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Sammanfattning Läsförståelse har kommit att spela en allt viktigare roll i 

undervisningen. Läsning handlar inte enbart om att faktiskt kunna 

läsa utan vikten av att förstå vad du läser i skolans alla ämnen. 

Mångkulturaliteten blir mer vanlig och till skolan kommer elever 

med olika bakgrunder, både vad det gäller kultur och kunskap. 

Den här systematiska litteraturstudiens syfte är att undersöka hur 

läsförståelseundervisning kan utformas för flerspråkiga elever på 

ett framgångsrikt sätt. Studien syftar även till att se vilka aspekter 

IKT kan ha i en sådan undervisning. En orsak till den bristande 

kunskapen inom läsförståelse som råder, är det stigande antalet 

flerspråkiga elever. IKT är i evolution vilket skolor har anammat 

och använder i undervisningen. Forskning visar att ett 

meningsfullt lärande sker hos flerspråkiga elever när de får 

utveckla sin språkliga kompetens genom ett parallellt användande 

av både sitt första- och andraspråk. Vikten av att undervisningen 

utgår från elevernas bakgrund och kunskapsnivå är något som 

flera forskare nämner, vilket avspeglas i det sociokulturella 

perspektivet. Ett flertal forskare förespråkar IKT som verktyg i en 

gynnsam läsförståelseundervisning. Vidare forskning som stödjer 

läsförståelseutveckling genom IKT för flerspråkiga elever, behövs 

främst i årskurs F-3 och för att se till inlärningseffekten i en sådan 

undervisning. 

 
 
 



 

Förord 
 
När vi möter elever i olika skolor idag så upplever vi att en majoritet av eleverna är 

flerspråkiga och har helt andra bakgrunder än vad vi själva besitter. Detta uppfattar vi är en 

följd av den ökande andel svenskar som på ett eller annat sätt har ett utländskt ursprung. 

Läsförståelse är ett område som berör alla elever genom hela deras skolgång och är en viktig 

kunskap som behövs för att verka som goda samhällsmedborgare genom hela livet. Vår 

nyfikenhet till hur vi, som framtida lärare, skulle kunna undervisa dessa elever på ett 

framgångsrikt sätt, både kunskapsmässigt och språkligt, är det som ligger till grund för vårt 

examensarbete. Vårt intresse för IKT och hur olika tekniska hjälpmedel kan främja ett 

lärande är ytterligare en del som intresserar oss och som vi vill titta närmre på i vårt arbete. 

Tillsammans har vi analyserat, diskuterat och bearbetat fram vårt examensarbete. 

 

Vi vill rikta ett varmt tack till våra handledare, Ingrid Gyllenlager och Anders Jakobsson, 

som har hjälpt oss genom arbetets gång med både vägledning och konkreta tips för att föra 

arbetet framåt. Vi vill även tacka vår handledningsgrupp som kommit med många bra 

kommentarer och där givande samtal, kring smått och stort, har hjälpt oss att hålla lågan uppe 

och inte känna oss ensamma i skrivarprocessen. 

 

Lisa Folmanis och Annie Tovstedt 

 

18 maj 2016 
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1.3Inledning3

Sverige är ett land där vi talar cirka 206 språk (Lindberg, 2008) och där således våra skolor 

innefattas av individer med en rad olika bakgrunder, egenskaper och kunskaper, inte minst på 

det språkliga planet. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) finns beskrivet hur: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper. (s. 8) 

Detta kan anses som en självklarhet och något som alla elever ska vara en del av, 

oberoende av bakgrund och språkliga grunder. Läsförståelsetester utförda av svenska elever 

visar på skillnader i resultat mellan skolor och elever och kunskapsutvecklingen vittnar inte 

om en stigande trend vad det gäller läsförståelse, utan snarare tvärtom (Fredriksson & 

Rasmusson, 2014). Läsförståelsen är en pågående utvecklingsprocess och en god 

grundstrategi är därför viktig att befästa hos eleverna, då det sker en vidare progression av 

språket genom hela livet vilket betonas i Lgr 11 (Skolverket, 2011). Gibbons (2013) påpekar 

vikten av att lärare och skolor aktivt verkar för en undervisning som erbjuder ett effektivt 

lärande av ett andraspråk hos flerspråkiga elever. Idag innehåller lärarutbildningen kurser och 

delar där mångkulturen sätts i fokus, men eventuellt saknas kanske tillräckliga medel för att 

hjälpa alla flerspråkiga elever på ett framgångsrikt sätt.  

Skolverket (2016) presenterar vilken betydelse invandringen och flerspråkiga elever har 

på resultaten i den svenska skolan. Enligt PISAs läsförståelsetest, som genomfördes mellan år 

2000 och 2012, har andelen sjunkande resultat som kan kopplas till flerspråkiga elever ökat 

med 14%. Sedan 2008 har elever invandrat från länder (Irak, Afghanistan, Somalia och 

Syrien) som generellt har svårare att lära sig det svenska språket jämfört med de individer 

som kom från området runt Jugoslavien på 1990-talet (Skolverket, 2016).   

Samtidigt som Sverige idag är mångkulturellt, lever vi i ett land i framkant vad det 

gäller IT och informations- och kommunikationsteknologi, IKT (SOU 2015:28). Det blir allt 

viktigare att generera en undervisning som är meningsfull i dagens kunskapssamhälle (SOU 

2015:28). Ett lärande innebär att kunskapsöverföring sker genom interaktion och 

kommunikation, vilka är områden som berörs inom IKT-användandet (ibid). De resurser 

Sverige besitter vad det gäller kommunikationsverktyg och det faktum att vårt land är 

mångkulturellt kan ses som en tillgång och möjlighet att utveckla flerspråkiga individers 
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läsförståelse på ett framgångsrikt sätt. I undervisningen måste lärare och skola, utefter dessa 

förutsättningar, arbeta för att främja flerspråkiga elevers läsförståelse, eventuellt genom IKT. 

Det är detta som ligger till grund för våra frågeställningar och vårt syfte i denna 

litteraturstudiestudie. 

2.3Syfte3

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att med grund i utvalda vetenskapliga 

artiklar undersöka vad aktuell forskning säger kring skolors och lärares arbete med 

flerspråkiga elevers språkutveckling. Ytterligare syfte är att se till IKT:ns roll i en sådan 

utveckling. Litteraturstudien utgår från perspektiv som syftar till kunskap och attityd. Fokus 

ligger främst på de tidigare åldrarna, årskurs F-3, men de äldre åren är även relevanta. 

 

Våra frågeställningar är således:  

!
* Hur kan god läsförståelse utvecklas hos flerspråkiga elever? 

* Vilka positiva och negativa aspekter finns det med IKT för flerspråkiga elevers 

läsförståelseutveckling? 

3.3Bakgrund3

Denna del har till uppgift att skapa en förståelse och ge en inblick i vad relevant forskning 

och ramverk säger kring studiens syfte. De teman som berörs i kombination är; 

Flerspråkighet, läsförståelse och IKT. Inledande beskrivs vad forskning och ramverk säger 

angående elevers flerspråkighet och hur läsförståelseutveckling kan påverkas av olika 

faktorer. Vidare redogörs för IKT:ns progression och verkan i undervisningen. I bakgrunden 

kommer även centrala begrepp för studien behandlas, så som translanguaging. 

 3
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3.13Flerspråkighet3

Idag ses den rådande flerspråkigheten som en stor resurs samtidigt som det beskrivs som ett 

problemområde (Hyltenstam & Milani, 2012). Skolan blir således en plats där 

flerspråkigheten flödar och där elever har olika språkkunskaper beroende av deras bakgrund. 

Definitionen av flerspråkighet har förändrats över tid. Under tidigare delar av 1900-talet 

innefattade betydelsen av flerspråkighet ett kontrollerat användande av två eller flera språk 

där alla språk behärskades och användes separat (Axelsson & Magnusson, 2012). Från 1980-

talet och framåt är definitionen av flerspråkighet mer kopplad till det sociala användandet av 

flera språk och där en användning av flera språk sker dagligen (ibid). Den här studiens 

definition av flerspråkighet utgår från den senast nämnda och går i liknelse med den som 

Nationalencyklopedin (2016) beskriver då ett användande eller behärskning av flera språk 

sker. I studien nämns flerspråkighet även som andraspråk och flerspråkiga elever som 

andraspråkselever, men där betydelsen är densamma för begreppen.  

Under tidigt nittiotal målas en rad problem och okunskap upp som kan komma att stå i 

vägen för utvecklandet av läsförståelse hos flerspråkiga elever. Arvidsson (1991) framhäver i 

Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap att det finns en rad faktorer som påverkar 

utvecklingen och nämner bland annat att lärare och elever inte talar samma språk, att 

hemmiljön inte kan stödja läsinlärning på svenska, att diverse läsmaterial är otillräckliga samt 

att eleverna har ett begränsat ordförråd. I samma text betonas även hur dåtidens 

lärarkunskaper var mycket otillräcklig för att hjälpa flerspråkiga elever. 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) beskriver hur alla elever ska ges möjlighet att genom språket 

utveckla sin identitet, uttrycka sig och förstå både sina egna och andra människors tankar och 

känslor. Under ämnena Modersmål och Svenska som andraspråk beskrivs vikten av att 

inneha ett rikt och varierat språk för att verka i samhället på ett framgångsrikt sätt och att 

undervisningen ska bidra till detta (ibid). Flerspråkighet, att få använda sig av flera språk och 

att utveckla dessa parallellt under en längre tid är något som ses som framgångsrikt och som 

en resurs för individen (Axelsson & Magnusson, 2012). 

3.23Läsförståelse3för3flerspråkiga3elever3

Organisation for Economic Co-operation and Development (2009) vilka står bakom PISAs 

undersökning gällande läsning, matematik och naturvetenskap, förklarar att läsförståelse 

innebär att ha en förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sin läsning av 

texter för att nå sina mål, samt utveckla kunskaper. Enligt PIRLS (Skolverket, 2012) 
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undersökning har svenska elevers läsförståelse blivit sämre som en följd av minskat intresse 

och engagemang för läsning. En annan faktor som presenteras är hur elever som inte är födda 

i Sverige eller som har föräldrar med utländsk bakgrund påverkar resultatet negativt (ibid).  

Liberg (2001) menar att för att utveckla sin läsförståelse på ett andraspråk underlättas 

detta av att uppgiften bland annat är intressant, meningsfull, relaterad till elevens kultur och 

att eleven själv ser syftet med uppgiften. Vidare beskriver Liberg (2001) hur förmågan att 

förstå skolspråket inom ett specifikt ämne kan vara väl svårt för elever på deras modersmål. 

Elever som ska lära ett andraspråk har dock ytterligare svårigheter att ta till sig skolspråket då 

de samtidigt ska ta till sig ny kunskap inom ett visst ämne och lära sig ett nytt språk (bid). 

Dessa elever förväntas lära sig ett andraspråk vilket lätt kan leda till att de stöter på 

svårigheter i sin kunskapsutveckling (Gibbons, 2013). Undervisning inom olika ämnen menar 

Gibbons (2013) bör integrera olika språkliga utmaningar för att både ämneskunskaper och ett 

andraspråk ska utvecklas. För att förstå det lästa krävs att eleverna har med sig en 

förförståelse in i texten (Gibbons, 2013). Det är därför viktigt att läsningen innefattas av och 

utgår från ett innehåll som är bekant för eleverna och att de behärskar språket i det lästa 

mediet samt att läraren skapar förutsättningar för detta (ibid). Vidare menar Gibbons (2013) 

hur andraspråkselever som ges möjlighet att utveckla sin läsning och läsförståelse får en 

större kunskap kring deras andraspråk. 

Cummins (1979) andraspråksforskning innefattar en hypotes kring hur kunskap inom 

litteracitet och skolspråk kan användas och överföras mellan ett första- och andraspråk, samt 

hur dessa kan nyttjas inom läs- och skrivinlärning. Cummins (1979) nämner även hur nivåer 

för graden av språkkunskap inom sitt förstaspråk kan se olika ut bland elever och att detta 

även påverkar graden av att utveckla flera språk samtidigt. Axelsson och Magnusson (2012) 

skriver i Vetenskapsrådets forskningsöversikt gällande flerspråkighet, hur translanguaging 

kan ses som en naturlig form av kommunikation för flerspråkiga elever.  

Translanguaging är ett begrepp som Creese och Blackledge (2010) beskriver genom att 

eleverna, i samspel med lärarna, använder sig av sitt första- och andraspråk i en form av 

överlappning och att lärarna tillåter elever att använda sig av båda språken i sin 

kunskapsutveckling. Denna syn på språkutveckling liknar den Cummins (1979) har då han 

beskriver en parallell språkutveckling. Cummins (1979) och Creese och Blackledge (2010) 

påtalar att elever som får ta del av både sitt första- och andraspråk genomgår en 

identitetsutveckling samtidigt som de kan utveckla sig språkligt vilket genererar en 

läsförståelseutveckling. PIRLS redogör för hur lärare måste arbeta för att engagera elever i att 



 

  5 

läsa för att nå en förbättrad läsförståelse och att det finns många olika tillvägagångssätt för 

detta, däribland digitala verktyg (Skolverket, 2012).  

3.33IKT33

Som ett led i vad Skolverket (2012) anser om att engagemang krävs hos lärare för att nå en 

god läsutveckling hos eleverna, påtalar Liberg (2006) att användandet av IKT-verktyg (så 

som datorer, lärplattor, smartphones och internet) i undervisningen, i samband med olika 

tekniker för läsinlärning, måste ske med stor varsamhet och eftertanke. Vidare menar Liberg 

(2006) att det finns en rad olika hjälpmedel att tillgå, men att det inte handlar om vilka man 

väljer utan hur man väljer att använda dem. I Lgr 11 (2011) under det centrala innehållet för 

läs- och skrivundervisning nämns datorskrivande, som en form av IKT, enbart under Svenska 

och Svenska som andra språk, men inte under Modersmål. Trageton (2014) ser detta som 

överraskande då hans arbetslivserfarenhet av mångkulturella klassrum och flerspråkiga elever 

visar att datorskrivande är ett lämpligt alternativ till att nå god skriv- och läskunnighet hos 

dessa elever. Trageton (2014) menar att IKT med framgång bör användas inom 

språkutveckling för flerspråkiga elever. Statens offentliga utredningar (SOU 2015:28) menar 

dock att elever med invandrarbakgrund har en lägre kompetens gällande det digitala 

användandet. 

Som tidigare nämnt är informations- och kommunikationsteknologi, IKT, ett begrepp 

som inte skrivs ordagrant i den svenska skolans läroplan, Lgr 11, men faller under begreppet 

kommunikation som nämns upprepande gånger i texten. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) nämns 

kommunikation bland annat under de övergripande kunskapsmålen. Där beskrivs hur varje 

elev efter genomgången grundskola ska kunna använda sig av modern teknik som ett redskap 

för att söka kunskap, kommunicera, producera och lära inom skolans alla ämnen. Centralt för 

begreppet kommunikation är att det sker i samspel med andra samt att eleverna lär på ett 

framgångsrikt sätt. Gibbons (2013) betonar detta genom att förklara hur ett lärande bland 

andraspråkslever, i samspel, resulterar i en språkutveckling som inte kunnat nås genom ett 

självständigt arbete.  

Marzban (2011) förklarar begreppet Computer assisted language learning, CALL och 

dess progression. Metoden innefattar lärande av ett andraspråk på dator genom pedagogiska 

språkprogram eller med hjälp av diverse inlärningssidor på internet. CALL har utvecklats 

från en behavioristisk syn på lärande under 1960-talet till en mer integrerad form av lärande 

(Marzban, 2011). Den aktuella formen av CALL utgår från ett integrerat lärande som bygger 

på ett sociokulturellt perspektiv där meningsfullhet och verklighet är två viktiga aspekter i 
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andraspråksinlärningen (ibid). Även Trageton (2014) menar, i linje med det Marzban (2011) 

redovisar, hur användandet av IKT har ändrat fokus, från ett teknikperspektiv till en mer 

pedagogiskt användning av IKT. Samtidigt menar Trageton (2014) att bristen på 

undersökningar inom användningsområdet är påtaglig vad det gäller inlärningseffekten av 

IKT. Att erbjuda en undervisning där barn blir producenter i sitt lärande och lär sig läsa 

genom att skriva på dator, eller liknande IKT-verktyg, menar han dock har flera fördelar 

(ibid).  

Precis som Trageton (2014) ställer sig Healy (1999) positiv till att elever blir 

producenter genom IKT-användning. Dock konstaterar Healy (1999) avsaknaden av inlärning 

hos elever som lär genom IKT. Forskning påvisar bland annat att det uppkommer 

koncentrationssvårigheter hos yngre barn som spenderar för mycket tid framför tv, dator, 

internet och datorspel (Healy, 1999).  Det finns ytterligare forskning som menar att 

användandet av IKT inte har någon märkbar effekt på inlärningen, utom när det gäller 

användandet av skrivandet på dator som visar på viss ökad inlärningseffekt (Hattie, 2014).  

 

3.43Problemområde3

Vårt valda problemområde innefattar forsknings syn på flerspråkiga elevers 

läsförståelseutveckling. Svenska skolor har blivit alltmer mångkulturella, vilket genererar 

krav på en förbättrad kommunikation för att minska riskerna av missförstånd och gynna 

andraspråksinlärningen genom att skapa en god läsförståelse hos eleverna. PISA visar på 

sjunkande resultat i läsförståelse där flerspråkiga elever är en bidragande faktor, vilket 

påvisar att en förbättrad undervisning krävs. Det ligger i vårt intresse, som framtida lärare, att 

söka svar på hur en sådan undervisning kan se ut och hur denna kan bedrivas på ett 

framgångsrikt sätt. Information och kommunikationsteknologi har en aktuell roll i skolan där 

vi ställer oss frågande till graden av inlärning i förhållande till flerspråkiga elevers 

läsförståelseutveckling.  

 3
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4.3Metod3

Nedanstående avsnitt redogör för hur den här systematiska litteraturstudien har utformats och 

vilka metoder som använts. Eriksson Barajas, Forsberg, och Wengström (2013) beskriver att 

de kriterier som bör uppnås för att en systematisk litteraturstudie ska kunna utföras är ett 

underlag av studier som är av god kvalité och som kan ligga till grund för bedömningar och 

slutsatser. Eriksson Barajas et al. (2013) påtalar att en systematisk litteraturstudie ska beröra 

relevant evidens inom området, författarna påtalar även att inför en systematisk 

litteraturstudie bör etiska överväganden utföras angående urval och redogörelse för resultat.  

Litteraturstudien bygger på bearbetningar utförda på ett urval av vetenskapliga 

tidskriftsartiklar vilket kommer förklaras närmre nedan. Kapitlet är indelat i två 

underkategorier som mer ingående beskriver tillvägagångssättet, där redogörs även för 

argument kring valda metoder i studiens olika delar. Dessa presenteras i kronologisk ordning.  

4.13Datainsamling3och3datagranskning3

Den här systematiska litteraturstudien inleddes med datainsamling som utförts med hjälp av 

handledning. De olika databaserna som sökningarna gjorts i är ERIC, Google Scholar, Libris, 

Summon och Swepub. Anledning till val av databaser är deras inriktning på undervisning och 

pedagogisk verksamhet. Givet studiens problemområde, syfte och frågeställningar arbetades 

sökord fram. Bakomliggande faktorer till valet av sökorden är kopplat till studiens syfte, då 

ändamålet var att ta del av vad forskning säger kring hur god läsförståelse kan utvecklas hos 

flerspråkiga elever och positiva samt negativa aspekter med IKT i undervisningen. Genom en 

operationalisering av syfte och frågeställningar konkretiserades cirka 25 sökord. Sökord som 

används i kombination eller enskilt är: Reading comprehension, Foreign language, Second 

language, Bilingual, Multilinguals, Education, ICT, Sweden, IKT, Läsförståelse, 

Undervisning, Andraspråk, Flerspråkighet, Kodväxling och Translanguaging. 

Reading comprehension, läsförståelse, foreign language, bilingual, multilinguals, 

second language, andraspråk, flerspråkighet, education och undervisning är sökord relaterade 

till studiens första frågeställning som berör flerspråkiga elevers läsförståelseutveckling. ICT 

och IKT är begrepp som täcker studiens andra frågeställning som innefattar positiva och 

negativa aspekter med IKT-undervisning. Kodväxling och translanguaging är sökord som 

tilldelats genom handledning för att få ett bra underlag av källor som kan svara mot studiens 

syfte. Sökordet Sweden har använts för att vårt problemområde har sin grund i Sverige. 

Sökningarna är noga införda i en sökhistorik som presenteras i Bilaga A:1. Där beskrivs 
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sökorden i relation till sökdatum, databas, sökord, inklusionskriterier, antal träffar och urval. 

Ovanstående femton sökord är utvalda efter att ha visat sig utgöra de mest effektiva 

sökningarna i olika sökordskombinationer, vilka är: 

!
 

 

Tabell 1. Sökordskombinationer 

”Reading Comprehension AND ”foreign language” AND Education AND ICT” 

”Läsförståelse AND IKT AND Undervisning AND Andraspråk” 

”Education AND Bilingual AND Sweden” 

”Läsförståelse AND IKT” 

”Läsförståelse” 

””Reading comprehension” AND Multilinguals AND ICT” 

”Läsförståelse AND Flerspråkighet” 

””Reading comprehension” AND ”Foreign language” AND Education AND ICT” 

”Reading comprehension AND Second language” 

”Translanguaging AND Reading comprehension” 
!

En form av boolesk operator, ”AND”, användes i sökordskombinationerna. Eriksson Barajas 

et al. (2013) förklarar hur en boolesk operator är ett metodval som begränsar sökningarna 

genom att, i detta fall, inkludera alla önskade sökord. Som en följd av detta exkluderas 

material som inte innefattar en kombination av sökorden. Sökorden ligger till grund för 

urvalet av de vetenskapliga tidskriftsartiklar som bearbetats.  

Ett aktivt val att enbart söka efter studier genomförda på 2000-talet har gjorts. Eriksson 

Barajas et al. (2013) menar att en litteraturstudie ska innefattas av aktuell forskning för 

området. Avgränsningar av årtal och årtalsintervaller, preciserade och minskade även 

sökresultatet. ”Annika Karlsson AND kodväxling” med avgränsning 2015 gav resultatet av 

en aktuell källa. I handledningen gavs tipset att söka efter artiklar av Annika Karlsson som är 

en aktiv forskare inom kodväxling som innebär att inte exkludera flerspråkiga elevers 

modersmål i inlärningen av ett andraspråk.  Med denna vetskap genomfördes sökningen med 

avgränsningen 2015. Artikeln hittades i Google Scholar, men gick ej att tillgå då den ännu 

inte publicerats. Med vidare handledning tillhandahölls artikeln genom vår handledare 

Anders Jakobsson. 
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 I databasen Google Scholar, som har ett utbud av vetenskaplig litteratur internationellt 

och erbjuder ett enkelt sökningssätt (Eriksson Barajas et al., 2013), utfördes ett flertal 

sökningar som endast gav tillgång till abstract. Vidare handledning ledde till ett utbud av fler 

önskade artiklar, via Google Scholar. Svårigheter uppkom i att avgränsa sökningarna för att 

få fram relevanta tidskriftsartiklar för studiens syfte då tjänsten inte erbjuder möjligheten att 

avgränsa sökningar genom inklusionskriterier, så som peer-review. 

Sökningar genomfördes även i databasen Swepub, som omsätter artiklar från svenska 

lärosäten och myndigheter. För att sökningarna skulle resultera i vetenskapliga 

tidskriftsartiklar användes så kallade inklusionskriterier, vilka Eriksson Barajas et al. (2013) 

beskriver är kriterier för att inkluderas i sökningen. De inklusionskriterierna som förekom var 

refereegranskat och tidskriftsartikel. Refereegranskat eller peer-review som det även 

benämns är till för att säkerställa att källan är en vetenskaplig tidskriftsartikel vilket den här 

studien ska innefatta. Refereegranskning försäkrar även att källan kritiskt granskats av minst 

två oberoende personer, innan den publiceras (Eriksson Barajas et al., 2013). Ytterligare ett 

inklusionskriterium som användes var apostrofer vid två ord för att de ska framträda 

sammanhängande i tidskriftsartikeln, exempelvis ”reading comprehension”. Kriteriet 

användes för att sökningen inte skulle resultera i ”läsning” och ”förståelse” var för sig. I 

databaserna Summon och ERIC utfördes sökningarna på liknande sätt som i Swepub. 

Summon fungerar som en discoverytjänst och ERIC (Educational Resources Information 

Center) är en stor databas med fokus på pedagogik.  

I databasen Libris, som är en nationell söktjänst och de svenska bibliotekens 

gemensamma katalog, gav sökorden ”läsförståelse AND IKT” tillsammans resultatet av en 

avhandling. Avhandlingen hade en intresseväckande titel; Det digitala läsandet: begrepp 

processer och resultat, vilket berör den här studiens syfte. Referenslistan i avhandlingen kom 

att vara av intresse för den här litteraturstudien, vilket är en form av sekundärsökning eller 

som Ericsson Barjas et al. (2013) benämner det, manuell sökning. Efter en granskning av 

avhandlingens referenslista kom ytterligare en relevant tidskriftsartikel att ligga till grund för 

vidare bearbetning med grund i källans resultat som berör en aspekt kring IKT:ns  

användning i undervisningen. Manuella sökningar genomfördes även i Google Scholar där 

två källor kom att vara av intresse på ett liknande sätt, se Bilaga A:2. 

Sökningarna gav 568 resultat och ledde till att cirka 100 vetenskapliga artiklar 

granskats med hänsyn till titel, nyckelord och abstract kopplat till studiens syfte och 

problemområde. Nitton tidskriftsartiklar valdes ut för vidare bearbetning. En granskning har 

skett av huruvida forskarna i tidskriftsartiklarna framfört etiska ställningstaganden. Detta för 
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att de etiska riktlinjerna är till för att skydda dem som är inblandade i forskningen, vilket är 

av stor vikt att ta hänsyn till vid undersökningar (Bryman, 2011). De etiska riktlinjerna finns 

även till för organisationers skydd, så en forskare inte har ett oetiskt handlingssätt, vilket kan 

leda till negativa konsekvenser vad gäller organisationen (ibid). Eriksson Barajas et al. (2013) 

nämner även vikten av att titta till alla resultat i de olika studierna vilket är något som tagits i 

beaktan under arbetets gång. 

4.23Databearbetning3

Efter datainsamling och granskning av texterna inleddes bearbetning av materialet i urval 1 

där nitton artiklar bearbetats och bearbetats. Utav de nitton artiklarna valdes fyra källor bort 

då de inte kom att svara mot studiens syfte. De femton artiklar som blev kvar, urval 2, utgör 

de källor som ligger till grund för studien, se Bilaga A:1. Bearbetningen tog form genom att 

läsa materialet mer ingående och markera relevant information, så som publikationsår, syfte, 

metod, urval och resultat för de olika studierna som sedan fördes in i artikelöversikter, se 

Bilaga B:1-15. Studiens syfte är att fokusera på forskning gjord på grundskolans tidigare år, 

F-3. I det intervallet har fyra studier bearbetats. Resterande studier har genomförts med fokus 

på elever i mellanstadiet och upp till universitetsnivå samt på elever överlag. 

Vidare gjordes kopplingar källorna emellan, utifrån vad deras resultat berörde i relation 

till studiens frågeställningar. Därefter var nästa steg att fokusera på att få in artiklarnas 

resultat i vår studie, samt att presentera dem i relation till varandra i 

resultatsammanställningen. Till vår hjälp i detta moment användes en kategoritabell, se 

Bilaga C, för att tydliggöra vilka källor som berörde studiens kommande resultat. De olika 

kategorierna kom att bli; Flerspråkighet och andraspråksinlärning, Läsförståelse, IKT och 

Sociokulturellt perspektiv och meningsskapande. Flerspråkighet och andraspråksinlärning 

berörs i tio källor, läsförståelse berörs i nio källor, IKT är ett begrepp som nämns i nio källor 

och sociokulturellt perspektiv och meningsskapande berörs i tolv källor. Efter att ha ställt 

källorna i relation till varandra tog resultatbearbetningen form och rubriker skrevs fram. 

Vidare i processen behandlades även rubrikernas ordning och titlar för att svara mot studiens 

syfte och frågeställningar, vilka är att se till hur god läsförståelseutveckling kan ske hos 

flerspråkiga elever och vilka positiva och negativa aspekter IKT har på undervisningen. 

 3
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5.3Resultat3

Genom bearbetning, analys och tematisering av källornas resultat har nedanstående 

underrubriker tagit form. Rubrikerna är framtagna för att svara mot studiens syfte och 

frågeställningar. I resultatet kommer källor som på olika sätt svarar mot studiens syfte 

presenteras och ställas i förhållande till varandra där både likheter och skillnader klargörs.  

5.13 Undervisning3 för3 flerspråkiga3 elevers3 språkO3 och3

läsförståelseutveckling33

Cummins (2012) har genomfört en argumenterande studie där han tittat på forskning ur tre 

perspektiv på andraspråksinlärning. De tre perspektiven är; elevernas engagemang i literacy 

och hur det påverkar läsförståelsen, hur elevernas förstaspråksutveckling påverkar 

andraspråksinlärning positivt, samt hur elevernas socioekonomiska bakgrund spelar roll för 

deras inlärning. Resultatet som Cummins (2012) visar innefattar, bland annat, att elever som 

får ta del av undervisning på både sitt första och andraspråk utvecklar sitt andraspråk på ett 

framgångsrikt sätt. Studiens resultat visar även hur elever som får använda sitt förstaspråk 

som ett verktyg blir stärkta i sin andraspråksinlärning (ibid). En stärkt andraspråksinlärning 

menar Cummins (2012) bidrar till ett större ordförråd vilket i sin tur genererar en förbättrad 

läsförståelse. Cummins (2012) resultat kan dras i liknelse till Makalelas (2015) studies 

resultat som påvisar att genom translanguaging förbättras flerspråkiga elevers läsförståelse på 

båda språken. I Makalelas (2015) studie har effektiviteten av translanguaging undersökts på 

både universitetsstudenter och grundskoleelever. Resultatet visar att både upplevelsen av 

undervisningen och resultaten i läsförståelsen hos eleverna förbättrats genom translanguaging 

(Makalela, 2015).  

Karlsson, Nygård Larsson och Jakobsson (2015) presenterar i sin empiriska studie 

begreppet kodväxling. Kodväxling innebär att elever på ett framgångsrikt sätt växlar mellan 

sitt första och andraspråk, vilket kan ske genom växelvis användning av båda språken genom 

tal och skrift, för att skapa förståelse i sitt lärande. Karlssons et al. (2015) studie är utförd på 

en svensk mångkulturell skola med elever i årskurs 4 där fokus var att studera hur och om 

eleverna, genom kodväxling, kan berika sin kunskap inom de naturorienterande ämnena. 

Resultatet i studien visar hur kodväxling kan leda till en ökad utveckling av både den 

språkliga- och ämnesrelaterade inlärningen (ibid). Axelsson och Nilsson (2013) presenterar 

ett liknande resultat där flerspråkiga elever ofta behöver en mer ingående förklaring till olika 

begrepp för att förstå sammanhanget och innehållet i undervisningen. Forskarna menar att 
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detta är något som lärare ibland misslyckas med vilket leder till förvirring hos eleverna (ibid). 

I en undervisning där eleverna får använda och ta del av flera språk förhindras att sådana 

missförstånd uppstår (Axelsson & Nilsson, 2013). Studien är utförd genom observationer och 

intervjuer av lärare och elever på tre skolor i olika kommuner i Sverige. Eleverna som 

innefattas av studien går i årskurs 8 och 9 och är nyanlända till Sverige. 

Ett liknande resultat som framförs i föregående stycken, presenterar Norén (2008) i sin 

empiriska studie där hon redovisar hur en användning av två språk i klassrummet gynnar 

elever i sin matematikundervisning. Studien som Norén (2008) presenterar är utförd under 

två år på fem olika skolor i förorter till Stockholm. Eleverna var mellan nio och sexton år och 

hade många olika nationaliteter. Studien genomfördes bland annat genom intervjuer, 

klassrumsobservation och informella samtal med lärare och elever. Noréns (2008) resultat 

visar att eleverna, när de får använda sina språktillgångar, sin bakgrund och sitt kulturella arv, 

utvecklar sitt tänkande och sin förståelse. Även Makalelas (2015) resultat tar upp vikten av 

att eleverna får använda sig av de delar som Norén (2008) påpekar, i deras språkutveckling 

för att generera mening i inlärningen. 

Sammanfattningsvis redogör ett flertal forskare för hur en undervisning där ett parallellt 

användande av båda språken leder till ett framgångsrikt lärande. Translanguaging och 

kodväxling ses som effektiva undervisningsmetoder för flerspråkiga elever. Dock finns det 

brister kring hur undervisningen ska gå till (Cummins, 2012; Makalela, 2015; Karlssons et 

al., 2015; Axelsson och Nilsson, 2013; Norén, 2008).  

5.23 3 Olika3 aspekter3 av3 IKT3 som3 verktyg3 för3 flerspråkiga3 elevers3

läsförståelseutveckling33

Sverige är ett land där information och kommunikationsteknologi, IKT, har en central roll 

(Karlsson & Sandqvist, 2014). Som en följd av detta används IKT som ett starkt 

undervisningsverktyg i skolans värld där flera lärare föredrar datorer och andra tekniska 

innovationer som en form av hjälpmedel i undervisningen (Karlsson och Sandqvist, 2014). 

Karlsson och Sandqvist (2014) presenterar detta resultat, i en argumenterande litteraturstudie, 

som grundas i tidigare forskning kring användandet och tillgång av IKT-verktyg och internet 

hos svenska ungdomar. Genom användning av IKT i undervisningen och att även 

implementera internet, kan lärare motivera elever till att utveckla läsförståelse som en följd 

av den bidragande språkutvecklingen som detta kan leda till (Young, 2003). Resultat redogör 

Young (2003) för i sin empiriska studie där taiwanesiska elever lär sig engelska som 

andraspråk på ett framgångsrikt sätt, via IKT och internet. Samtidigt pekar Karlsson och 
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Sandqvists (2014) resultat på hur IKT-användandet kan påverka elevers studieresultat 

negativt, genom att det bland annat leder till försummelse av kvalitativ läsning i deras vardag. 

Vidare visar studiens resultat att det inte är själva tekniken som påverkar sviktande 

studieresultat hos eleverna utan användandet av den (Karlsson & Sandqvist, 2014). Deras 

resultat kan dras i liknelse med det Young (2003) redogör för kring hur undervisning bör 

innefatta en stor grad pedagogisk mening. 

CALL, Computer assisted language learning är ett begrepp som flera forskare har 

studerat för att skapa sig förståelse för hur ett språklärande kan ske genom IKT. Dettori och 

Lupis (2010) studie bygger på tidigare litteraturforskning kring andraspråksinlärning av 

franska, som med fördel kan appliceras på andraspråksinlärning överlag. Deras resultat visar 

på en förändring i användandet av CALL, från en teknisk aspekt till ett pedagogiskt fokus, 

samt hur framtida andraspråksinlärning kommer erbjuda pedagogiska och bra digitala 

verktyg (ibid). Dettori och Lupis (2010) resultat skiljer sig från Young (2003) då det visar att 

Cd-rom och internet, som IKT-verktyg, inte svarar mot det sociokulturella lärandet som sker i 

gemenskap i klassrummet, utan är mer designad ur ett behavioristiskt perspektiv med individ- 

och automatiseringsfokus (fylleriuppgifter). Wang och Vásquez (2012) studies resultat, i 

liknelse med (Young, 2003) skiljer sig från Dettori och Lupis (2010) resultat och redogör för 

hur elevers lärande sker genom interaktion med varandra och att IKT-verktyg som är bekanta 

för eleverna även de gynnar inlärningen. Wang och Vásquez (2012) studie är en 

litteraturstudie som bygger på vad tidigare forskning säger kring hur internetanvändning i 

undervisningen kan användas i en andraspråksinlärning. 

Karlsson och Sandqvist (2014) visar i sitt resultat, som innefattar lärares problematik, 

hur IKT-användandet bör se ut i skolan med fokus på undervisningen och inte diverse sociala 

medier och andra nöjen. En annan syn på problematik kring IKT-användning i samband med 

läsförståelse presenterar Mangen, Walgermo och Brønnick (2013) i sitt resultat där läsandet 

på papper eller diverse skärmar påverkar elevernas läsförståelse på olika sätt. Deras 

empiriska studie är genomförd på norska högstadieelever som fått läsa texter på papper och 

även på skärmar. Därefter har elevernas läsförmåga testats och det konstaterades att 

läsförståelsen var högre hos de elever som läst på papper. Forskarna skriver i sitt resultat att 

detta beror på texternas format och att navigeringen i de olika textkällorna påverkas av att 

eleverna använder sig av olika strategier när de läser på papper gentemot skärm (ibid).  

Fälth, Gustafson, Tjus och Svensson (2014) har genomfört en intervjustudie för att 

undersöka lärares erfarenheter av en interventionsstudie. Interventionsstudien innefattar en 

IKT-baserad undervisning som sker genom en till en-undervisning, med fokus på att utveckla 
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elevers läsförståelse och fonologiska medvetenhet. 100 elever, med visst behov av stöd, i 

årskurs 2 samt 42 lärare deltog i interventionsstudien. Arton av lärarna kom senare att bli en 

del av intervjustudien och dess resultat. Resultatet visar att genom en undervisning som 

innehåller datorbaserad läsförståelseträning där direkt feedback ges, motiveras både eleven 

och läraren i undervisningen (Fälth et al., 2014). Poehner och Lantolf (2013) lägger fram ett 

liknande resultat i sin empiriska studie, där en datorinspirerad undervisning i kombination 

med ett lärande i samspel är utgångspunkten för en framgångsrik läsförståelseutveckling hos 

flerspråkiga elever. Resultatet för studien visar att elevernas läsförståelse förbättras av en 

undervisning som bygger på ett sociokulturellt perspektiv där elevernas olika kunskapsnivåer 

är utgångspunkten för en anpassad undervisning (ibid).  

Forskning visar på olikheter gällande IKT-användning i flerspråkiga elevers 

språkutveckling som ett led i deras läsförståelseutveckling. Användandet visar sig vara både 

framgångsrikt och problematiskt. Genom IKT-användning kan både elever och lärare 

motiveras i undervisningen. Samtidigt som IKT kan främja läsförståelsen genom samspel, så 

kan användandet få negativa konsekvenser i form av felanvändning (Karlsson & Sandqvist, 

2014; Young, 2003; Dettori & Lupi, 2010; Wang & Vásquez, 2012; Mangen, Walgermo och 

Brønnick, 2013; Fälth et al., 2014; Poehner & Lantolf, 2013). 

5.33Meningsskapande3i3läsförståelseundervisning3ur3ett3sociokulturellt3

perspektiv3

Genlott och Grönlund (2013) presenterar ett kvasiexperiment innefattande svenska elever i 

årskurs 1, på en skola i Sollentuna. I studien delades eleverna in i två testgrupper och två 

kontrollgrupper, där den förstnämnda undervisades genom iWTR, integrerad skrivning till 

läsning, och den sistnämnda genom traditionell undervisning. Vad som kom att undersökas 

var huruvida en metod för läs- och skrivutveckling, iWTR, eventuellt skulle bidra till att 

bland annat öka läsförståelsen hos eleverna. Bakgrund till metoden innefattar literacy som 

bygger på läskunnighet och att elevernas intressen är utgångspunkt och att kunskap genereras 

i ett lärande i samspel. Resultatet av denna studie visar att eleverna i testgruppen presterade 

betydligt bättre i läsförståelsetester än eleverna i kontrollgruppen. Genlott och Grönlund 

(2013) beskriver hur resultatet beror på att testgruppernas undervisning innefattade en 

kombination av IKT-användande och ett socialt samspel mellan eleverna. 

En studie där lärande sker genom literacy, men där lärarna inte lyckas skapa 

meningsfullhet för eleverna, som Genlott och Grönlunds (2013) resultat redogör för, 

presenterar Svensson (2013). Svenssons (2013) studie är en empirisk undersökning där 23 
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elever, med annat modersmål än svenska, innefattas. Eleverna går i fjärde klass i en svensk 

skola och har kommit till klassen vid olika tillfällen. Studien har gått till på så vis att några 

undervisningstillfällen har observerats och sedan har lärarna intervjuats angående resultatet. 

Resultatet i studien visar, som sagt, att lärarna inte lyckas skapa mening för eleverna och att 

lärarna inte utgår från elevernas bakgrund utan sätter sina egna erfarenheter i första hand 

(Svensson, 2013). Ytterligare resultat som Svensson (2013) redogör för tyder på att 

undervisningen saknar mening som en följd av att lärarna saknar kunskap och erfarenhet i det 

digitala användandet. 

Liberg (2003) redogör för en studie hon genomfört i form av en 

forskningsrapportsgranskning gällande läs- och skrivprocessen som berör flerstämmighet i 

förhållande till skolan och samhällsuppdraget. I studien presenterar Liberg (2003) fenomenet 

flerstämmighet och förklarar begreppet på så vis att det handlar om att alla elever i ett 

klassrum ska få möjlighet att komma till tals. Begreppet flerstämmighet innebär även att 

elever ska bli tagna på allvar och förutsättningar ska skapas så att elever både får stå upp för 

sina tankar samtidigt som de ska respektera andras (ibid). I samklang med Genlott och 

Grönlunds (2013) resultat, pekar även Libergs (2003) resultat på vikten av att det finns en 

eller flera mottagare för att skapa mening i lärandet. I och med att det finns en bestämd 

mottagare blir elevernas konstruktioner betydelsefulla, vilket bidrar till deras utveckling inom 

läs- och skrivinlärning.   

Vidare beskriver Liberg (2003) i sitt resultat hur IKT överlag har förändrats under en 

period, vilket medför att meningsskapandet har en annan innebörd idag än det senaste 

årtiondet (1993-2003). Likt hur Genlott och Grönlund (2013) skriver fram, i sitt resultat, hur 

meningsskapande inom IKT-undervisning sker i ett sociokulturellt samband menar Liberg 

(2003) att elever i den svenska skolan ständigt befinner sig i sådana sammanhang. Eleverna 

blir ständigt utsatta för olika kontexter i undervisningen vilket gör att deras kunskaper inom 

bland annat läsförståelse utvecklas (ibid). 

Det sociokulturella perspektivet är något som flera forskare tar sin utgångspunkt i när 

de redogör för olika former av undervisning som genererar ett meningsfullt lärande för 

eleverna. Perspektivet visar sig ligga till grund för olika undervisningsmetoder där 

meningsskapande bygger på eleverna som utgångspunkt och där den faktiska mottagaren 

spelar en viktig roll (Genlott & Grönlund, 2013; Svensson, 2013, Liberg, 2003).  
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6.3Diskussion3

I denna del presenterar, diskuterar och värderar vi studiens metodval och resultat. Detta görs 

på ett kritiskt sätt genom två underrubriker; metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen redogör för studiens tillförlitlighet utifrån olika aspekter. I 

resultatdiskussionen kommer studiens huvudsakliga resultat presenteras och diskuteras i 

relation till studiens syfte som är att undersöka vad aktuell forskning säger kring skolors och 

lärares arbete med flerspråkiga elevers språkutveckling och att se till IKT:ns roll i ett sådant 

arbete. Frågeställningarna vi sökt svar på är; ”Hur kan god läsförståelse utvecklas hos 

flerspråkiga elever?” och ”Vilka positiva och negativa aspekter finns det med IKT för 

flerspråkiga elevers läsförståelseutveckling?” Vi resonerar även kring resultatet i förhållande 

till bakgrunden och våra egna tankar.  

!

6.13Metoddiskussion333

I studien som föreligger detta arbete lyfts både svagheter och styrkor fram, när det gäller val 

av metoder. Nedan redogörs för dessa i en kritisk granskning av studiens metodval där 

generaliserbarhet och även de analyserade artiklarnas validitet och reliabilitet ifrågasätts.  

6.1.1#Datainsamling!och$datagranskning3

Inledningsvis utfördes sökningar med ett fåtal ord för att skapa en överblick i hur det aktuella 

forskningsområdet såg ut. Sökningarna gav insikten att det inte kunde genomföras så 

övergripande för att det resulterade i ett för stort underlag att bearbeta, inklusionskriterier, 

refereegransakat och tidskriftsartikel, samt en boolesk operator, AND, kom att användas för 

att konkretisera sökningarna. Trovärdigheten för studien anser vi öka genom ovan nämnda 

metodval, eftersom ett alldeles för stort urval av artiklar inte kan bearbetas på ett kvalitativt 

sätt och att artiklarna kritiskt granskats. Artiklarna som valdes ut innehöll forskning från 

svenska forskare och är genomförda i Sverige, men även forskning från andra länder. Åtta 

studier är genomförda i Sverige, en i Norge, en i Taiwan, en i Afrika, en i 

Kina/Frankrike/Ryssland och tre berör tidigare forskning, oavsett land. Flerspråkighet, 

andraspråksinlärning och läsförståelseutveckling sker inte enbart i Sverige, därav ansåg vi 

även internationell forskning vara relevant för studien.  

Valet av sökord och de femton utvalda orden är en del i datainsamlingen vilka hade 

kunnat generera ett annorlunda sökresultat om orden kompletterats eller bytts ut. IKT som 
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sökord hade kunnat utvecklats med synonymer, så som; IT, technology, datorbaserat lärande 

och computerized education. Valet av att enbart använda IKT som sökord, i kombination med 

andra ord, kan ha exkluderat användbara källor och ses som en svaghet i studien.  

I ett tidigt skede i sökningarna insåg vi att studiens valda problemområde inte innefattas 

i flertalet artiklar. Urvalet av källorna kan ses som en svaghet, då en del av dem inte berör en 

kombination av båda frågeställningarnas olika områden som den här systematiska 

litteraturstudien innefattas av, se Bilaga C. I kategoritabellen (Bilaga C) redovisas källornas 

resultat i förhållande till studiens olika områden/teman, var för sig och i relation till varandra. 

Således utfördes sökningar efter artiklar som innehöll en eller flera delar av studiens syfte 

som dels berör flerspråkighet och läsförståelse samt även IKT. Likväl anser vi att artiklarnas 

resultat varit relevanta för vår studie.  

Genom kategorisering av de olika valda källorna och med hjälp av kategoritabellen 

tydliggjordes källornas resultat. Vi anser att detta metodval gav oss en god överblick av 

källornas relevans för vår studie. Studiens datainsamling hade en intensiv början då de flesta 

av studiens källor valdes ut. Allteftersom att arbetet fortskred genomfördes succesivt fler 

sökningar för att komplettera underlaget för vårt resultat vilket vi anser höjer studiens 

tillförlitlighet. Orsaken till en ökad tillförlitlighet är den kontinuerliga återkopplingen till 

studiens syfte genom arbetets gång. I sökhistoriken redogörs för de datum då sökningarna är 

gjorda vilket sträcker sig från 2016-04-01-2016-05-09. En annan aspekt som vi anser höjer 

studiens validitet och reliabilitet är användandet av enbart refereegranskade källor. Detta 

menar Eriksson Barajas et al. (2013) är ett val som ska göras i en litteraturstudie, vilket vi 

instämmer med. 

Angående etiska principer nämner forskarna antingen hur de berört de etiska 

principerna i deras studier eller så nämns de inte alls. Detta är något vi reflekterat över, men 

anser att studiernas reliabilitet och validitet överlag inte berörs av detta på så vis att inga 

namn på personer eller skolor nämns. Trots detta kan källornas tillförlitlighet ifrågasättas. Ett 

undantag är Genlott och Grönlunds (2013) studie som benämner orten där studien är utförd, 

men nämner inget om att de etiska principerna tagits i beaktan. 

6.1.2$Databearbetning3

Sökningarna i olika databaser ledde till ett flertal artiklar som efter närmare granskning av 

titel, nyckelord och abstract sorterades efter kvalitativa, kvantitativa, empiriska samt 

argumenterade texter. De artiklar som valdes ut för denna studie innehöll samtliga former av 

texter, antingen med en ansats eller i kombination av flera. Kvalitativa studier ger ett djupare 
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resultat medan de kvantitativa studierna ofta innehåller fler undersökningssubjekt vilket kan 

generera en högre generaliserbarhet (Eriksson Barajas et al., 2013). En kombination av flera 

ansatser anser vi vara en styrka, då studierna innefattar både djupare analyser och bredare 

empiriska undersökningar, vilket således stärker reliabiliteten för vår studie.  

Att grunda valet av artiklar genom gemensam läsning av deras abstract underlättade 

vårt arbete i att bestämma artiklarnas relevans/irrelevans för studiens syfte, vilket ledde till ett 

första urval. Det faktum att artiklarna, i urval 2, lästes individuellt kan ha påverkat vår 

enskilda uppfattning kring en viss artikels resultat, vilket senare kan ha påverkat den andras 

uppfattning kring källan. Vi anser att genom individuell tolkning av texterna och gemensam 

diskussion kring dem, kan en djupare förståelse skapats av textens innehåll. Dock kan artiklar 

som svarat mot studiens syfte valts bort genom detta förfarande. 

Vi har gjort ett aktivt val genom att bearbeta studier oavsett ålder, vilket resulterat i att 

vi inte enbart granskat källor innefattande årskurs F-3, som är en del av studiens fokus, utan 

även studier innefattande äldre elever och elever överlag. Studien har gett ett vidgat 

perspektiv kring hur läsförståelseundervisning kan se ut för flerspråkiga elever och att det 

finns flera liknelser oavsett ålder. Ett sådant exempel är Makalels (2015) resultat som bygger 

på både universitetsstudenter och grundskoleelever. Likväl hade resultatet i litteraturstudien 

kunnat se annorlunda ut om fördelningen mellan åldrarna varit mer jämn.   

Under bearbetningen av resultaten fann vi i flera fall brist på extern validitet då 

studierna inte omfattade ett större urval. Extern validitet krävs för att kunna generalisera en 

studies resultat och brister i urvalet kan påverka den externa validiteten för studien (Eriksson 

Barajas et al., 2013). I urvalet har vi till viss del haft svårigheter att tolka artiklarnas resultat, 

vilket kan tyda på en bristande intern validitet. Tillförlitligheten är något som Eriksson 

Barajas et al. (2013) menar påverkas av bristande intern validitet. Trots denna reflektion är 

artiklarnas grad av bristande intern och extern validitet inte är så hög att den påverkat vår 

studies resultat och att vi skapat en tillräckligt god förståelse för källornas resultat för att 

kunna använda oss av dem i vår studie.  

 

 3
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6.23Resultatdiskussion3

I kommande avsnitt diskuteras resultatet för studien i relation till dess syfte och 

frågeställningar, vilka är att se till hur god läsförståelseutveckling kan se ut för flerspråkiga 

elever och vilka olika aspekter IKT-användning har i en sådan undervisning. Resultatet 

diskuteras även i förhållande till studiens bakgrund, nya referenser och våra egna 

reflektioner.  

   

6.2.1$Undervisning$för$flerspråkiga$elevers$språkO!och$läsförståelseutveckling$3

Axelsson och Magnusson (2012) beskriver hur flerspråkighet och ett parallellt användande 

och utvecklande av flera språk bidrar till att stärka individen och dess resurser. Karlsson et al. 

(2015) och Norén (2008) bekräftar vad Axelsson och Magnusson (2012) anser angående ett 

framgångsrikt parallellt lärande vilket även deras studier har resulterat i. Forskarnas studier är 

utförda i matematik och NO-sammanhang och kan inte direkt appliceras på 

läsförståelseutveckling. I Läroplanen under NO-ämnena nämns, bland annat, hur eleverna 

inom naturvetenskap, ska arbeta med skönlitteratur som handlar om naturen, berättelser för 

att förstå och förklara fenomen inom naturen samt genomföra och dokumentera enkla 

fältstudier (Skolverket, 2011). Inom matematik ska eleverna, bland annat, lösa och formulera 

matematiska problem samt analysera och använda begrepp och samband inom matematiken 

(Skolverket, 2011). För att genomföra och lösa uppgifter som innehåller det precis nämnda, 

anser vi att god läsförståelse är ett måste och att språkundervisning bör vara genomgående i 

skolans alla ämnen för att kunskapsmålen ska uppnås. 

Vi anser det även intressant att jämföra vad andraspråksforskaren Cummins (1979; 

2012) och Creese och Blackledge (2010) säger kring begreppet translanguaging i jämförelse 

vad svensk, precis nämnda, forskning kommit fram till inom området. Utifrån forskarnas 

resultat uppfattar vi att oavsett ämne kan kodväxling och translanguaging ses som två 

effektiva metoder för att utveckla en god läsförståelse för andraspråkselever. Creese och 

Blackledge (2010) konstaterar att en klassrumsundervisning med hjälp av translanguaging 

kan hjälpa flerspråkiga elever till mening i sitt lärande. Detta kan kopplas till Vygotskys 

(1978) sociokulturella perspektiv, då undervisningen främjar elevernas utveckling på deras 

egen nivå i samspel med andra. 
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6.2.2# # Olika# aspekter# av# IKT# som# verktyg# för# flerspråkiga# elevers#
läsförståelseutveckling3

Forskning vi tagit del av visar att det finns både positiva och negativa aspekter med IKT i 

undervisningen för flerspråkiga elever. Litteraturstudien berör forskning genomförd under de 

senaste tjugo åren och precis som vi nämner, inledningsvis i studien, lever vi en värld där 

IKT blivit ett stort och användbart verktyg, inte minst i undervisningen. Sverige är ett 

framgångsrikt land (SOU 2015:28) vad det gäller just informations- och 

kommunikationsteknologi vilket bland annat Genlott och Grönlund (2013) konfirmerar i sin 

studie kring iWTR som framgångsrik metod för läsförståelseinlärning (och skrivinlärning). 

Genlott och Grönlunds (2013) studie är utförd på elever som använder sitt modersmål, men 

iWTR förespråkar även Trageton (2014) genom metoden ASL (Att skriva sig till läsning). 

Han hävdar att metoden, med fördel, även kan appliceras på flerspråkiga elever (ibid). Dettori 

och Lupis (2010) resultat visar däremot hur tidigare forskning tyder på att en del IKT-verktyg 

inte är tillräckliga för ett bra lärande hos flerspråkiga elever. Forskarnas resultat motsäger 

alltså varandra kring IKT i undervisningen (Genlott & Grönlund, 2013; Dettori & Lupi, 

2010). Deras skilda meningar i frågan kan grunda sig i att studierna är genomförda med några 

års skillnad (1992-2009 och 2013) och i olika länder där utvecklingen inom 

kommunikationsteknologin kan ha kommit långt och där utbudet av 

kommunikationsteknologi i olika delar av världen kan se olika ut.  

En annan studie som visar på en negativ aspekt med IKT-användning är utförd av 

Mangen, Walgermo och Brønnick (2013) på norska högstadieelever, som testas i läsförståelse 

utefter att de undervisats i att läsa texter på papper och att läsa på skärmar. Hade eleverna 

som kommer in i skolan idag genomfört ett liknande test hade eventuellt resultatet blivit 

annorlunda. Detta för att elever vid skolstart idag, som Genlott och Grönlund (2013) 

bekräftar, är mer vana skärmanvändare. Jonsson (2007) menar på ett liknande sätt att 

individerna som växer upp i dagens samhälle, inte enbart nationellt utan även internationellt, 

föds som digital natives med tekniken i handen. 

 

6.2.3$ Meningsskapande$ i$ läsförståelseundervisning$ ur$ ett$ sociokulturellt$
perspektiv3

Ett flertal forskare skriver fram vikten av meningsskapande i undervisningen och hur 

det genererar en lust att lära hos eleverna (Genlott & Grönlund, 2013; Cummins, 1979, 2012; 

Young, 2003; Makalela, 2015; Poehner & Lantolf, 2013; Axelsson & Nilsson, 2013; Norén, 



 

  21 

2008; Karlsson et al., 2015, Liberg, 2003; Wang & Vásquez, 2012; Fälth et al., 2014; 

Svensson, 2013). I Lgr 11 (Skolverket, 2011) påtalas hur undervisningen ska erbjuda 

eleverna just detta. Vare sig det handlar om en läsförståelseutveckling hos flerspråkiga elever 

med eller utan IKT-verktyg krävs en stor mängd pedagogisk eftertanke för att utforma en 

undervisning där eleverna känner meningsfullhet. En meningsfull undervisning kräver att 

eleverna kan relatera till den kunskap som ska befästas (Liberg, 2001). Likt vad ovanstående 

forskare redogör för en meningsfull undervisning med ett sociokulturellt perspektiv som 

grund, anser vi att undervisningen ska anpassas utefter alla elevers olika bakgrunder, behov 

och kunskapsnivåer.  

Creese och Blackledge (2010) påpekar att det krävs mer forskning med syftet att 

undersöka vilka pedagogiska metoder samt resurser för undervisningen av flerspråkiga elever 

som finns och fungerar. Detta är något som även Trageton (2014) menar då han belyser 

bristen på undersökningar gällande inlärningseffekter av IKT. Kodväxlingsmetoder och IKT-

användning anser vi, i linje med Creese och Blackledge (2010), Trageton (2014) och Hattie 

(2014), kräver mer forskning för att inlärningseffekten ska kunna säkerhetsställas. Vi finner 

det intressant att föra ett resonemang där translanguaging som inlärningsmetod möter IKT i 

undervisningen. I en undervisning där IKT har ett tydligt pedagogiskt fokus, samtidigt som 

eleverna får använda sina språk parallellt, ställer vi oss frågande till om ett optimalt lärande 

inom läsförståelseutveckling skulle kunna ske? Exempelvis reflekterar vi kring hur elevernas 

lärande i Svenssons (2013) studie eventuellt blivit mer meningsfullt om lärarna använt sig av 

translanguaging i kombination med IKT. Makalela (2015) framhäver att det är lättare att ta 

till sig och förstå nya ord genom translanguaging vilket lärarna i Svenssons (2013) studie 

saknar kunskap kring.  

!
 3
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7.3Konklusion3och3implikation3

Den här systematiska litteraturstudien resulterar i en rad både svenska och internationella 

forskares resultat för hur andraspråksinlärning kan ske på ett kvalitativt sätt hos flerspråkiga 

elever som ett led i en läsförståelseutveckling. Kodväxling och translanguaging har visat sig 

vara framgångsrika metoder att nyttja vid läsförståelseutveckling, i samband med 

kunskapsinlärning, hos flerspråkiga elever. I ett sådant lärande får eleverna använda sig av 

både deras första- och andraspråk vilket berikar dem som individer, både vad det gäller 

språklig kompetens och läsförståelse. Forskning som berörs i studien påvisar vikten av 

meningsskapande och ett lärande i samspel, som viktiga faktorer i elevernas utveckling vilket 

speglar det sociokulturella perspektivet. Lärandet ska utgå från eleverna och genomföras 

utifrån deras bakgrund, intresse samt att undervisningen läggs på deras individuella 

kunskapsnivå. 

Forskning visar sig bristfällig gällande studiens andra frågeställning där avsikten var att 

undersöka vilka positiva och negativa aspekter IKT har på flerspråkiga elevers 

läsförståelseutveckling. Vi har funnit forskning som redogör för hur flerspråkiga elever 

berikar sin andraspråksinlärning genom IKT-verktyg. Att IKT skulle ha en direkt inverkan på 

flerspråkiga elevers läsförståelseutveckling har vi funnit endast enstaka forskning som 

stödjer. Det saknas därmed kunskap för att underbygga konklusioner gällande denna 

frågeställning. Flera källor tyder på att det, över tid, har skett och sker en utveckling vad det 

gäller digitala verktyg samt nyttjandet av dessa. Flera forskare visar att IKT-användning är ett 

framgångsrikt verktyg i undervisningen för att nå en meningsfull läsförståelseutveckling för 

eleverna. Dock måste undervisningen ske med stor eftertanke och pedagogisk medvetenhet 

där det sociokulturella perspektivet förespråkas av flera forskare.  

Vi, med flera forskare, upplevde vår studies forskningsområde begränsat vad det gäller 

aktuella källor innefattande de yngre åldrarna och inlärningseffekten av ett IKT-användande 

hos flerspråkiga elever med läsförståelse i fokus. Vår förhoppning är att kunna genomföra ett 

vidare utvecklingsarbete som berör just flerspråkiga elevers läsförståelseutveckling, genom 

att se till inlärningseffekten i en undervisning som innefattar IKT. Varför ett sådant 

utvecklingsarbete är aktuellt ser vi som en följd av den rådande mångkulturaliteten där 

undervisningen måste anpassas för att alla elever ska ges möjlighet att språkligt utvecklas på 

bästa sätt. Resultaten som ett sådant arbete skulle kunna generera kan ses som relevant data 

för en framtida empirisk studie. 
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through learning reading by 
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2013 
 
Computers & 
Education 

Google Scholar 
  
”Läsförståelse AND 
Undervisning AND 
Andraspråk” 
 
 
Sekundärsökning: 
”Hur kan skrivande 
med digitala resurser 
bidra till elevers 
andraspråksinlärning
?” 
Getrud Ingelman 

Annika 
Agélii 
Genlott & 
Åke 
Grönlund 

Improvin
g literacy 
skills 
through 
learning 
reading 
by 
writing: 
The 
iWTR 
method 
presented 
and tested 

Studiens syfte var 
att utveckla läs- 
och skrivinlärning 
i de yngre åldrarna 
genom en 
effektivare metod, 
iWTR (integrerad 
skrivning till 
läsning). 
Författarna har en 
sociokulturell 
utgångspunkt för 
studien.  

Studien har en kvantitativ 
ansats och genomfördes 
genom ett kvasiexperiment 
med undersökningar av 
förstaklasselever, som arbetade 
med iWTR-metoden. Studien 
är empiriskt utförd i två 
förstaklasser på en skola i 
Sollentuna i. Ej genom 
slumpmässigt urval, då en 
lärare på skolan utvecklat 
metoden. Genomförandet 
skedde i två testgrupper, 41 
elever, och två 
kontrollgrupper, 46 elever. 
Testgruppen lärde genom 
iWTR och kontrollgruppen 
undervisades traditionellt.  
Forskarna nämner deras 
medvetenhet om att studien är 
småskalig och hänvisar till 
vidare forskning i Sollentuna 
med flera klasser. 
 
Etiska principer nämns inte. 

Resultatet visade att 
både läs- och 
skrivförmågan 
utvecklades markant i 
testgrupperna jämfört 
med kontrollgrupperna. 
Studien resulterar alltså 
i metoden, iWTR, är ett 
effektivt sätt till 
språkutveckling. 
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2013 
 
International 
Journal of 
Educational 
Research  

Libris  
 
”Läsförståelse AND 
IKT” 
 
 
Sekundärsökning: 
”Det digitala 
läsandet: Begrepp, 
process och resultat” 
Maria Rasmusson 
 

Anne 
Mangen, 
Bente R. 
Walgermo, 
Kolbjørn 
Brønnick 

Reading linear 
texts on paper 
versus 
computer 
screen: Effects 
on reading 
comprehension 

Studien 
undersöker i 
vilken 
utsträckning 
en 
datorskärm 
kan påverka 
inlärningen 
av 
läsförståelse. 

Studien har en kvantitativ 
ansats och bygger på empiri.  
Studien innefattar 72 stycken 
elever på två norska skolor, i åk 
9. Elevernas socioekonomiska 
bakgrund spelade roll i urvalet, 
på så vis att studien var ämnad 
att genomföras på elever i 
medelklass för att gruppen 
skulle ses som homogen. 
Studien genomfördes genom att 
slumpmässigt dela upp eleverna 
i två grupper där ena gruppen 
skulle läsa två texter på papper, 
medan den andra skulle läsa 
samma texter på i PDF-format 
på en skärm. Inför läsningen 
utförde eleverna ett 
läsförståelsetest. Efter läsning i 
de båda formaten gjordes tester 
för att se till elevernas 
läsförståelse. 
Etiska principer nämns inte. 

Resultaten från 
studien tyder på att 
läsa texter på en 
datorskärm bidrar till 
sämre läsförståelse än 
att läsa samma texter 
på papper. Detta 
beroende på en rad 
faktorer så som, 
orientering och 
navigering i de olika 
textkällorna, vilket 
forskarna anser 
påverkar 
läsförståelseförmågan.  
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2010 
 

Procedia,Social,
and,Behavioral,
Sciences,

Summon 
 
”Reading 
comprehension AND 
Foreign language 
AND Education 
AND ICT” 
1. Scholarly and 
peer-review 
2. Tidsskriftsartikel 
 
 

Giuliana 
Dettori & 
Valentina 
Lupi 

ICT and new 
methodologies 
in language 
learning  

Studiens syfte är 
att undersöka 
IKT:ns roll och 
om den kan 
användas 
fördelaktigt i 
samband med 
språkinlärning. 
Studien syftar 
till att undersöka 
detta vad det 
gäller inlärning 
av Franska som 
ett andraspråk. 
 

Studien har en kvalitativ 
ansats och bygger på 
tidigare forskning inom 
ämnet.  
Materialet som har 
analyserats är ifrån 1992 
och fram tills Dettori och 
Lupis studie utförs 2009. 
Materialet utgörs bland 
annat av Lupi som är 
forskare även i denna 
studie.    
 

Studien resulterar i 
att samhället och 
tekniken är i en 
uppenbar förändring 
och att 
förhoppningen om 
ett bra pedagogiskt 
digitalt verktyg för 
andraspråksinlärning 
är inom räckhåll. Ett 
sådant verktyg antar 
forskarna förbättra 
inlärningen av ett 
andraspråk i skolan.  
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2012 
Reading and 
Writing 

Summon 
”"Reading 
comprehension" 
AND Multilinguals 
AND ICT” 
1. Scholarly and 
peer-review  
2. Tidskriftsartikel  

Jim 
Cummins 
 

The 
intersection 
of cognitive 
and 
sociocultural 
factors in the 
development 
of reading 
comprehensio
n among 
immigrant 
students 

Målet med 
studien är att ta 
fram trovärdiga 
kvantitativa och 
kvalitativa 
forskningsresultat 
som exkluderats 
från tidigare 
forskning. Samt 
att ge förslag på 
tolkningar av det 
undersökta som 
är av betydelse 
för klassrummet.  

Studien har en kvantitativ 
ansats och är en 
litteraturstudie där 
Cummins redogör för 
tidigare empiriska studier 
av både kvalitativ och 
kvantitativ data gällande 
flerspråkighet, IKT och 
läsförståelse. 

Studiens resultat visar att 
man med fördel ska låta 
eleverna använda sitt 
förstaspråk som ett 
kognitivt verktyg. Detta 
underlättar tydligt 
utvecklingen av den 
språkliga medvetenheten 
samt likheter och 
skillnader mellan första- 
och andraspråket.  
 

 
 
 
 
 
 

&
&
&



 

 

Bilaga&B:5&Artikelöversikt&
Publikationsår 
Utgivare 
 

Databas 
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Tillvägagångssätt/Urval/ 
Bortfall 
Etiska principer 

Slutsats/Resultat 

2003 
 
Journal of 
Computer 
Assisted 
Learning 

Google Scholar 
 
”"Reading 
comprehension" 
AND "Foreign 
language" AND 
education” 
 
1. 2000-2003 
 
 
 

S. S.C. 
Young 

Integrating 
ICT into 
second 
language 
education in 
a vocational 
high school 

Studiens syfte var 
att undersöka 
internet-
användningen på 
ett 
yrkesgymanasium 
i Taiwan.  
Eleverna skulle 
lära sig engelska 
som andraspråk i 
sociokulturella 
inlärningsmiljöer 
både fysiskt och 
genom internet. 
 

Studien genomfördes med 
både kvalitativa och 
kvantitativa metoder. 
Studien har skett genom 
mail, enkäter, klassrums-
observationer, 
strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer, 
samt med hjälp av elevers 
egna loggar.  De som 
studerades var tjugonio 
studenter och en ung 
manlig engelskalärare. 
Val av studenter och lärare 
motiveras ej. 
 

Resultatet av studien 
visare att en sociokulturell 
och datorbaserad 
undervisning kan 
underlätta för eleverna vad 
det gäller att uttrycka sig. 
Genom att delta i olika 
online-aktiviteter kan även 
elevernas kritiska tänkande 
och problemlösnings- 
strategier utvecklas. I en 
undervisning med 
kombination av IKT och 
andraspråksinlärning 
(engelska) förbättrar 
eleverna sin kompetens 
vad det gäller bägge delar.  
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2014 
 
Geografiska 
notiser 

Swepub 
 
”Läsförståelse” 
 
1. Tidskriftsartikel 

Svante 
Karlsson 
& Ulf 
Sandqvist 

Den digitala 
tekniken och 
den svenska 
skolan: 
Rumslig 
upplösning 
och 
försämrad 
läsförståelse? 

Artikelns syfte är 
att sätta de 
försämrade 
skolresultaten i 
relation till digital 
förändring. Detta 
genom att bevisa  
Hypotesen för 
studien är om det 
är möjligt att IT 
kan ha en negativ 
inverkan på 
elevernas 
studieresultat. 

Studien är baserad på 
tidigare forskning och är 
en argumenterande studie 
som har en kvantitativ 
ansats. 
Urvalet innefattar tidigare 
forskning angående IT och 
användandet av den bland 
unga i åldrarna 9 till 16 år. 

Studien resulterar i att en 
ökad IT-användning 
bland unga är en del av 
problematiken kring de 
försämrade skolresultaten 
i läsförståelse. För att 
förtydliga är det inte 
tekniken i sig självt, utan 
själva användningen av 
den. Detta för att olika 
tekniker kan främja 
läsförståelsen om det 
görs ett aktivt val i 
användningen. 
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2015 
 

Per Linguam 

Summon 
 
”Translanguaging 
AND Reading 
comprehension” 55 
1. Scholarly and 
peer-review 20 
2. Tidsskriftsartikel 
20 
 
 

Lekiti 
Makalela 

Translanguagin
g as a vehicle 
for epistemic 
access: Cases 
for reading 
comprehension 
and 
multilingual 
interactions    

Syftet med 
studien är att 
rapportera 
effektiviteten av 
att använda sig 
av 
translanguaging 
i 
kommunikation- 
och 
läsförståelse-
undervisningen. 

Studien innefattar två fall 
som utförs med en 
epistemologisk ansats. 
Urvalet för det ena caset var 
24 stycken 
universitetsstudenter, som 
hade olika Afrikanska 
modersmål och det andra 
caset var urvalet en klass 
med tolvåringar som pratade 
Sepedi som modersmål och 
skulle lära engelska. 
Undervisningen som utfördes 
på univeristet var främst 
kommunikationsövningar 
och i grundskolan var 
lektionerna: 
ordförrådsövningar, 
läsförståelse tyst- och 
högläsning samt skrivande 
på bägge språken. 
Etiska principer nämns inte.  

Studien resulterar i 
positiva uttalanden 
om 
translanguaging-
metoden av 
universitets-
studenterna på så 
vis att de kände sig 
bekväma i 
språkinlärningen 
och den föll sig 
naturligt, då de fick 
använda 
modersmålet och att 
andraspråket lättare 
relaterades till med 
modersmålet som 
grund. Grundskol-
eleverna visade på 
en förbättrad 
läsförståelse i både 
första och 
andraspråket.  
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Utgivare 
 

Databas 
Sökord 
Inklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metodval/ 
Tillvägagångssätt/Urval/ 
Bortfall 
Etiska principer 

Slutsats/Resultat 

2013 
 
Languaging 
Teaching 
Researching 

ERIC 
 
”Reading 
comprehension 
AND Second 
language” 
 
1. Peer Reviewed 
2. 2013 

Matthew E 
Poehner & 
James P 
Lantolf 

Bringing the 
ZPD into the 
equation: 
Capturing L2 
development 
during 
Computerized 
Dynamic 
Assessment 
(C-DA) 

Studiens syfte är att  
med DA som 
utgångspunkt (DA 
har sin teoretiska 
grund i ZPD) utgå 
ifrån att lärande 
sker i interaktion. 
Studien utgör ett 
första försök att 
utveckla ett 
dynamiskt 
bedömningsinstrum
ent (DA) för att 
undersöka 
andraspråkselevers 
hör- och 
läsförståelse med 
datorn som 
stöttning i lärandet.  

Studien har en kvantitativ 
ansats som bygger på 
empirisk data insamlad 
genom multisvarstester 
som har utförts på 
andraspråkselever i Kina, 
Frankrike och Ryssland.  
 

Ett resultat av studien 
som forskaren väntade 
sig var att eleverna 
presterade bättre med 
hjälp av stöttningen. 
Studien resulterar även 
i att de som hade 
svårigheter att utföra 
testet på egen hand, 
hade mer hjälp av 
stöttningen. Studien 
påtalar även att 
metoden inte är 
tillräcklig utvecklad för 
att appliceras i 
undervisningen.  

 

 &
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Bortfall 
Etiska principer 

Slutsats/Resultat 

2013 
 
 
International 
Electronic 
Journal of 
Elementary 
Education 

,

Google Scholar 
”Annika Karlsson 
AND Kodväxling” 
1. 2015 
 
 
Sekundärsökning: 
”Kodväxling som en 
språklig resurs i det 
flerspråkiga NO-
klassrummet” 
Annika Karlsson, Pia 
Nygård-Larsson & 
Anders Jakobsson 
 
 
 
 
 
 

Monica 
Axelsson & 
Jenny 
Nilsson 

“Welcome 
to Sweden”: 
Newly 
Arrived 
Students’ 
Experiences 
of 
Pedagogical 
and Social 
Provision in 
Introductory 
and Regular 
Classes. 

Syftet med 
studien är att ta 
reda på hur 
nyanlända 
elever upplever 
sin tid i och 
emellan 
förberedelse-
klass och vanlig 
klass. Studien 
syftar även till 
att se till vad 
skolan erbjuder 
eleverna när det 
gäller sociala 
och pedagogiska 
resurser för att 
utveckla sina 
kunskaper inom 
skolans värld.  

Studien har en etnografisk ansats och 
är utförd genom deltagande 
observationer i klassrummen och 
semistrukturerade intervjuer med 
nyanlända elever, i åk 8 & 9 och 
lärare på tre skolor under 15 
månader. Skolorna ligger i tre olika 
stora kommuner och med olika 
många nyanlända elever per skola. 
Årskurserna är valda utefter att 
eleverna där, enligt Pisa (2013), ofta 
har svårigheter i sin fortsatta 
utbildning. Eleverna valdes ut enligt 
kriterier som är avsedda att 
återspegla heterogenitet för 
nyanlända elever när det gäller kön, 
skolbakgrund och ursprungsland. 
Studien kom att innefattas av 22 
elever, 12 flickor och 10 killar med 
alla skilda bakgrunder. 16 lärare 
deltog i studien. Eleverna 
accepterade själva att delta i studien. 

Några av slutsatserna 
som dras av forskarna 
är att beroende av 
skola och de tillgångar 
som finns där 
påverkas graden av 
resurser som ges till 
eleverna. Ett annat 
resultat visar att lärare 
har svårt att anpassa 
undervisningen utefter 
elevernas 
flerspråkighet och att 
de saknar kunskaper i 
hur en sådan 
undervisning kan se 
ut. Ytterligare ett 
resultat visar att 
elevers 
språkutveckling sker 
bäst när de får 
använda sig av alla 
sina språktillgångar i 
sin språkutveckling.  
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2008 
 
Nordic Studies 
in Mathematics 
Education 

Swepub  
 
”Education AND 
Bilingual AND 
Sweden” 
 
1. Tidskriftsartikel 
2. Refereegranskat 

Eva Norén Bilingual 
students’ 
mother 
tongue  

Studiens syfte 
var att svara på 
frågan; Hur kan 
effektiva 
metoder för 
lärande uppstå i 
tvåspråkig 
matematik-
undervisning? 
 
 

Forskaren har använt sig 
av etnografisk metod för 
att samla in data och tagit 
del av detta genom 
observationer. Studien har 
alltså en kvalitativ ansats 
och bygger på 
strukturerade intervjuer, 
samtal, observationer.  
Till studien så var det 
frivillig anslutning och 
urval blev fem 
förortsskolor i Stockholm, 
med invandrarelever i 
åldrarna 9-16 år. Studien 
utfördes under två läsår i 
modersmåls-undervisning 
i matematik.  
 

Studiens resultat var att 
undervisning på två språk i 
matematik gjorde läraren mer 
transparent och tydlig. 
Resultatet visar även hur 
flerspråkiga elever kan dra 
nytta av sådan undervisning. 
Detta genom användning av 
två språk i kombination i en 
ämnesundervisning där 
modersmålet fungerar som en 
resurs för lärandet.  
 

 
 
 



 

 

&
Bilaga&B:11&Artikelöversikt&
Publikationsår 
Utgivare 
 

Databas 
Sökord 
Inklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metodval/ 
Tillvägagångssätt/Urval/ 
Bortfall 
Etiska principer 

Slutsats/Resultat 

2015 
 
Pedagogisk 
forskning i 
Sverige 

Google Scholar 
 
”Annika Karlsson 
AND Kodväxling” 
 
1. 2015 
 
 
(tillgång genom 
Anders Jakobsson) 

Annika 
Karlsson, 
Pia 
Nygård-
Larsson & 
Anders 
Jakobsson 
 

Kodväxling 
som en 
språklig 
resurs i det 
flerspråkiga 
NO-
klassrummet 

Syftet med 
studien är att 
studera och 
analysera 
elevsamtal i en 
naturorienterad 
undervisnings-
kontext med 
nyanlända elever 
som får chansen 
att använda sitt 
första- och 
andraspråk. Syftet 
är att utforska om 
och på vilka sätt 
kodväxling kan 
fungera som en 
resurs för deras 
lärande i ämnet. 

Studien är kvalitativt 
genomförd via video- och 
ljudinspelningar grundad 
på elevsamtal och 
undervisningstillfällen. 
Vidare har transkriptioner 
gjorts där kodväxlingen 
var i fokus och därefter 
analyserades materialet. 
Studien utfördes på en 
mångkulturell skola i en 
förort i där samtliga 
elever var flerspråkiga. 
Majoriteten av eleverna 
(åk 4) har i tidigare 
årskurser fått 
undervisning i en 
tvåspråkig klass 
(svenska/arabiska). 
Forskarna nämner att 
etiska principer har tagits 
i beaktan.  

Resultatet i studien visar 
att kodväxling användes i 
huvudsak till att skapa en 
förståelse samt utveckla 
ämnesinnehållet. Genom 
att konkretisera innehållet 
i ämnet till vardagsnära 
händelser skapade 
eleverna en förståelse, för 
både det språkliga och det 
teoretiska. Kodväxling blir 
således en strategi i 
lärprocessen. 
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2003 
 
Utbildning och 
demokrati: 
Tidskrift för 
didaktik och 
utbildningspolit
ik.  
 

Summon  
 
”Caroline Liberg” 
 
 
 
1. Tidskriftsartikel 
2. Scholarly & Peer-
review 
3. Education 

Caroline 
Liberg 

Flerstämmighet, 
skolan och 
samhälls-
uppdraget.  
 

Syftet med 
denna studie är 
att ställa frågor 
och ge svar till 
den nationella 
kvalitets-
granskningen av 
läs- och 
skrivprocessen. 
Detta i en 
kontext som 
innefattar 
begreppet 
flerstämmighet i 
skolan.   
 

Studien är 
argumenterande 
och granskar en 
forskningsrapport 
och har en 
kvalitativ ansats. 
Forskaren bygger 
sin argumentation 
utifrån en tidigare 
forskningsrapport 
om flerstämmighet 
i förhållande till 
skolan och 
samhällsuppdraget. 
  

Liberg kommer fram till att 
begreppet flerstämmighet 
handlar om att alla elever i ett 
klassrum ska få möjlighet att 
komma till tals. Att eleverna 
ska bli tagna på allvar och 
förutsättningar ska skapas så 
att elever både får stå upp för 
sina tankar samtidigt som de 
ska respektera andras och att 
det är av vikt att ta 
flerstämmighet i beaktan i 
relation till undervisningen för 
att skapa ett meningsfullt 
lärande hos eleverna.  
Vidare menar forskaren att det 
krävs ett aktivt arbete kring 
begreppet flerstämmighet för 
en meningsfull språkutveckling 
och att hela tiden ställa sig 
frågande till varför? hur? 
vilka? i arbetet.  
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2012 
 
CALICO 
Journal 

Google Scholar  
 
 
”Läsförståelse AND 
Undervisning AND 
Andraspråk” 
 
 
Sekundärsökning: 
”Hur kan skrivande 
med digitala 
resurser bidra till 
elevers 
andraspråksinlärnin
g?” 
Getrud Ingelman 
 
 

Shenggao 
Wang & 
Camilla 
Vásqez 

Web 2.0 and 
Second 
Language 
Learning: 
What Does 
the Research 
Tell Us? 

Studiens syfte är 
att se till vad, 
aktuell, tidigare 
forskning säger 
kring Web 2.0, 
CALL och 
andraspråksinlärni
ng, för att 
identifiera några 
av dess fördelar. 
Syftet är dessutom 
att se till 
begränsningar i 
den nuvarande 
forskningen.  

Studien har en kvantitativ 
och kvalitativ ansats då den 
både är kartläggande, men 
samtidigt undersöker 
området på ett objektivt sätt.  
Studien är grundad i vad 
tidigare forskning säger en 
undervisning innefattande 
Web 2.0 och 
andraspråksinlärning.  
Studien bygger främst på 
forskning publicerad i 
vetenskapliga journaler 
mellan 2005 och 2009. 
Artiklar publicerade under 
första kvartalet i 2010 
ingick även i studien.  
 

Det generella resultatet 
av studien är att Web 
2.0 i undervisningen 
innefattar ett flertal 
fördelar. Bland annat att 
den tillför komfortabla 
inlärningsmiljöer som 
erbjuder samarbete. 
Web 2.0 tillsammans 
med 
andraspråksinlärning 
visar på naturliga 
förutsättningar, då det 
innebär en ökad 
interaktion på 
modersmålet eleverna 
emellan vilket samtidigt 
leder till 
meningsskapande i 
lärandet. Ytterligare en 
del av resultatet var att 
det finns bristfällig 
forskningen att tillgå 
inom området.  
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2014 
 
Linköping 
University Post 
Print  

Swepub 
 
”Läsförståelse” 
 
1. Tidskriftsartikel 
2. Peer-review 

Linda 
Fälth, 
Stefan 
Gustafson, 
Tomas 
Tjus and 
Idor 
Svensson  

Lärarnas 
erfarenheter 
av deltagande 
i en 
datorbaserad 
interventions-
studie som 
syftar till att 
öka elevernas 
läsförmåga 
 

Studiens syfte 
var att undersöka 
och kartlägga 
lärares 
upplevelser av en 
medverkan i en 
interventions-
studie med syfte 
att gynna 
läsförståelseutve
cklingen hos 
elever i åk 2. 
Detta för att 
tydliggöra och 
försöka klargöra 
de publicerade 
kvantitativa 
resultat från 
interventions-
studien.  

Studien har en kvalitativ 
ansats och är 
fenomenografiskt grundad.  
Studien bygger på en 
semistrukturerad 
intervjustudie, genomförd 
på arton lärare som deltagit 
i en interventionsstudie.  
I interventionsstudien, där 
två datorbaserade 
lästräningsprogram 
användes, deltog totalt 130 
elever från åk 2 och 42 
lärare. Lärare och 
specialpedagoger 
identifierade att 100 av 
eleverna hade någon form 
av svårighet inom läs och 
skriv, resterande 30 elever 
var en kontrollgrupp.  
 

Resultatet i studien var 
att lärare upplevde att 
motivationen hos både 
lärare och elev visade sig 
främjas när olika metoder 
eller träningsprogram 
användes i 
undervisningen. Datorns 
roll i undervisningen 
upplevdes positiv då den 
gav en omedelbar 
feedback på elevens 
arbete. Även läsförmågan 
upplevde lärarna vara 
bättre efter studiens 
genomförande.,,
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2013 
 

Education 
Inquiry 
 

Summon 
 

”Läsförståelse AND 
Flerspråkighet” 

 
1. Tidskriftsartikel 
2. Scholarly and 
Peer-review  

Gudrun 
Svensson 

Who owns 
the words?: 
Teaching 
vocabulary 
in a 
multicultural 
class 

Syftet med 
studien var att 
använda 
critical literacy 
för att belysa 
hur lärares 
inställning och 
tillvägagångssä
tt kan influera 
elevernas 
möjligheter i 
ett arbete med 
skönlitteratur i 
ett flerspråkig 
klassrum. 
 

Studien har en kvalitativ 
ansats. Metoden bestod av 
ljudinspelning vid tre olika 
tillfällen, där varje 
undervisningstillfälle liknade 
varandra. Vid tillfällena 
högläste lärarna från en 
skönlitterär bok och eleverna 
och skapade texter/ordlistor i 
relation till det lästa som 
sedan bearbetades. Det 
genomfördes även två 
intervjuer med lärarna. 
Urvalet är en fjärdeklass, i en 
svensk skola, med 24 elever, 
där 23 av dem hade svenska 
som andraspråk. 
Forskaren har tagit de etiska 
principerna i beaktan genom 
att meddela föräldrar kring 
studien samt ge eleverna 
kodnamn.  

Resultatet i studien visar 
att eleverna inte ökade 
sina kunskaper, som 
lärarna tänkt, trots 
engagemang från lärarna 
samt en varierad och väl 
genomtänkt 
undervisning. 
I intervjuerna framkom 
att lärarna kände sig 
återhållsamma, vilket 
forskaren upplevde vid 
observationstillfällena, 
och bar på rädslan att 
någon elev kunde bli 
stött av undervisningen. I 
resultatet framkommer 
att det krävs en 
kompetens inom 
andraspråks-inlärning 
samt IKT-användning för 
att ett meningsfullt 
lärande ska ske.  
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