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Denna litteraturstudie beskriver andraspråksutveckling utifrån forskning. Vår upplevelse av 

verksamheten är att lärare inte har kunskaper hur elever med annat modersmål än svenska 

ska undervisas på bästa sätt. Resultatet i denna studie visar att lärarens kunskaper om and-

raspråksutveckling är en viktig faktor för andraspråkselevers skolframgång. Forskning visar 

flera gynnsamma arbetssätt som skulle bidra till en mer utvecklande undervisning för and-

raspråkslever om läraren har kunskaper om dessa arbetssätt. Lärarens kunskaper kring 

språkutveckling är starkt förknippat med lärarens attityd till flerspråkighet. Med godare 

kunskaper kommer också ett positivare förhållningssätt gentemot elever med ett annat mo-

dersmål än svenska. Elevens språk bör ses som en resurs och inte som ett hinder. Emellertid 

visar resultatet att lärare saknar korrekt kompetens, vilket har negativa konsekvenser för 

elevens språkutveckling. En annan slutsats från resultatet är att kollegialt samarbete har stor 

betydelse för andraspråkselevers skolframgång. När elevens utbildning grundas på ett gott 

samarbete mellan modersmålslärare, klasslärare och studiehandledare blir elevens behov 

synliga. På detta sätt kan man ge eleven större möjligheter att utvecklas så långt som möj-

ligt. Studien är en litteraturstudie som genomförts med informationssökning och litteratura-

nalys som metod. Syftet med studien är att analysera forskningsmaterial för att kunna sam-

manställa ett resultat kring vad forskning säger om språkutvecklande arbetssätt. Studien 

belyser sociokulturell teoriram, kognitivism, pragmatism och behaviourism utifrån ett 

språk- och lärandeperspektiv. Materialet som använts i studien har valts ut genom kriterier 

som innebär att texterna ska innehålla skolkontext, årskurs 1-9 och första- och andra-

språksinlärning.  
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1.INLEDNING 

De svenska klassrummen i dagens grundskola är i högsta grad flerspråkiga. Under åren 

2014-2016 har 104 401 barn ansökt om asyl i Sverige, varav drygt 70 000 anlände under 

året 2015 (Migrationsverket, 2017). I en svensk kommun kan andelen svenska som andra-

språkselever uppgå till 37,9 procent (Skolverket, 2016a, s. 68). Detta ställer nya krav på 

undervisningen i form av språkutveckling och inkludering. Lärare oavsett ämne ska under-

visa elever som inte har svenska som förstaspråk, vilket innebär att eleverna parallellt med 

ämnesundervisningen också ska tillägna sig det svenska språket (Skolverket, 2012, s. 7-8). 

Jim Cummins är en framstående forskare inom andraspråksutveckling. I sin artikel Andra-

språksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy 

(2000, s. 5), beskriver han att lärare har visat svårigheter i att undervisa andraspråkselever 

och de hade föredragit att eleverna redan behärskade språket innan de ingick i ordinarie 

klass.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi sett hur problem har uppstått när lära-

ren saknar kunskaper i att undervisa andraspråkselever. Ett exempel på detta var att en elev 

blev tilldelad ett arbetsblad om kroppsdelar medan resten av klassen gick igenom läsläxan. 

Eleven blev således sittande själv med sitt arbetsblad om något som inte var kopplat till 

det klassen för tillfället arbetade med. Undervisningens innehåll var alltså kontextreduce-

rat. Vi har också upplevt undervisning som blivit så förenklad att den rent av blir urvattnad. 

Undervisningen bidrar då inte med den utmaning som stärker lärandet. Pauline Gibbons 

belyser detta problem och framhäver vikten av en kognitivt utmanande undervisning kom-

pletterad med god stöttning från lärare (Gibbons, 2016, s. 34-35). Som blivande lärare vill 

vi utveckla vår förmåga att möta och skapa meningsfulla undervisningssammanhang. Vi 

vill ge alla elever möjligheter att utvecklas i sin identitet och i sitt lärande till sin fulla 

potential. För att kunna göra detta behöver vi vara kompetenta i både modersmålsunder-

visning i svenska och andraspråksundervisning i svenska. Vi behöver därför ha kunskap 

om hur ett första- och ett andraspråk utvecklas. Detta är viktiga kompetenser som vi upp-

lever, utifrån erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen, skulle kunna ut-

vecklas ytterligare inom professionen i stort. Denna litteraturstudie ämnar ge en översikt 

om andraspråksutveckling i klassrummet.  

I denna litteraturstudie vill vi undersöka vad forskning säger om faktorer som påverkar 

andraspråkslärande och hur en gynnsam undervisning kan se ut. Vi har i studien valt att 

använda oss av olika publikationstyper såsom doktorsavhandling, konferensbidrag, tids-

skriftartiklar, antologier och böcker för att få en bred och varierad översikt av forsknings-

området.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna litteraturstudie är att analysera och undersöka forskningsområdet andra-

språkutveckling med tonvikt på vilka faktorer och arbetssätt som kan främja eller hämma 

språkutveckling för elever i dagens klassrum. Vår avsikt är att med nationell och internat-

ionell forskning beskriva området med särskilt fokus på flerspråkighet i grundskolans lägre 

årskurser. Vi vill uppnå syftet genom att utgå från följande frågeställning: 

• Vad säger forskning om språkutvecklande arbetssätt i klassrum med elever som har 

ett annat modersmål än svenska?  
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3.BAKGRUND 

Detta kapitel inleds med en redogörelse av vad det innebär att kunna ett språk samt varför 

elever ska utveckla kunskaper i det svenska språket (3.1). Därefter definieras språkutveck-

lande arbetssätt med en översikt över hur detta arbetssätt förhåller sig till de styrdokument 

som finns för grundskolan (3.2), följt av generella språkutvecklingsteorier (3.3), andra-

språkslärande i skolan (3.4) och Translanguaging (3.5). Vi beskriver också hypoteser om 

andraspråksutveckling utifrån inflödeshypotesen (3.6.1) och utflödeshypotesen (3.6.2). De 

olika språkutvecklingshypoteserna är slutligen sammanställda i en tabell tillsammans med 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Vi har valt att jämföra dessa för att 

tydligt synliggöra likheter och skillnader eftersom dessa tre har stort inflytande inom språk- 

och lärandeforskning (Tabell 1). Specifika begrepp har markerats i kursivstil första gången 

de tas upp. För en ordlista med förklaring över ord och begrepp se bilaga 2. Med elever 

med annat modersmål än svenska avser vi elever som invandrat till Sverige med ett redan 

mer eller mindre utvecklat förstaspråk.  

3.1 SPRÅK 

Språk kan definieras som verktyg för kommunikation och allt som omfattas av begreppet 

kommunikation (Rosén & Wedin, 2015, s. 13). Språket används för att ge eller ta inform-

ation (Rehnqvist & Svensson, 2008, s.9). För att definiera vad det innebär att kunna ett 

språk har de grammatiska strukturerna, uttalet och ordförrådet varit de gemensamma nyck-

elpunkterna inom språkforskning (Abrahamsson & Bergman 2014, s.14). Att kunna ett 

språk har utvidgats till att också omfatta de subtila detaljer som finns i språkanvändningen, 

att känna till de normer som följer ett språk och att kunna anpassa språket efter mottagare 

och syfte (ibid). En individ kan ses utveckla sitt språk i två nivåer det vill säga på bas- och 

utbyggnadsnivå (Olofsson & Sjöqvist, 2013, s.698-699). Basen är det språk som individen 

lär sig före skolstart, medan utbyggnaden kan förklaras som det ämnesspråk som förekom-

mer i skolan. För en elev med undervisningsspråket som andraspråk tar det enligt Cum-

mins (2000, s.6) fem år eller mer för att utveckla ett likvärdigt ämnesspråk, alltså utbygg-

nadsspråk, som de elever har med undervisningsspråket som förstaspråk. Språk är också 

starkt förknippat med kultur och identitet, vilket beskrivs i Läroplan för grundskolan, för-

skoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroplanen kallas i denna studie fortsättningsvis 

Lgr11, (2016c, s.9). Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (Unicef, 2016: artikel 

6,8,12–13), Barnkonventionen, har barn rätt till att kunna yttra sig i frågor som rör barnet 

samt att utveckla och behålla sin identitet genom att få möjlighet att utveckla det språk som 

talas där barnet är bosatt. Skolan är en central arena för elevers lärande och utveckling 

vilket medför att alla lärare inom verksamheten har ansvar att bidra med undervisning som 

medför att eleven utvecklar sin identitet och sin förmåga att använda det svenska språket 

(Skolverket, 2012, s.7).  

3.2   SPRÅKUTVECKLANDE ARBETSSÄTT I UNDERVISNINGEN 

Ett språkutvecklande arbetssätt innebär att elevernas språkinlärningsprocess stärks och det 

är alla lärares uppgift att i alla ämnen utveckla elevernas språk (Skolverket, 2012, s. 7-8). 
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Skollagen (SFS, 2010:800, s. 26) fastslår att undervisningen ska anpassas till alla elevers 

olika förmågor och behov. En elev med svenska som andraspråk har andra behov i under-

visningen än de elever som har undervisningsspråket som förstaspråk. Elevens lärande ska 

då inte bara innefatta ämnesinnehåll utan också utveckling i det svenska språket. Ett av 

skolans övergripande mål är ”att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 

det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket, 2016c, s. 13). 

Kunskapskraven för svenska som andraspråk avser elever som börjat sin andraspråksun-

dervisning i svenska i årskurs 1. Det innebär att en elev med ett annat modersmål än 

svenska som påbörjar sin skolgång i Sverige senare än årskurs 1 inte kan förväntas uppnå 

de mål som gäller för svenska som andraspråk. Efter avslutad grundskola ska eleven ha 

tillägnat sig det svenska språket i den grad att eleven kan läsa svenska på gymnasiet (Skol-

verket, 2016b, s. 6). Skolan har därmed en viktig roll i att utveckla elevernas basspråk 

parallellt med utbyggnadsspråket för att utveckla elevernas språkliga kompetens och gynna 

skolframgång.  

3.3 SPRÅK- OCH LÄRANDETEORIER 

Utvecklingen av språk i ett förstaspråkssammanhang innebär att språket präglas av den 

sociala kontext man växer upp i och genom att barnet imiterar dem som ingår i den kon-

texten (Säljö, 2014, s. 161). Detta innebär att lärandet påverkas av yttre faktorer. Lev 

Vygotskij är enligt Säljö framträdande inom den sociokulturella teorin och menar att lä-

rande sker främst när det begripliga inflödet individen utsätts för, ligger precis ovanför den 

nivå barnet behärskar på egen hand. Inflöde är det språk som individen hör. Kroksmark 

(2011, s. 450-451) beskriver hur Vygotskij använder termen proximal utvecklingszon för 

att förklara lärandet. Skolan är en av de viktigaste sociala sammanhang där kunskap kon-

strueras och elevernas tänkande utvecklas. Med detta sociokulturella synsätt blir språket 

det viktiga redskap som krävs för att kunna förmedla mening i och om vår omvärld (Säljö, 

2014, s. 161). 

En pedagog som haft stor betydelse inom pragmatismen är John Dewey. Han förespråkar 

skolan som en spegling av det sociala samhället eleven ingår i och ska på så vis stödja 

elevens deltagande i samhället (Kroksmark, 2011, s. 374). Dewey myntade begreppet ”Le-

arning by doing” (Kroksmark, 2011, s. 375) med vilket han menar att lärande sker via 

praktiska och sociala aktiviteter och utmanande erfarenheter. Överfört till språkutveckling 

innebär detta att språklärande inte kan ske såvida språket inte praktiskt används.  

Kognitivismen beskriver lärandet som en inneboende process som sker genom att indivi-

den inhämtar information. Individen jämförs med en dator som tar in och behandlar in-

formation genom den kognitiva utrustning individen besitter. Lärandet påverkas av inre 

faktorer såsom ålder och kognitiv förmåga, till skillnad från det sociokulturella perspekti-

vet där lärandet påverkas av yttre faktorer. Enligt Jean Piaget, en framstående pedagog 

inom kognitivismen, är individen/barnet aktiv i sitt lärande och bör få utvecklas utan att 

vuxna går in och styr. Barnet bör få laborera självständigt utan att läraren stör genom att ta 

fokus från barnet till föreläsningsinnehåll. Den vuxnes inblandning i barnets laborerande 

med språket kan i själva verket störa utvecklingen enligt Piaget. Med denna syn på lärande 
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finns språk medfött och utvecklas optimalt genom att barnen självständigt tillåts använda 

och testa språket (Säljö, 2014, s. 48-65). 

Lärandet sker enligt behaviourismen genom fysiska erfarenheter och skiljs från kognitiva 

aktiviteter. Lärandet kan påverkas genom betingning och förstärkning utan att hänsyn tas 

till känslor och tankeprocesser. Behaviourismen har fått kritik gällande språkutvecklings-

området därför att språk inte kan särskiljas från kognitiva processer (Säljö, 2014, s. 50-54). 

Med ett behaviouristiskt perspektiv blir språk ett beteende som vants in och felanvänd-

ningar kan då också avvänjas.  

3.4 FLERSPRÅKIGHET I SKOLAN 

Under 1970-talet blev forskningsområdet om svenska som andraspråk aktuellt i samband 

med den ökade invandringen till Sverige (Hammarberg, 2013, s. 27). Detta ledde till att 

lärare skulle undervisa elever med ett annat modersmål än svenska. Enligt Cummins (2000, 

s. 5) uppstod ett problem då lärare kände frustration inför att undervisa på ett språk som 

eleverna höll på att lära sig. Lärare önskade att de flerspråkiga eleverna skulle få längre tid 

på sig att utveckla målspråket, alltså det språk som undervisningen bedrevs på, för att de 

skulle vara bättre rustade att ta till sig det innehåll som undervisningen syftade till. Mål-

språket är det språk som eleven håller på att lära sig som ett andraspråk. Cummins (2000, 

s. 6) framhäver att bristande språkbehärskning ofta ses som ett individburet problem och 

det vill säga att det är eleverna som ska förändras. Han påpekar dock att det i själva verket 

är läraren som ska förändra sin pedagogik och att problemet ligger i att läraren inte använ-

der flerspråkighet som en resurs (ibid). Den rådande diskursen inom forskningen är alltså 

att flerspråkighet ska ses som en positiv resurs för språkutveckling och skolframgång. Ny-

anlända elevers skolframgång påverkas betydligt av deras möjlighet till att utveckla äm-

nesspråk på sitt förstaspråk då detta innebär att eleven har fler språkliga resurser att tillgå 

(Karlsson, Nygård Larsson & Jakobsson, 2016, s.31; Abrahamsson, 2009, s. 249). Emel-

lertid finns det brister i undervisning där den flerspråkighet som råder i dagens klassrum 

inte tas tillvara på som resurs för eleven (Skolverket, 2012, s. 8).  

3.5 TRANSLANGUAGING/KODVÄXLING 

En elev som har tillgång till fler än ett språk kan använda sig utav translanguaging, som 

på svenska kallas kodväxling och innebär att eleven växlar mellan sina språk och därmed 

utnyttjar alla sina språkliga resurser (Karlsson, Nygård Larsson & Jakobsson, 2016, s. 34). 

När eleven känner att det är tillåtet att växla mellan sina språk stärks den egna identiteten 

och förtroendet för sin egen förmåga ökar. Det leder till att goda relationer skapas i klass-

rummet mellan lärare och elever samt en positiv attityd till flerspråkighet främjas (Svens-

son, 2016, s. 32-34). Detta sätt att förhålla sig till språk kan kopplas till den proximala 

utvecklingszonen. Samtal har en avgörande roll för lärandet och när andraspråksläraren får 

möjlighet att använda de språkliga resurser individen besitter kan ett mer självständigt del-

tagande i samtal utvecklas (Lindberg, 2013, s. 492). På detta sätt får individen utmanas till 

att använda resurserna på en nivå över den de redan behärskar och lärandet sker då inom 

den proximala utvecklingzonen. 
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3.6 HYPOTESER KRING ANDRASPRÅKSLÄRANDE 

Nedan följer en beskrivning av inflödes- och utflödeshypotesen som tas upp gällande and-

raspråkslärande.  

3.6.1 INFLÖDESHYPOTESEN 

Hypotesen fördes fram 1985 av Stephen Krashen (Hammarberg, 2013, s. 61). Fokus ligger 

på målspråkstalaren, alltså den individ som i detta fallet har svenska som förstaspråk, och 

dennes förmåga att förenkla, så att andraspråkstalaren får ett begripligt inflöde. Individen 

ses som en dator som tar emot information och lärandet sker då oavsiktligt (Lindeberg, 

2013, s. 486). Andraspråkslärandet sker när mottagaren visar målspråkstalaren förståelse 

genom att svara på frågor eller signalerar oförståelse genom förhandling. Förhandling in-

nebär att individen ber om förtydligande eller återupprepning, klargöranden eller på annat 

sätt signalerar oförståelse. Detta beteende kan kopplas till behaviorismen då denna process 

kan liknas vid förstärkning och betingning. Målspråkstalaren får tolka mottagarens signaler 

och förenkla sitt tal så att mottagaren förstår. Vid en positiv signal, mottagaren visar för-

ståelse, fortsätter talaren på samma sätt och vid negativ signal, mottagaren signalerar oför-

ståelse, förändrar talaren sitt utflöde. På detta sätt kan mottagaren lära sig hur språket ska 

användas. Inflödet måste ligga på en nivå över den som individen själv behärskar för att 

optimal utveckling av språk ska ske (Lindeberg, 2013, s. 486). Hammarberg (2013, s. 486) 

kritiserar Krashens teori och menar att den i sig inte tillför forskningsområdet någon ny 

information då den inte går att testa empiriskt. Individen kan ”låtsas” att den förstår genom 

att signalera på samma sätt som vid faktisk förståelse. Gibbons (2016, s. 34) vidareutveck-

lar Krashens inflödeshypotes och belyser istället att målspråkstalaren ska använda ett mer 

explicit språk. Genom att applicera inflödeshypotesen i sociokulturella ram har Gibbons 

ändrat teoriperspektiv på hypotesen. Det explicita inflödet ger då andraspråkstalaren till-

gång till ett tydligare inflöde snarare än ett förenklat inflöde och kan då utmanas kognitivt 

genom sociala interaktioner (ibid).  

3.6.2 UTFLÖDESHYPOTESEN 

Swain utvecklar Krashens inflödeshypotes med kritiken att inflödeshypotesen endast fo-

kuserar på inflöde (Rosén & Wedin, 2015, s. 58). Swain belyser vikten av ”pushed output” 

(2015, s. 58), även kallat pressat språk, och förklarar detta med att lärandet blir mer synligt 

och utvecklande i en situation som kräver att individen använder språket på en något högre 

nivå. Pressat språk innebär att individen får erfara situationer där denne måste gå utanför 

sin språkliga komfortzon och därmed använda språket på ett sätt individen ännu inte fullt 

behärskar. I likhet med Vygotskijs proximala utvecklingszon och Krashens inflödeshypo-

tes sker lärande när nivån på det som ska läras ligger strax över den nivå eleven redan 

behärskar. Eleven ska då istället för att få inflöde på denna nivå, producera utflöde. Till 

skillnad från Krashens inflödeshypotes där individen kan låtsas förstå, visar utflödeshypo-

tesen att individen måste ha förståelse för ämnet för att kunna förmedla ett begripligt bud-

skap (Rosén & Wedin, 2015, s. 58).   
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Nedan följer en jämförande beskrivning av den proximala utvecklingszonen, inflödeshy-

potesen och utflödeshypotesen. 

 

Tabell 1 (Konstruerad utifrån Rosén & Wedin, 2015; Abrahamsson, 2009; Hammarberg, 2013) 

3.7 SAMMANFATTNING 

I bakgrundskapitlet har vi definierat språk och språkanvändning. Att behärska ett språk 

innebär informationsbyte och utvecklas i två nivåer, bas och utbyggnad. Språkbehärskning 

innefattar i dag mer än att bara kunna de grammatiska strukturerna, uttal och ordförråd. 

När vi talar om språkkunskaper idag menar vi också de normer som ingår i den språkkon-

text där lärandet sker. Språkutveckling har också kopplats till styrdokument skolan och 

undervisningen ska förhålla sig till. Språk ses som en del av individens identitet och skolan 

blir då en viktig arena för språkutvecklingen. Skolan har i uppdrag att ge elever goda för-

utsättningar till att utveckla kunskaper kring språk och dess användning. Inom språk- och 

lärandeforskning framträder flera pedagoger och teorier som vi beskrivit i kapitlet. 

Vygotskijs sociokulturella teori, Deweys pragmatiska teori samt kognitivism och behavi-

orism beskrivs i förhållande till lärande och språkutveckling. Vi har även beskrivit trans-

languaging och hur detta används av individer i språkutvecklande syfte. Slutligen har lä-

rande- och språkteorier i ett andraspråksperspektiv beskrivits och sammanställts i en jäm-

förande tabell. 

 Vygotskij 

Lärande inom den prox-

imala utvecklingszonen 

Krashen  

Inflödeshypotesen 

Swain 

Utflödeshypotesen 

Hur sker lä-

randet? 

Lärande sker i samspel 

med andra. Genom sam-

spel sker lärandet i alla 

riktningar;  

elev↔elev  

lärare↔elev. 

Lärandet sker från mål-

språkstalarens förmåga att 

anpassa sitt språk till ett 

begripligt inflöde för and-

raspråkstalaren. Lärandet 

sker från mer kunnig till 

den som ska lära sig; 

Målspråkstalare → andra-

språkstalare. 

Lärandet sker genom att 

aktivt producera språk i 

sociala sammanhang. Lä-

randet äger rum mellan 

utflöde och inflöde; mål-

språkstalare ↔ andra-

språkstalare. 

Var är indi-

viden i lä-

randet? 

Individen står i centrum 

och utvecklas genom att 

aktivt interagera med en 

mer kunnig. Individen bör 

utmanas på en nivå strax 

över den nivå individen 

befinner sig på. 

För att utvecklas ska ut-

maningen ligga strax 

ovanför den nivå indivi-

den befinner sig på. Indi-

viden signalerar genom 

förhandlingar så mål-

språkstalaren kan anpassa 

sitt tal. Språkförhand-

lingar kan kopplas till för-

stärkning och betingning.  

Individen bör utmanas till 

att använda språk på en 

nivå de inte än behärskar. 

Individen lär genom att 

medvetet producera be-

gripligt utflöde på nivån 

över den de redan behärs-

kar. 

Teoretisk 

utgångs-

punkt 

Sociokulturell teori Behaviorismen & Kogni-

tivismen 

Sociokulturell teori & 

Pragmatism 



 

8 

 

 

4. METOD 

I kapitlet beskrivs litteratursökningarna (4.1), vilka databaser och sökord som använts samt 

kriterier för urval (4.2). Materialet finns också överskådligt i en tabell (tabell 1). Vidare 

beskrivs hur materialet har analyserats (4.3). 

4.1 LITTERATURSÖKNING 

Den litteratur som har granskats i studien har hittats genom sökningar på databaserna Swe-

Pub, som innefattar svenska publikationer, och Educational Resources Information Center, 

ERIC, som innehåller internationell pedagogisk forskning. Handledare i projektgruppen 

har också bidragit med material och tidigare examensarbeten inom området för att kunna 

hitta lämpliga sökord.  

Vi startade vår sökning i SwePub för att hitta relevant litteratur och använde sökorden: 

andraspråksinlär* (74 träffar), L1 L2 (346 träffar), L2 AND didaktik (32 träffar), bilingu-

alism (578 träffar), läsförståelse (105 träffar), språkutveck* (312 träffar), språkutvecklande 

(37 träffar) och scaffolding (274 träffar). Sökningen gick därefter över till ERIC, för att 

hitta internationell forskning inom vårt forskningsområde. Sökord som vi använde oss utav 

på den databasen var ”newly arrived” (218 träffar), ”second language learn*” AND stu-

dent* AND ”elementary school” som gav 1827 träffar. Vid detta höga antal träffar valde 

vi att endast titta på doktorsavhandlingar (123 träffar) och rapporter (239 träffar). Vi valde 

även att göra sökningar med orden: bilingualism AND ”elementary school” vilket gav 597 

träffar, och scaffolding AND ”language development” som gav 46 träffar. Vidare sök-

ningar har gjorts genom kedjesökningar från det material vi hittat. I materialet har referen-

ser till flera titlar och forskare förekommit frekvent, exempelvis antologin Svenska som 

andraspråk – forskning, undervisning och samhälle 2013) med Kenneth Hyltenstam och 

Inger Lindberg som redaktörer och Pauline Gibbons Scaffolding language, scaffolding le-

arning som vi hittat i översatt version Stärk språket, stärk lärandet (2016). Följande namn 

har också förekommit i flera referenser: Jim Cummins, Monica Axelsson och Niclas Ab-

rahamsson. Genom kedjesökningar från vårt urval har vi hittat flera titlar som lagts till i 

urvalet. 

4.2 URVAL 

Den stora litteraturmängd vi fick fram i informationssökningen krävde att vi avgränsade 

vårt urval. För att begränsa vårt material har vi därför valt att ha kriterier för den litteratur 

vi hittat. De kriterier vi utgått ifrån har varit: 

• Texten ska behandla forskning i en skolkontext 

• Forskningen i texten ska grundas i årskurs 1-9 

• Texten ska behandla forskning om första- och/eller andraspråksinlärning  

• Texterna ska tillsammans representera olika publikationstyper  
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Urvalet har resulterat i en doktorsavhandling, tidskriftsartiklar, forskningsrapporter, anto-

logier, konferensbidrag och böcker. I följande tabell har urvalet sammanställts efter årtal 

med den äldsta publikationen först.  

Titel Författare Publikationstyp Årtal Land 

Classroom talk and 

the learning of new 

registers in a second 

language 

Pauline Gibbons Tidskriftsartikel  

Peer-reviewed 

1998 Australien 

Andraspråksunder-

visning för skolfram-

gång – en modell för 

utveckling av skolans 

språkpolicy 

Jim Cummins Konferensbidrag 2000 Kanada 

Barns mångfaldiga 

språkresurser i mötet 

med skolan 

Barbro Hagberg-Pers-

son 

Doktorsavhandling 2006 Sverige 

Narration in Swedish 

pre- and primary 

school: 

a resource for lan-

guage development 

and multilingualism 

Åsa Wedin Tidskriftsartikel  

Peer-review 

2010 Sverige 

Greppa språket  Skolverket Forskningsrapport 2012 Sverige 

Samtal och interakt-

ion i andraspråks-

forskning 

Inger Lindberg Forskningsbaserad an-

tologi 

2013 Sverige 

Nyanländas möte 

med skolans ämne i 

ett språkdidaktiskt 

perspektiv 

Monica Axelsson Forskningsbaserad an-

tologi 

2015 Sverige 

Klassrumsinteraktion 

och flerspråkighet – 

ett kritiskt perspektiv 

Jenny Rosén & Åsa 

Wedin 

Bok 2015 Sverige 

Lärarröster om di-

rektplacering av ny-

anlända elever 

Päivi Juvonen Forskningsbaserad an-

tologi 

2015 Sverige 

Smågruppssamtal 

som en resurs för 

tänkande och lärande 

Mariana Sellgren  Konferensbidrag 2016 Sverige 

Stärk språket stärk 

lärandet 

Pauline Gibbons Bok 2016 Översatt vers-

ion från USA  

Translanguaging för 

utveckling av elever 

ämneskunskaper, 

språk och identitet 

Gudrun Svensson Konferensbidrag 2016 Sverige 
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Språk, lärande och 

ämne: med moders-

mål som resurs 

Josefin Nilsson & Su-

zanne Gynnhammar 

Konferensbidrag 2016 Sverige 

Flerspråkighet som 

resurs i NO-klass-

rummet  

Annika Karlsson 

Pia Nygård Larsson 

Anders Jakobsson 

Tidskriftsartikel 

Peer-reviewed 

2016 Sverige 

Språk och tänkande 

genom skapande äm-

nen 

Helena Von Malortie & 

Lena Sjöqvist  

Konferensbidrag 2016 Sverige 

Kompetensutveckling 

för språk- och kun-

skapsutvecklande ar-

betssätt 

Caroline Bötrius & He-

lena Danielsson 

Konferensbidrag 2016 Sverige 

Tabell 2 

 

4.3 MATERIALANALYS 

Det material vi valt ut sammanställdes i en översiktstabell (se bilaga 1). Detta gav oss en 

god överblick över forskningsområdet. Det material som valdes ut till översikten 

granskades vidare och närlästes. Materialet har lästs och granskats flera gånger till denna 

studie för att säkerställa urvalet för vårt område och för att minimera risken för missupp-

fattningar. Läsningen och sammanställningen i översiktstabellen bidrog till fem gemen-

samma teman som kunde urskiljas i urvalet ”lärarens kompetens och attityd kring språk 

och språkutveckling”, ”den pedagogiska miljön och dess möjligheter/hinder”, ”gynn-

samma arbetssätt/modeller”, ”translanguaging” och ”vardagsspråk och formellt språk”. 

Efter ytterligare granskning insåg vi dock att flera teman går in i varandra vilket slutligen 

resulterade i tre teman. Vi fick då ompröva och förändra våra teman. Materialet analyse-

rades ytterligare för att urskilja de olika temana med hjälp av färgkodning för att lättare 

kunna sammanställa i resultatet. Våra tre teman beskrivs som följande:  

• Lärarens kompetens och attityd kring språk och språkutveckling 

• Den pedagogiska miljön och dess möjligheter/hinder, skolans förutsättningar för 

samarbete mellan olika instanser i verksamheten 

• Metoder som främjar språkutveckling 
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5. RESULTAT  

Kapitlet inleds med temat Lärarens kompetens och attityd (5.1). Sedan följer Den pedago-

giska miljön (5.2) som tar upp skolans förutsättningar för kollegialt samarbete, förutsätt-

ningar för klassrumsutformning och skolans generella attityd till flerspråkighet. Därefter 

följer Metoder som främjar språkutveckling (5.3) som beskriver arbetssätt där fokus ligger 

på språkutveckling.  

5.1 LÄRARENS KOMPETENS OCH ATTITYD 

I svenska skolor är pedagogers kompetens gällande språkutveckling i ett andraspråksper-

spektiv ytterst heterogen. Lärare beskriver att de har bristande kompetens kring andra-

språksutveckling (Juvonen, 2015, s. 152-153). Studier visar också att lärare har bristande 

kunskap om andraspråkslevers tidigare skolerfarenheter (Karlsson, Nygård Larsson & Ja-

kobsson, 2016, s. 31). Skolverket har givit ut en rapport kring skolans arbete med andra-

språkslärande. Rapporten beskriver brist på kompetens kring andraspråksutveckling och 

bristande kunskap om elevers bakgrund som en faktor till låg måluppfyllelse. Undervis-

ningen tar sällan hänsyn till elevens kulturella bakgrund och kan då heller inte bygga på 

elevernas tidigare kunskaper. Skolverkets rapport framhäver således att denna elevkategori 

riskerar lägre måluppfyllelse än elever med svenska som förstaspråk (Skolverket, 2012, s. 

9). För att öka kompetensen kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och ge alla 

elever goda förutsättningar för skolframgång har en kommun i Sverige satsat på ett lång-

siktigt kompetensutvecklingsarbete för samtliga aktörer inom skola i kommunen (Bötrius 

& Danielsson, 2016, s. 297-308). Projektet innefattade en kurs kring Språk och Lärande 

(SoL) som tar upp områden kring mål, undervisningsmetoder och förhållningssätt till språk 

och lärande. Det som utmärkte denna satsning från andra utvecklingssatsningar var att alla 

aktörer i verksamheten, från politiker till elever, deltog i kompetensutvecklingen. Resulta-

tet av kompetensutvecklingen kunde urskiljas i och med utvecklade undervisningsmetoder 

då läraren fick kunskap om språkutvecklande arbetsmetoder. Ytterligare en effekt var för-

ståelse för vikten av kollegialt lärande då lärare insåg att det finns mycket att lära av 

varandra. Skolorna utvecklade även en ökad samsyn bland lärarna och medvetenheten om 

språkets betydelse för lärande ökade. Bötrius & Danielsson (ibid) betonar vikten av lära-

rens ökade kompetens som en av de viktigaste faktorerna för förbättrad utbildning för ele-

ver med ett annat modersmål än svenska.  

Lärarens undervisningsnivå kan kopplas till lärarens förväntningar och därmed attityd 

gentemot eleven. Med låga förväntningar bedrivs undervisningen också på för låg nivå. 

Karlsson, Nygård Larsson & Jakobsson (2016, s. 31-32) visar att det finns tendenser hos 

lärare att sänka förväntningarna för elever med ett annat modersmål än svenska. Därför 

tenderar undervisningsnivån att ligga på en för låg nivå för att språk och lärande ska ut-

vecklas gynnsamt. Svensson (2016, s. 34) visar å andra sidan i sin studie från en svensk 

skola hur lärare ser flerspråkighet som resurs snarare än brist. Skillnaden i förväntningar 

beror enligt Svensson (ibid) på att lärarnas attityd förändrats i samband med kompetensut-

bildning rörande andraspråkslärande. Den attityd som förespråkar monospråkskultur, det 
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vill säga enspråkig kultur, förändrades genom att lärare fick se de positiva effekter som 

tillåtandet av translanguaging i klassrummet gav (Svensson, 2016, s. 34). Resultatet blev 

en positivare attityd till flerspråkighet från både lärare och elever. 

Skolverkets rapport Greppa Språket (2012, s. 128) belyser hur lärare talar om de elever i 

klassen som har invandrat till Sverige. Rapporten visar att lärare gör skillnad på eleverna 

trots att de inte tror att skillnader görs. När lärarna talar om elever med annat modersmål 

än svenska upplever de att de behöver tala om att eleven har svenska som andraspråk. Detta 

kan resultera i att attityden till flerspråkighet och flerspråkiga elever försämras. En sådan 

utveckling kan läraren motverka genom att ha höga förväntningar och en positiv attityd till 

flerspråkighet. Svensson (2016, s. 42) beskriver den positiva effekt som läraren kan skapa 

i och med högre kompetens kring andraspråksutveckling och en positiv feedback till ele-

vers språkbakgrund. Genom att i interaktion mellan elev och lärare visa intresse för elevens 

förstaspråk genererar detta en positiv attityd till flerspråkighet generellt i klassrummet 

(Svensson, 2016, s.42). På detta sätt samspelar attityd, feedback och effekt i en treenighet 

som vi har sammanställt i en figur  (se figur 1). 

 

  

 

 

Figur 1 

 

Läraren kan visa intresse för elevernas språkkultur genom att exempelvis fråga hur man 

säger olika saker på elevens förstaspråk, ge utrymme för elevens förstaspråk i diskussioner 

eller låta eleven skriva vissa uppgifter på sitt förstaspråk om eleven behärskar skrivning 

(Von Malortie & Sjöqvist, 2016, s. 184). Genom att också visa intresse för elevens värde-

ringar och tankar kring det innehåll eleven möter i undervisningen kan läraren öka elevens 

motivation till fortsatt lärande.  

Gibbons (2016, s. 19) beskriver hur höga förväntningar på andraspråkselever dels skapar 

goda relationer, dels bidrar till att eleverna presterar högre i skolsammanhang. Detta görs 

genom att läraren visar intresse för eleverna och visar en önskan om att de ska lyckas, 

vilket resulterar i att lärarna ökar elevernas självförtroende. Likt ovanstående treenighet 

(se figur 1) har förväntningar, självförtroende och prestationer en inbördes relation och 

påverkar varandra. Detta samband har vi illustrerat i figur 2.  
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effekt 

Positiv 

attityd 
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Figur 2 

 

Detta kan ske genom interaktion mellan läraren och eleverna, där läraren förstår hur stor 

vikt dennes bemötande har för eleverna och deras språkliga utveckling (Gibbons, 2016, s. 

19). Läraren bör ha vetskap om att språket som läraren använder sig av tillsammans med 

sina elever bör ligga en nivå högre än vad eleverna behärskar att själva producera (ibid).  

5.2 DEN PEDAGOGISKA MILJÖN 

En miljö där flerspråkighet främjas och ses som en tillgång leder till att fler elever når upp 

till de mål som fastställs för undervisning i svenska skolor (Skolverket, 2012, s. 9). Elever 

som känner att deras förstaspråk är accepterat och anses vara en tillgång i skolan känner 

sig tryggare i sin identitet, vilket i sin tur resulterar i att det nya språket blir enklare att lära 

sig (Nilsson & Gynnhammar, 2016, s. 53). Därför är det viktigt att skolan främjar flersprå-

kighet i hela verksamheten. Ett sätt att förverkliga detta är att förbättra förhållanden för 

samarbete i organisationen. Ett tydligt problem i skolorganisationer är dock att de olika 

instanser eleven möter i verksamheten inte har tillräckligt bra förutsättningar för samarbete 

(Svensson, 2016, s. 42; Karlsson, Nygård Larsson & Jakobsson, 2016, s. 31). Ofta bedrivs 

modersmålsundervisningen utanför den ordinarie skoltiden utan samverkan med den ordi-

narie undervisningen (Karlsson, Nygård Larsson & Jakobsson, 2016, s. 31). Detta får som 

konsekvens att elevens behov inte blir synliga och i förlängningen att eleven inte får den 

undervisning som krävs för att utvecklas på bästa sätt. En positiv attityd kring flerspråkig-

het och ett gott samarbete mellan instanser såsom klasslärare, modersmålslärare och studi-

ehandledare leder till att eleverna utvecklar sitt första- och andraspråk parallellt, vilket i 

sin tur kan leda till ökad studieframgång (Juvonen, 2015, s. 163 Nilsson & Gynnhammar, 

2016, s. 47). Även Axelsson (2015, s. 129-131) belyser detta samarbete som en framgångs-

faktor för elever med svenska som andraspråk. Genomtänkt struktur för placering av ny-

anlända elever kan bidra till ökade förutsättningar för samarbete mellan instanser. När 

undervisningen i svenska och svenska som andraspråk sammanfaller och kan bedrivas pa-

rallellt i samma klassrum leder det till ett bättre samarbete mellan lärarna och starkare 

tillhörighetskänsla för eleven (Nilsson & Gynnhammar, 2016, s. 51-52). 

5.3 METODER SOM FRÄMJAR SPRÅKUTVECKLING 

Studiens urval visar att forskare är tämligen överens om att språkinlärning sker genom 

interaktion och är en social företeelse (Von Malortie & Sjöqvist, 2016; Gibbons, 2016; 
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effekt/Högre 

prestationer 
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attityd/Ökat 
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hos eleven 

Högre kom-
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Skolverket, 2016; Säljö, R, 2014). Flera av de gynnsamma arbetssätt som beskrivs nedan 

utgår från en sociokulturell teoriram och innefattar interaktion med andra människor i en-

lighet med den proximala utvecklingszonen. Hagberg Persson (2006, s. 172) beskriver 

emellertid i sin studie att elever kan ha varierande språknivå oberoende av språkbakgrund. 

Ålder är en faktor som påverkar språknivån och därmed kan även förstaspråkstalare ha en 

bristande språklig förmåga.  

5.3.1 PENDLING MELLAN LYSSNA OCH TALA 

Långa inledningar inför arbetspass innebär att eleverna får mindre tid till diskussion vilket 

kan leda till att andraspråkselever går miste om tillfällen att utveckla sitt språk (Von Ma-

lortie & Sjöqvist, 2016, s. 185). Färre tillfällen för språklig användning kan minska moti-

vationen att lära sig det nya språket (ibid). Lärare behöver därför ge eleverna gott om tid 

för diskussion i undervisningen. Forskning visar också att andraspråkselever behöver be-

gripligt inflöde för att tillägna sig språkkunskaper (Lindberg, 2013, s. 486), de behöver 

alltså höra språket vilket kan ske genom lärarledda lektioner eller diskussionstillfällen. 

Wedin (2010, s. 231) förklarar i sin studie från förskoleklass- och grundskoleelever i åld-

rarna 6-13 år, att elever inte får tillräcklig träning på hur man lyssnar uppmärksamt för att 

kunna återge ett innehåll. Att lyssna är en förmåga som tränas upp och kräver att undervis-

ningen ger tillfällen till detta. Även återberättande kräver träning och möjlighet till att få 

tid att tänka ut vad man vill säga. Ofta får eleverna för lite tid för att hinna förbereda sig 

och tänka ut hur de ska formulera sig vilket leder till att elevens utflöde blir fragmentariskt, 

alltså lösryckt. Eleven går då miste om språkutvecklande tillfällen. Gibbons (1998, s. 103-

104) belyser även vikten av att eleven även får tillfälle till att stretcha sitt tal. Detta innebär 

att eleven får utmanas i sin språkproduktion genom den proximala utvecklingszonen. Ge-

nom att ge eleven möjlighet till att förklara sådant som är svårt för eleven att sätta ord på, 

kan eleven få den kognitiva träning som leder till språkutveckling. Emellertid krävs detta 

stretchade språk att eleven också får den tid till tankeprocesser som krävs för att kunna 

formulera längre tankegångar.  

5.3.2 MODELLERING 

Med modellering menas att den som är mer kunnig visar explicit hur man gör. Modellering 

från både lärare och andra elever kan leda till att andraspråkselever utvecklar språkkun-

skaper i svenska. Dessa språkkunskaper kan bestå av hur man läser och tolkar en text, hur 

en text inom en viss genre skrivs samt hur innehåll diskuteras inom ett visst ämne (Sellgren, 

2016, s. 222-226). Denna språkkunskap leder till att eleven kan ta till sig nya kunskaper 

utifrån lärares och andra elevers modellering. Gibbons (2016, s. 71) redogör för ett exem-

pel där en elev har svårt att uttrycka sig gällande ett specifikt område. Eleven får då hjälp 

genom att andra i gruppen modellerar och tillsammans löser de uppgiften och eleven kan 

uttrycka sig korrekt. Alla i gruppen gynnas av denna typ av stöttning. Arbete med berät-

tande texter i klassrummet där läraren modellerar sina tankegångar och hur man återberät-

tar, ger också elever en god stöttning i språkutvecklingen. Eleven får då se explicita exem-

pel på hur strategier kan användas för att läsa och tolka en text. Detta arbetssätt utvecklar 

elevens litteracitet och kan leda till att eleven inte får språkrelaterade svårigheter i olika 
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ämnen i högre årskurser. På samma sätt som en förstaspråkstalare får stöttning av vård-

nadshavare eller andra mer kunniga i sin omgivning i språkutvecklingen, kan också elevers 

andraspråk utvecklas genom stöttning av exempelvis lärare eller andra elever (Wedin, 

2010, s. 221-222). Vid förstaspråksinlärning ser barnet hur andra gör och imiterar deras 

språkliga beteende. Genom att imitera en mer kunnig person kan således en elev utveckla 

sitt andraspråk. 

5.3.3 VISUELLT STÖD 

När klassrummet är inspirerande och kreativt inrett med bilder kan detta leda till att ele-

verna blir nyfikna och vill veta mer om det som sitter uppe på väggarna eller olika figurer 

i klassrummet. Ett sätt att erfara ämnesspecifika ord och bilder som används i olika ämnen 

kan vara att exempelvis ha dem upphängda för alla att se. Orden kan med fördel finnas 

översatta till de språk som representeras i klassen. På detta sätt får eleverna möjlighet att 

utveckla sin språkfärdighet på ett mer naturligt sätt och under fler tillfällen än endast under 

lärarledd undervisning (Von Malortie & Sjöqvist, 2016, s. 184). Visuellt stöd i form av 

bilder som ska förklaras eller jämföras är kontextbundet och ger ett gott stöd vid språklig 

interaktion mellan elever. Visuellt stöd kan också bli en resurs när den språkliga förmågan 

brister vilket visas i Hagberg Perssons (2006, s. 91) avhandling om gruppinteraktioner 

mellan flerspråkiga elever. Vid ett arbete med skärmövning, där eleven skulle beskriva hur 

flera geometriska objekt låg i förhållande till varandra bakom en skärm, tog eleven hjälp 

av det material som fanns till hands för att förmedla information. En skärmövning innebär 

att eleven ska förklara ett föremål som är gömt bakom en skärm för resterande elever. 

Övriga deltagare hade egna geometriska objekt som skulle byggas ihop på samma sätt som 

den bakom skärmen. När det uppstod språkliga svårigheter för eleven tog denne hjälp av 

andra deltagares geometriska objekt för att genom visuellt stöd förklara hur eleven menade. 

På detta sätt kan eleven använda visuellt stöd för att göra sig förstådd och för att visa lära-

ren vad som ännu inte behärskas.  

5.3.4 TRANSLANGUAGING 

Cummins (2000, s. 32) ifrågasätter den monospråkskultur som råder i skolan. Monospråks-

kulturen kan förklaras som en enspråkig kultur där majoritetsspråket har högre status och 

där minoritetsspråksanvändning blir något negativt. Trots att både första- och andraspråk 

får utrymme att utvecklas i undervisningen krävs det att elevens båda språk inte skiljs åt 

som två olika monospråkliga förmågor. Translanguaging, som också kallas kodväxling, 

innebär att elevens alla språk ses som en och samma förmåga och kan utnyttjas som resurs 

(Svensson, 2016, s. 32-34; Karlsson, Nygård Larsson & Jakobsson, 2016, s. 31-35). Elever 

som har fler än ett språk kan använda sig av alla sina språk för att fylla i där andraspråket 

inte räcker till. Läraren behöver inte vara flerspråkig för att translanguaging ska kunna 

förekomma i klassrummet. Dock krävs det att eleverna interagerar språkligt och att de kan 

förstå varandra för att translanguaging ska fungera som en resurs i lärandet. Karlsson, Ny-

gård Larsson & Jakobsson (2016, s. 36-38) beskriver i sin studie flera exempel där elever 

använder sig av translanguaging som ett verktyg för att uttrycka sig. Exemplen utgår från 

en kedja av samtal mellan sex elever i årskurs 4 där de diskuterar kring frågan om ”vad 
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som skulle hända på jorden om solen slocknade” (2016, s. 38). Diskussionen mellan ele-

verna kännetecknas av känslor och språkyttringar från alla de språk som eleverna besitter. 

Eleverna använde främst sitt förstaspråk som resurs när andraspråket inte räckte till för att 

förmedla den önskade informationen, men också för att uttrycka frustration över den bris-

tande tillgången till andraspråk. Eleverna kunde ta hjälp av varandra för att komma på vad 

ett särskilt ord var på svenska genom att med translanguaging förklara på två språk. Ytter-

ligare ett exempel visar hur eleven får ta hjälp av modersmålsläraren för att förklara sitt 

resonemang. Eleven får då ord (ordet koldioxid, 2016, s. 46) på sitt modersmål från mo-

dersmålsläraren vilket gör att eleven kan uttrycka sig mer explicit i sitt resonemang. Trans-

languaging kan också förekomma i skriven text enligt Wedin (2010, s. 229). Genom att 

låta eleverna blanda sina språk i vissa texter kan man skapa ett generellt språkintresse i 

klassen. Wedin (2010, s. 229) beskriver hur denna attityd till språk har lett till att elever 

med annat modersmål än undervisningsspråket blivit mer motiverade till att använda and-

raspråket.  

5.3.5 FRÅN KONTEXTBUNDET TILL KONTEXTREDUCERAT SPRÅK 

Gibbons (1998, s. 103-107) beskriver hur en gynnsam process från talförmåga till skrift-

förmåga för elever med annat modersmål än svenska kan se ut. Första steget handlar om 

tal i kontextbundna situationer där eleven talar om den aktuella uppgiften samtidigt som 

handlingen utförs. Vidare ska eleven förklara uppgiften i steg två utanför den kontextuella 

situationen, detta kan ske genom en redovisning av utfört arbete. Enligt Gibbons (ibid) är 

detta steg viktigt för utvecklingen av det språk som liknar skriftspråket. Hon  beskriver att 

steg två ofta glöms bort i undervisning men belyser vikten av detta steg i processen från 

tal- till skriftspråk. Detta steg kan liknas vid den bro som överbryggar det kontextbundna 

språket till ett mer kontextreducerat språk. För att kunna göra sig förstådd i kontextredu-

cerade situationer måste det tal eleven producerar vara konkret och precist och liknar därför 

mer skriftspråk än kontextbundet tal gör. Steg tre innebär att eleven redovisar sina erfaren-

heter av uppgiften i skriftligt. Eftersom att de tidigare stegen utförts av eleven blir inte 

detta steg från tal till skrift lika stort vilket gynnar alla elever, framförallt andraspråksele-

ver. Stöttning från läraren genom dessa steg kan vara en god resurs för elevens framgång 

från kontextbundet tal till kontextreducerat skriftspråk (ibid). 

5.3.6 GRUPPARBETE 

En undervisning som skapar möjligheter till interaktion mellan elever genom att låta ele-

verna arbeta i grupp är enligt Gibbons (2016, s. 67-68) en bra metod för att främja språk-

utveckling. Emellertid måste underlaget för grupparbetet vara välplanerat, ha ett tydligt 

syfte och ge eleverna goda utrymmen att diskutera innehållet. Hagberg Persson (2006, s. 

78) betonar även vikten av att ge elever viss förförståelse för innehållet i grupparbetet 

såsom begrepp och termer inom området som ska arbetas med. I hennes avhandling be-

skriver hon hur eleverna fått arbeta med geometriska begrepp innan de gått in i gruppakti-

viteter såsom skärmövningar. Arbete med skärmövning skapar en informationsklyfta som 

kräver att eleven producerar begripligt utflöde (Hagberg Persson, 2006, s. 78-79). Inform-

ationsklyftor innebär att informationen inte är känd för alla deltagare och därför uppstår en 
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meningsfull dialog mellan de olika deltagarna. När deltagarna besitter olika delar av in-

formationen uppstår en motivation till språkligt utbyte. Läraren tenderar att ge alla elever 

samma praktiska uppgift vid grupparbeten vilket inte leder till några informationsklyftor 

då alla har samma erfarenheter av uppgiften. Gibbons (1998, s. 104-107; 2016, s. 74-75) 

belyser vikten av informationsklyftor i språkutvecklande arbetssätt då detta kräver att ele-

ven producerar ett utflöde som blir begripligt för åhöraren som då inte har all information. 

För att ytterligare öka motivation till att prestera kan arbetet också behöva redovisas. Detta 

kan ske i expertgrupper som efter avslutat grupparbete förväntas redovisa sitt expertom-

råde för övriga klassen. Ett exempel kan vara att en grupp blir experter på fjärilars föda, 

medan en annan grupp blir experter på fjärilens livscykel. Även här skapas informations-

klyftor. Ett annat sätt att skapa informationsklyftor är att elever gruppvis får redovisa ex-

empelvis olika experiment. Detta leder till att både förmågan att lyssna och tala utvecklas. 

Om redovisningarna behandlar olika ämnen inom samma ämnesområde blir varje elev-

grupp expert på just sitt område. På detta sätt kan undervisningen motivera till tydligare 

språkproduktion, samtidigt som åhörarna blir intresserad av att lyssna för att jämföra med 

sina områden.  

Grupparbeten kan också innebära att flera elever i klassen känner sig tryggare med att 

använda sitt språk på ett sätt de kanske inte hade gjort i en helklassituation (Gibbons, 2016, 

s. 68). Vidare ger grupparbeten möjligheter till diskussion på ett sätt som helklassunder-

visning inte gör eftersom det är färre personer som får dela på talutrymmet. På så vis får 

varje elev möjlighet till större talutrymme (Hagberg Persson, 2006, s. 178; Gibbons, 2016, 

s. 68). Tydliga instruktioner och interaktionskrävande arbete i grupper ger en gynnsam 

miljö för språkutveckling. Är uppgiften för svår eller inte känns meningsfull för eleven kan 

oreda uppstå och eleverna har inte det fokus som krävs för att uppgiften ska vara språkut-

vecklande (Hagberg Persson, 2006, s. 89). Praktiskt arbete i grupp som känns meningsfullt 

för eleverna kan bidra till både motivation och ökat självförtroende (Gibbons, 2016, s. 77). 

Det praktiska arbetet behöver inte alltid vara språkligt krävande, utan kan ibland ge tillfälle 

för språkligt förtydligande där eleven kan känna att den lyckas med uppgiften trots bris-

tande språkförmåga (ibid). Emellertid utgör språkligt krävande uppgifter en utmaning för 

elever till att stretcha sitt språk, vilket leder till språkutveckling. Stretchat språk innebär att 

eleven går utanför sin språkliga komfortzon genom att utmanas till att använda språket på 

ett sätt som inte är välbekant för eleven. Rosén & Wedin (2015, s. 58) förklarar hur pressat 

utflöde enligt Swains utflödeshypotes leder till att eleverna motiveras till att använda språ-

ket och ger läraren ett gott underlag för bedömning av elevens språkliga nivå. 

5.4 SAMMANFATTNING 

Flera faktorer har betydelse för språkutvecklingens förutsättningar. Den viktigaste faktorn 

enligt resultatet är lärarens kunskap om språkutveckling. Med mer kunskap hos läraren 

genereras en positiv effekt som påverkar attityd både hos läraren och elever och leder till 

motivation för lärande. Detta medför att eleven får bättre förutsättningar för framgång i 

skolan. Dessa samband visas i figur 1 och 2. Kollegialt samarbete har också visat sig ha 

stor betydelse för elevernas framgång i skolan. Dock visar resultatet att förutsättningar för 
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samarbete ofta är bristfälliga. Detta leder till att elevens behov inte kan synliggöras på 

bästa sätt. En annan betydande faktor är lärarens arbetssätt. Praktiskt arbete och gruppar-

bete har visat positiva effekter genom att det medför interaktion, delaktighet och möjlig-

heter till att skapa ett positivt klimat i klassrummet. Det positiva klimatet kan även stärkas 

genom translanguaging, där eleverna får möjligheter att använda sig av hela sin språkför-

måga. Med hjälp av modellering kan läraren stötta eleven i utvecklingen av strategier och 

för att ta sig från kontextbundet till kontextreducerat språk. Läraren kan även skapa in-

formationsklyftor som ger tillfällen och motivation till att uttrycka sig mer konkret och 

tydligt.   
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6. DISKUSSION 

6.1 METODDISKUSSION 

Inför informationssökningen till denna studie hade vi diskuterat lämpliga sökord. Vi insåg 

att våra sökord behövde specificeras för att nå material som uppfyllde våra kriterier. I det 

inledande skedet var våra kriterier att materialet skulle behandla språkutveckling i första- 

och andraspråksperspektiv och inte vara begränsat av årtalsbegränsning. För att inte missa 

kritiskt material ansåg vi att en årtalsbegränsning inte kunde göras på området språkut-

veckling, vilket vi i viss mån fått omvärdera. Forskning kring andraspråksutveckling har 

utvecklats drastiskt under senare årtionden. Under sökningens gång fick vi därför förändra 

urvalskriterierna i och med att vår kunskap om området växte och sökningen kunde göras 

mer specifik. Då vi läste materialet fann vi nya sökord som vi tidigare inte känt till. Vi fann 

även att flera forskare verkade vara mera centrala och betydelsefulla än andra genom att 

de frekvent refererats till. Detta gjorde att vi insåg värdet av dessa forskares material. Vi-

dare sökningar gjordes genom kedjesökning vilket innebär att sökning gjordes utifrån re-

ferenslistor i urvalet. De slutliga kriterierna innebar att materialet skulle behandla områ-

dena grundskola, forskning i en skolkontext, första- och/eller andraspråksinlärning samt 

att materialet tillsammans ska representera olika publikationstyper. 

Studien behandlar ett forskningsområde där forskningsmaterialet är omfattande. Forsk-

ningsområdet är högst aktuellt vilket ger denna studie styrka i relevans. Dagens globali-

serade samhälle innebär ökad interkulturell kommunikation och därför behövs forskning 

inom områden som rör flerspråkighet och interkulturella möten. Eftersom forskningsom-

rådet genererar nya ord och begrepp som inte tycks vara allmänt kända har vi insett behovet 

av en ordlista för tydlighetens skull (se bilaga 2). Ytterligare en styrka i vårt urval ligger i 

att vi valt att använda olika publikationstyper. Vi har genom hela arbetets gång haft ett 

källkritiskt förhållningssätt i urvalet av de olika publikationstyperna. Vi har tagit hänsyn 

till tids- och tendenskriteriet för att få ett så relevant resultat som möjligt. Tidskriteriet 

innebär att artiklarna ska vara relevanta i nutid och inte behandla ämnen som inte längre 

är relevanta.  

Vi hade kunnat genomföra informationssökningen effektivare genom att tidigare be om 

hjälp med sökord. Studiens generaliserbarhet begränsas av den ringa andel internationell 

forskning som representeras av urvalet. Eftersom vi har studerat den svenska skolan är 

ändå urvalet relevant för studiens syfte. Studiens resultat består delvis av material funnet 

genom kedjesökning vilket innebär att vi måste ha tendenskriteriet i åtanke då kedjesök-

ningar utgår från någon annans urval. Tendenskriteriet innebär att urvalet skulle kunna 

vara vinklat utifrån ett visst ställningstagande som därför skulle kunna påverka resultatet. 

Sammanställningen av materialet dokumenterades i översiktstabellen (se bilaga 1). Efter 

flera omskrivningar och tillägg gav denna tabell oss en god översikt över vårt urval. På 

vägen har vi lärt oss att utnyttja tabellens fördelar. Denna kunskap tar vi med oss till fram-

tida examensarbete. 
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6.2 RESULTATDISKUSSION  

Syftet med vår studie har varit att undersöka vad forskning säger om andraspråksutveck-

lande arbetssätt. Vi har utgått ifrån frågeställningen: ”Vad säger forskning om språkut-

vecklande arbetssätt i klassrum med elever som har ett annat modersmål än svenska?”. 

Resultatet har kommit att behandla tre nyckelområden för språkutvecklande arbete i sko-

lan: lärarens kompetens och attityd, den pedagogiska miljön och metoder som främjar 

språkutveckling. Nedan följer en diskussion kring dessa nyckelområden.  

När elevens hela språkliga repertoar ses som en tillgång och används av läraren som ut-

gångspunkt vid språkliga utmaningar kan elevens språkliga utveckling nå sin fulla pot-

ential. Ett språkutvecklande arbetssätt kan vara en hjälp för alla elever, inte bara andra-

språkselever. Dock krävs det att läraren har kunskaper om språkets betydelse för lärande 

och främjar flerspråkighet i klassrummet. Skollagen (SFS, 2010:800: kap 3 §3) fastslår att 

lärare ska ta hänsyn till elevens behov i undervisning ”för att eleven ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt” (kap 3 § 3). Det ställer höga krav på lärares kunskaper, något som 

studien visar ofta är bristande. Kompetensutbildning gällande språkutveckling har visat sig 

vara fruktbar. För det första leder kompetensutveckling till att lärare får kunskap i hur de 

ska undervisa elever med annat modersmål än svenska och de har därmed högre förvänt-

ningar på eleverna. För det andra leder utvecklingen också till förändrad attityd hos lärare, 

dels gentemot elevers språk och språkbakgrund, dels till attityden kring kollegialt samar-

bete och lärande. För det tredje leder ovanstående aspekter till att elever känner sig mer 

delaktiga och presterar högre. Sambandet mellan förväntningar, attityd och prestationer 

finns illustrerat i resultatet (se figur1 och 2). Dessvärre finns det ofta en monospråklig 

norm i svenska klassrum som förstärks av lärares okunskap kring andraspråksundervis-

ning. Okunskapen kan också leda till en osäkerhet som påverkar lärarens förhållningssätt 

och arbetssätt. Detta leder till att lärarens självförtroende försämras och motivationen till 

yrket försämras. Det leder också till att andra språk än undervisningsspråket får en lägre 

status och inte tillåts användas. I den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning är detta 

något som är välbekant. Vi har upplevt hur elever har ombetts att endast tala svenska i 

klassrummet, något som vi tror skulle kunna resultera i splittrad identitet och sämre själv-

förtroende hos eleven. Detta i sin tur resulterar i sämre prestationer. Även detta kan kopplas 

till den treenighet som beskrivits ovan dock med nedåtgående spiral: okunskap och låga 

förväntningar hos lärare leder till sämre attityd och val av arbetssätt gällande språkutveckl-

ing. Resultatet blir att både elever och lärare får sämre självförtroende och presterar därmed 

lägre. Enligt Skollagen (SFS, 2000:800 kapitel 1 §4 å 8) ska undervisningen bidra till att 

alla elever får lika möjlighet att utvecklas och ges en ”livslång lust att lära”. Detta uppfylls 

inte i svenska skolor enligt resultatet i denna studie. Vi ser ett behov av forskning kring 

lärares osäkerhet och okunskap och hur detta avspeglas i undervisningen. 

I bakgrunden beskrivs hur språk relaterar till identitet och kultur utifrån en beskrivning 

från Lgr11 och Barnkonventionen. Ett klassrum på en skola där den enskilda individens 

språk är accepterat och ses som en tillgång samt bemöts med nyfikenhet och genuint in-

tresse, leder till att eleven känner sig starkare i sin identitet och tryggare i sin gemenskap. 
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Detta skapar också en motivation till att lära sig det nya språket. Vår utbildning har genom 

så kallade UVK kurser gett oss kunskaper kring sociala relationer.  Relationer som präglas 

av delaktighet och genuint intresse kan leda till att en god miljö etableras på hela skolan. 

Resultatet i vår studie belyser hur den pedagogiska miljön är viktig för eleven i ett språk-

utvecklande perspektiv. Den rådande normen gällande interaktion i klassrummet är att lä-

rarens tal har det största utrymmet. Elevernas uppgift blir i detta läge att processa det in-

flöde de tillägnar sig genom att lyssna på läraren. Detta kan kopplas till kognitivism och 

enligt Krashens hypotes om begripligt inflöde som beskrivs i bakgrunden skulle denna 

norm kunna vara språkutvecklande (Lindberg, 2013, s. 486-487). Detta förutsätter dock att 

läraren och eleven förhandlar i sitt språkande genom att be om förtydliganden eller lik-

nande. Andra studier som beskrivs i resultatet belyser däremot vikten av att eleven själv 

får producera tal. Genom att elever får rika tillfällen till interaktion med lärare och övriga 

elever, där hela den språkliga repertoaren tillgodoses, kan språket utvecklas genom utflöde. 

Erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning visar att tillfällen för eleven att an-

vända hela sin språkliga repertoar inte är lika frekvent förekommande som när läraren har 

det största talutrymmet. Det vill säga då undervisningen främst bygger på lärarledd under-

visning där eleverna får lyssna.   

I vår utbildning har vi läst om olika lärandeteorier och kan därmed identifiera teoretiska 

utgångspunkter i miljöer där eleven eller läraren har det största talutrymmet. Vi kan se att 

den miljö som präglas av lärarens talutrymme kan kopplas till kognitivism där indivi-

den/eleven ses som en dator som fylls på med information som sedan processas. Den miljö 

som ger utrymme för gemensam dialog och interaktion kan istället kopplas till det socio-

kulturella perspektivet där lärande utvecklas i samspel med andra. Resultatet i denna studie 

visar att språklärande sker när eleven får producera eget tal och när eleven får begripligt 

inflöde från exempelvis lärare och klasskamrater. Därför påstår vi att en balans mellan 

sociokulturell och kognitiv teori, en balans mellan interaktion och tillfälle att processa in-

flöde, är det optimala för språkutveckling.  

Det som karaktäriserar andraspråksutvecklande arbete utifrån vårt resultat kan sammanfat-

tas i fyra punkter. För det första är lärarens kompetens gällande andraspråksutveckling en 

grundläggande faktor för språkutveckling. För det andra kan ett positivt förhållningssätt 

till flerspråkighet istället för att se en bristande språkförmåga leda till ett bättre klimat i 

hela klassen. För det tredje är samarbete mellan dem som berör elevens utbildning såsom 

studiehandledare, modersmålslärare och klasslärare en viktig faktor för skolframgång för 

elever med annat modersmål än svenska. För det fjärde har en god interaktion mellan elev-

elev och lärare-elev en betydande roll för den språkutveckling elever tillägnar sig i klass-

rummet. Ett arbetssätt som inbjuder till diskussioner och praktiskt arbete i grupper varvat 

med modellering där andraspråkselever får begripligt inflöde har visat sig leda till goda 

språkutvecklingsmöjligheter. Emellertid visar också resultatet att dessa arbetssätt inte fö-

rekommer i så stor utsträckning i den verkliga praktiken, något som också vi i vår verk-

samhetsförlagda utbildning observerat.  
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Vår slutsats är att forskning tydligt visar vilka arbetssätt som kan vara gynnsamma för 

språkutveckling men att detta inte tas tillvara på i praktiken. De kunskaper som krävs för 

att bedriva språkutvecklande undervisning på det sätt som forskningen belyser som effek-

tiv fattas ofta hos lärare. Vi tror att detta beror på att andraspråksutveckling behöver få 

högre status och därmed prioriteras högre. Resultatet visar att majoritetsspråket har högre 

status än minoritetsspråken och vi tror därför att skolor inte prioriterar kompetensutveckl-

ing kring språkutveckling. Genom kompetensutvecklingen kan lärare få kunskaper som 

förändrar deras förhållningssätt gentemot språk och elever med annat modersmål än 

svenska. Detta leder till positiva attityder och bättre självförtroende som i sin tur leder till 

motivation och högre prestationer. Lärare har låga förväntningar på elever med annat mo-

dersmål än svenska och forskning visar att kompetensutbildning kan förändra detta. Därför 

ställer vi oss frågan varför utbildning angående svenska som andraspråk inte ingår i lärar-

utbildningen utan endast finns som fristående kurs. Om utbildning i hur man undervisar i 

svenska som andraspråk inom lärarutbildningen kan kunskapsklyftan minskas för kom-

mande lärare. Därmed kan elever med annat modersmål än svenska få bättre undervis-

ningsmöjligheter och på så sätt höja måluppfyllelsen som är lägre hos andraspråkselever 

(Skolverket, 2012, s. 9). Inför kommande examensarbete vill vi undersöka lärarens kom-

petens språkutvecklande arbetssätt. Vi vill också undersöka hur kartläggning för nyanlända 

elever går till och om språkutvecklande arbetssätt används i klassrummet och i så fall hur.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Översikt över analyserad litteratur 

 

Författare, Titel 

Tidsskrift, Publi-

kationsår, Land,  

Databas 

Syfte Design, Urval, 

Datainsamling 

 

 

Teoretisk bak-

grund 

Resultat 

Hagberg-Persson, Barbro 

Barns mångfaldiga 

språkresurser i mötet 

med skolan (2006) 

Uppsala universitet, in-

stitutionen för nordiska 

språk 

Avhandlingens 

syfte är att kart-

lägga en- och två-

språkiga barn i skif-

tet mellan förskola 

och skola. 

Akademisk avhand-

ling 

Klassrumsetnografisk 

forskning med 8 fo-

kusgrupper och 5 fo-

kusbarn i skilda års-

kurser (f-2), kön och 

språkbakgrund.  

Piaget och Vygotskijs 

språkutvecklings teo-

rier. Krashens inflö-

desteori. 

Studien visar att små-

gruppsaktiviteter, i den 

form som strukturerats i 

studien, ger eleverna 

möjlighet till mer varie-

rande språkanvändning 

än vid traditionell lärar-

ledd klassrumsundervis-

ning. Enligt resultatet 

varierar språknivån 

bland elever oavsett 

språkbakgrund. 

Cummins, Jim 

Andraspråksundervis-

ning för skolframgång- 

en modell för utveckling 

av skolans språkpolicy 

(2000) 

Stockholms universitet 

Syftet är att koppla 

ihop forskning med 

praktiken. För att 

lärare ska veta hur 

de ska kunna nå 

andraspråkselever 

så att de blir enga-

gerade i målspråket.  

Konferensbidrag Vygotskys proximala 

utvecklingszonen, so-

ciokulturellteori. 

Cummins menar att en 

modell för inlärning av 

det kunskapsinriktade 

språket hjälper läraren 

att hjälpa eleverna att ut-

vecklas. Genom mo-

dellen utvecklas elever-

nas kognitiva engage-

mang och deras identi-

tetsinvestering. Cum-

mins belyser även att det 

är läraren som måste ut-

veckla sina kunskaper 

gällande hur hens under-

visning kan genomföras 

för andraspråkselever.  

Gibbons, Pauline 

Stärk språket stark lä-

randet – Språk- och kun-

skapsutvecklande arbets-

sätt för och med andra-

språkselever I klassrum-

met (2016) 

USA/Sverige 

Syftet med boken är 

att ge lärare verktyg 

och modeller till att 

undervisa elever på 

ett språk- och kun-

skapsutvecklande 

sätt. 

Bok 

Boken ger en översikt 

av språkutvecklande 

undervisning. Inne-

hållet består av stu-

dier och explicita ex-

empel. 

Michael Halliday 

språkteori från forsk-

ning om systemisk 

funktionell lingvistik. 

Sociokulturellt 

Gibbons exemplifierar 

och tillhandahåller en 

mängd olika övningar 

för språk- och kunskaps-

utveckling i undervis-

ning med flerspråkiga 

elever.  

Rosén Jenny & Wedin, 

Åsa 

Syftet med boken är 

att redogöra hur 

Bok 

Beskriver etnografisk 

inriktad forskning. 

Socialkonstruktivist-

iska och poststruktu-

ralistiska perspektiv. 

Språkutvecklande mo-

dell för ämnesundervis-

ning samt en beskrivning 
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Klassrumsinteraktion 

och flerspråkighet  - ett 

kritiskt perspektiv (2016) 

Sverige 

klassrumsinterakt-

ion kan bidra till 

språkutveckling. 

 av praktiska råd för att 

stödja flerspråkighet. 

Axelsson, Monica 

Nyanländas möte med 

skolans ämnen i ett 

språkdidaktiskt perspek-

tiv. I Nyanlända och lä-

rande- mottagande och 

inkludering (2015).  

Sverige  

Beskriva mottagan-

det av nyanlända 

elever i tre kommu-

ner. 

Forskningsbaserad 

antologi  

Fältanteckningar, ob-

servationer, inter-

vjuer, elevtexter och 

lärobokstexter. 

Sociokulturellt & so-

ciolingvistiskt per-

spektiv. 

För en lyckad integration 

är kvalificerad mottag-

ning den viktigaste fak-

torn. Samarbete och lära-

rens kompetens angå-

ende språkets utform-

ning och betydelse är 

också en viktig faktor. 

Eleverna bör få mer ut-

rymme för gruppinter-

aktioner mellan första- 

och andraspråkstalare. 

Juvonen, Päivi 

Lärarröster om direktpla-

cering av nyanlända ele-

ver. I Nyanlända och lä-

rande – mottagande och 

inkludering (2015). 

Sverige 

Synliggöra lärares 

röster angående di-

rektplacering i för-

hållande till styrdo-

kument, organisat-

ion och språkut-

veckling. 

Forskningsbaserad 

antologi 

Enkätstudie, kvantita-

tiv. 

Socialkonstruktionist-

isk teoriram 

Eleverna ska ha grunder 

i språket innan placering 

i klass. Samarbete/stöd 

från modersmålslärare, 

studiehandledare och 

svenska som andra-

språkslärare saknas. Lä-

rarna saknar utbildning 

på området.  

Svensson, Gudrun 

Translanguaging för ut-

veckling av elevers äm-

neskunskaper, språk och 

identitet (2016). 

I en tidigare ensprå-

kig undervisning in-

troducerades en mer 

flerspråkig under-

visning.  

Konferensbidrag 

Enkätstudie, kvantita-

tiv.  

 Sociokulturell teori-

ram 

Elevernas tilltro till sin 

egna språkförmåga 

ökade. Elevernas attityd 

till olika språk ökade och 

visade att translangu-

aging gör skillnad. 

Nilsson, Josefin & Gynn-

hammar, Suzanne 

Språk, lärande och 

ämne: med modersmålet 

som resurs (2016). 

Sverige 

Redogöra för språk-

klass. Vikten av 

samma modersmål, 

samhörighet och 

delaktighet. 

Konferensbidrag 

Etnografisk studie. 

Sociokulturell teori-

ram 

Eleverna kände sig mer 

delaktiga och motiverade 

att lära sig svenska när 

de fick använda sitt mo-

dersmål som resurs. 

Von Malortie, Helena & 

Sjöqvist, Lena 

Språk och tänkande ge-

nom skapande ämnen 

(2016). 

Sverige 

Synliggöra hur 

praktiska och este-

tiska ämnen kan bi-

dra till språkut-

veckling i ett tidigt 

skede. 

Konferensbidrag 

Insamlat material från 

klasslärare. 

Sociokulturell teori-

ram 

Bild, filmskapande, sam-

arbetsövningar och bild-

analys är uppgifter som 

kan ha många lösningar. 

Det bidrar till att eleven 

får testa att skapa utifrån 

egna förutsättningar, 

motivations höjande. 

Karlsson, Annika, Ny-

gård Larsson, Pia & Ja-

kobsson, Anders 

Flerspråkighet som en 

resurs i NO-klassrummet 

(2016) 

Syftet är att se hur 

elever använder 

sina språkresurser 

för att utveckla äm-

neskunskaper inom 

NO. Författarna vill 

Artikel 

Studien bygger på 

transkriberat material 

i form av elevsamtal 

samt inspelade under-

visningssekvenser. 

Sociokulturell teori-

ram 

Kodväxling används av 

eleverna som resurs när 

andraspråket inte räcker 

till. Kräver att läraren 

tillåter längre stunder för 

eleverna att diskutera 

samt ställer frågor som 
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Swepub 

Sverige 

se om eleverna an-

vänder kodväxling 

för utvecklingen av 

ämneskunskapen. 

Elevtexter och under-

visningsmaterial har 

också använts som 

grund för studien. 

Studien är utförd på 

en mångkulturell 

skola i Sverige. 

motiverar till resone-

mang. 

Gibbons, Pauline 

Classroom talk and the 

learning of new registers 

in a second language 

(1998). 

ERIC 

Storbritannien 

Belysa brobygge 

från kontextbundet 

till kontextreducerat 

språk. 

Artikel 

Fallstudie 

Michael Halliday 

språkteori från forsk-

ning om systemisk 

funktionell lingvistik 

Sociokulturell teori-

ram, pragmatism  

Genom den brobyggande 

modell som föreslås i 

studien kan elever närma 

sig det mer kontextredu-

cerade språk som liknar 

skriftspråk. På detta sätt 

går eleven från tal till 

skrift. Läraren måste ge 

eleverna utrymme för ett 

stretchat språk. 

Sellgren, Mariana 

Smågruppssamtal som en 

resurs för tänkande och 

lärande (2016). 

Sverige 

Redogöra för hur 

samtalsmodell kan 

bidra till språkut-

veckling och lä-

rande. 

Konferensbidrag 

Sammanställning av 

samtalsmodeller, 

översikt. 

Sociokulturell teori-

ram 

Lärandesamtal kan leda 

till goda lärandeeffekter. 

Förutsätter att läraren är 

kompetent.  

Bötrius, Caroline & Da-

nielsson, Helena 

Kompetensutveckling för 

språk- och kunskapsut-

vecklande arbetssätt 

(2016). 

Sverige 

Beskriva resultatet 

av en stor satsning 

kring kompetensut-

veckling. 

Konferensbidrag 

Fallstudie 

Sociokulturell teori-

ram & sociolingvistik 

teoriram. 

Lärares attityd, arbetssätt 

och syn på kollegialt lä-

rande förändrades till ett 

mer gynnsamt sätt för 

eleverna. 

Skolverket 

Greppa språket (2012). 

Sverige 

Syftet är att redo-

göra för forskning 

kring språkutveck-

lande arbetssätt och 

hur detta kan an-

vändas i undervis-

ningen. 

Översikt 

Baserat på olika 

forskningsmaterial 

Sociokulturell teori-

ram 

Kunskapsöversikt för 

alla pedagoger inom 

verksamheten. Erbjuder 

konkreta exempel på 

undervisning och en 

översikt över aktuell 

forskning kring andra-

språksutveckling. 

Wedin, Åsa  

Narration in Sweden pre- 

and primary school a re-

source for language de-

velopment and multilin-

gualism (2010). 

ERIC 

Sverige 

Syftet är att belysa 

vikten av berättande 

för språkutveckling. 

Artikel 

Etnografisk studie, 

observationer, elev-

texter och inspelat 

material. 

Sociokulturell teori-

ram & sociolingvistik 

teoriram. 

Språkutveckling genom 

berättande texter ger ele-

ven möjlighet att an-

vända sitt språk på ett 

mer kognitivt krävande 

sätt. Läraren måste ge 

utrymme för diskussion 

kring berättelser. Visar 

att lärare inte ger ele-

verna tid till utvecklade 

tankeprocesser. Ingen tid 

för dialog, resulterar i 

fragmentariskt språkbruk 

i klassrummet.  
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Lindberg, Inger 

 

Samtal och interaktion i 

andraspråksforskning. I 

Svenska som andra-

språk- i forskning, 

undervisning och sam-

hälle (2013).  

Sverige 

Syftet är att redo-

göra för nationell 

och internationell 

forskning gällande 

samtalsinteraktion. 

Forskningsbaserad 

antologi  

Baserat på transkribe-

rat material 

Sociokulturell teori-

ram 

Samtalsinteraktion i 

klassrummet spelar en 

stor roll för hur den 

språkliga förmågan att 

föra samtal utvecklas för 

andraspråkselever. Detta 

har stor betydelse för 

den språkliga kompeten-

sen i det sociala livet.  
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Bilaga 2 

Ordlista med förklaring av ord och begrepp 

 

Andraspråk  
Används som övergripande begrepp för alla språk som lärs in efter förstaspråket. 

 

Basspråk 
Basspråk är det vardagsspråk som utvecklas innan skolgång. Basspråket utvecklas sedan 

parallellt med utbyggnadsspråk hela livet. För en andraspråkstalare ska basspråk och ut-

byggnadsspråk utvecklas samtidigt utan det försprång i basspråk som en förstaspråkstalare 

har. 

 

Flerspråkighet 
Betecknar användandet av två eller flera språk hos en individ eller grupp. En flerspråkig 

klass i Sverige kan kännetecknas genom att eleverna representerar två eller flera första-

språk och att svenska blir ett förstaspråk och ett andraspråk. Flerspråkighet innebär inte att 

språken som används fullt behärskas.   

 

Förhandling 
En förhandling i språk kan handla om att en andraspråkslärande ber om förtydligande, 

klargörande, återupprepning eller omformulering för att undvika att kommunikationen 

brister. En del av förhandlingen ligger också på målspråkstalaren som tolkar signaler och 

anpassar språket efter dessa. 

 

Förstaspråk 
Det eller de första språk som en individ tillägnar sig genom att naturligt vara i den språkliga 

miljön. Sker tidigt i livet och kan också kallas för modersmål. 

 

Inflöde 
Ett begripligt inflöde kan förklaras som det språk eleven får höra. För att vara språkutveck-

lande ska detta inflöde ligga på en nivå strax över den nivån av språkligt inflöde som eleven 

själv behärskar. Ett begrepp myntat av Krashen (comprehensible input). 

 

Informationsklyfta  
Uppstår när informationen inte är känd för alla deltagare. Det uppstår en informationsklyfta 

när en individ ska beskriva/förklara ett experiment för någon som inte utfört experimentet. 

 

Kommunikation 
Det språkliga utbytet mellan två parter med syfte att framföra ett budskap. 

 

Kontextbundet språk 
Kontextbundet språk innebär att språket är anpassat för ”här och nu”-situationer. Motsat-

sen kan sägas vara abstrakt eller kontextreducerat språk. Exempelvis språk som används 

av deltagare under ett experiment. 

 

Kontextreducerat språk 
Kontextreducerat språk innebär att språket används på ett abstrakt sätt. Exempelvis det 

språk som används för att beskriva ett experiment för någon som inte deltog i experimentet. 
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Literacitet  
Skriftsystem i forma av bild, tal, symboler och tecken som används i sociala sammanhang. 

 

Majoritetsspråk  
Det språk som representeras av majoriteten av befolkningen. I Sverige är svenska majori-

tetsspråk. 

 

Minoritetsspråk 
Det språk som representeras av en minoritet i samhället. Arabiska är ett exempel på mino-

ritetsspråk som kan representeras i svenska klassrum. 

 

Modellering 
En mer kunnig person visar/modellerar hur man gör.  

 

Modersmål 
Det språk en individ lärt sig först. Kan sägas vara synonymt med förstaspråk. 

 

Monospråklig 
Enspråkig. 

 

Målspråk 
Det språk som ska läras.  

 

Språk  
Språk kan definieras som verktyg för kommunikation och allt som omfattas av begreppet 

kommunikation. 

 

Stretchat språk 
Språk som följer den tankeprocess som uppstår när en individ får chans att fullfölja ett 

resonemang.  

 

Translanguaging/kodväxling 
Translanguaging används när en individ växlar mellan olika språk. exempelvis när en elev 

som lär sig svenska använder arabiska ord för att uttrycka sig när den språkliga kunskapen 

inom svenska inte räcker till. 

 

Utbyggnadsspråk/ämnesspråk 
Det språk som utvecklas från skolstart och kallas ofta för skolspråk eller ämnesspråk. För 

en andraspråkstalare utvecklas utbyggnadsspråk samtidigt som basspråk utan det försprång 

i basspråk som en förstaspråkstalare har. 

 

Utflöde/språkproduktion 
Det språk som eleven själv producerar. Elevens ansträngning i att producera begripligt 

utflöde situationer som kräver språklig interaktion leder till språkutveckling. Myntat av 

Swain (comprehensible output)
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