argumenterar hur viktig monologen är 

för elevers och framförallt andraspråkselevers språkutveckling. Artikeln analyseras utifrån 

Hallidays Systemic Functional Linguistics (SFL) ”skolregister” som används i olika 

sammanhang där man betecknar de olika lingvistiska uttrycken. SFL är mer opersonliga, mer 

abstrakta och mer lexikala jämfört med de vardagliga register som elever möter utanför 

skolan. Här arbetar läraren genom att använda sig av tydlighet och ett varierat språk som 

anses gynna andraspråkselever. Att skapa broar mellan elevernas vadlagliga språk samt 

akademiska språk. Därför är klassrumsinteraktionen en viktig del då detta utgör bron både för 

andraspråkselever, enspråkiga elever samt monologen. Eleverna och framförallt 

andraspråkselever fick dock inte tillräckligt med utrymme för utveckla sin svenska på ett mer 

avancerat språk, vilket anses vara väldigt viktigt. Eleverna fick å ena sidan möjlighet att öva 

sina förmågor att ta för sig av talutrymmet men var å andra sidan missgynnande för tysta 

elever. Den talade monologen är i fokus i denna artikel, alltså när läraren eller en elev 

uttrycker en längre sammanhängande tanke. Det är genom monologen som eleverna får 

möjlighet att möta den akademiska skolkunskapen där de själva får chans att formulera längre 

tankar. Anledningen till att monologer är intressanta att studera är för att det är här man som 

lärare kan upptäcka hur eleverna i längre fram i under sin skoltid. 

Metod: Materialet bygger på 300 timmars observation och fältanteckningar, 80 timmar var 

inspelat och sedan transkriberat material. Klassen består av 17 elever med tre olika 

klasslärare. Monologiskt tal är i fokus i denna artikel.  Utspelas i USA och Australien.  

Vetenskapsteoretiskt teoretiskt: Etnografisk studie.  

 

Titel: Den dubbla uppgiften – Tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med 

förklarande genre i SO 

 

 

Titel: Monologen som resurs för språkutveckling i klassrummet i förskola och skola  

Författare: Åsa Wedin 

År: 2009 

Land: Örebro; Sverige 
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Syfte: Syftet med denna studie är att belysa vilken betydelse monologen har för elevers 

språkutveckling i förskola och i grundskolan tidigare år. Med andra ord är monolog när någon 

uttrycker en längre sammanhängande tanke i tal och skrift. Artikelns fokuseras på 

monologiskt tal i klassrummet. Barns språkliga kompetens och förmågor har en stor betydelse 

både för elever i allmänhet men också andraspråkselever.  

Metod: Mellan år 2005-2008 följde Wedin (2009) en förskoleklass upp till årskurs tre och 

den andra från år tre till årskurs sex.  Endast material från klassen som gick årskurs F-3 

används i denna artikel. Materialet bygger på 175 timmars observation, hälften var inspelat 

och sedan transkriberat material.  

Klassen består av 17 elever med tre olika klasslärare. Men av de 17 eleverna har endast 13 

elever varit med i studien. Monologiskt tal är i fokus i denna artikel.  Två tillfällen av 

helklassundervisning kommer att tas upp i denna studie då det är här samtal och dialoger kan 

studeras på längre sikt. Många av dessa elever är andraspråkselever och skoldagen består av 

småprat mellan elever och lärare, framförallt gällande nyanlända elever. I artikeln skrivs det 

även om talutrymmet fördelades i klassrumsinteraktionen. Två elever kommer att presenteras 

för att vi som läsare ska kunna koppla klassrumsspråket till enskilda elevers språkutveckling. 

Vetenskapsteoretiskteoretiskt perspektiv: Etnografisk studie. Genomförde 

klassrumsobservationer, intervjuer med lärare och elever. 

 

Titel: A restricted curriculum for second language learners – a self – furfilling teacher 

strategy? 

Författare: Åsa Wedin  

År: 2010 

Land: Örebro, Sverige 

Syfte: Det övergripande syftet med studien var att undersöka relationerna mellan 

språksutveckling och ämnesinlärning bland andraspråks elever. I artikeln har det fokuserats 

och knutit an förbindelserna mellan interaktionsmönster, kunskap i läroplanen och elevernas 

engagemang i skolan. 

Metod: Studien genomfördes mellan åren 2005 och 2008 där Wedin (2010) följde två klasser 

i grundskolan under tre och ett halvt års skolgång. Hon följde en klass från då eleverna 

började förskolan till slutet av årskurs 3, en från årskurs tre till årskurs sex samt en klass från 

årskurs sju till nio. Wedin (2010) samlade in skriftligt material under sin studie där hennes 

material bestod av mer än 350 timmar av klassrumsobservationer där även omkring hälften 
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materialet blev ljud inspelat. Varje år genomfördes intervjuer både med lärare och elever som 

sedan har transkriberats. 

Vetenskapsteoretiskt perspektiv: Etnografisk studie 

 

Titel: Klassrumsinteraktion i de tidiga skolåren: Flerspråkiga elever i skolans språkliga 

vardag 

Författare: Åsa Wedin 

År: 2011 

Land: Sverige 

Syfte: Syftet är att synliggöra det talade språket i en del av den skolvardag där 

andraspråkseleverna tillbringar en stor del av sin skoltid. 

Vetenskapsteoretiskt perspektiv: Etnografisk studie 

Metod: Studien är baserad på 150 timmars observation med tillhörande fältanteckningar. Ca 

50 av timmarna har spelats in och transkriberats. Studien är genomförd i en klass bestående av 

16 elever där nästan hälften av eleverna har flerspråkig bakgrund. 
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