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_______________________________________________________________________ 

Under de senaste decennierna har det skett en stor förändring kring språksituationen i 
Sverige, eftersom migrationen hela tiden ökar och vi blir ett mer mångkulturellt land. Det 
innebär att det ställs högre krav på lärare och den planerade undervisningen i skolan. Den 
här litteraturstudien behandlar vad forskning säger om språkutvecklande undervisning för 
flerspråkiga elever och vilken effekt flerspråkighet som resurs har på elevers språk- och 
kunskapsutveckling. Syftet med litteraturstudien är att undersöka, analysera och 
sammanställa forskning som behandlar språkutvecklande undervisning i svenska för 
flerspråkiga elever i åldrarna 6-12 år. Frågeställningar som resultatet ska ge svar på är 
följande:  

• Vilka arbetssätt gynnar flerspråkiga elevers språkutveckling? 
• Vilken effekt har den flerspråkiga elevens resurser på dess språk- och 

kunskapsutveckling? 

Metoden för den här litteraturstudien har utgått från nationell och internationell forskning. 
Studiens resultat grundar sig framför allt i det sociokulturella perspektivet och visar att 
interaktion och samtal, språklig stöttning och transspråkande undervisning är gynnsamma 
arbetssätt för flerspråkiga elevers språkutveckling. Resultatet visar även att effekten av 
elevers möjlighet till användning av sina språkliga resurser i undervisningen bland annat 
leder till positiva attityder till flerspråkighet, språk- och kunskapsutveckling samt stärkt 
identitet hos eleverna. Vidare kan det bidra till en samverkan mellan hemmet och skolan, 
vilket innebär att även vårdnadshavare blir engagerade i sina barns språk- och 
kunskapsutveckling. En slutsats som därmed dragits är att flerspråkighet som resurs bör 
tas tillvara i klassrummet för att gynna alla elevers språkutveckling. 
_______________________________________________________________________ 
Sökord: språkutveckling, flerspråkighet, interaktion, transspråkande, språklig stöttning 
_______________________________________________________________________  
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1. INLEDNING 

Språksituationen i Sverige har de senaste decennierna förändrats markant och det beräknas 

finnas över 150 olika språk i landet (Domeij & Karlsson, 2013 s. 519). Sedan år 2010 har 

drygt 170 00 barn sökt asyl i Sverige, varav cirka 26 000 barn mellan åren 2016 och 2018 

(Migrationsverket, 2019). År 2016 ökade folkmängden med drygt 144 000 personer, där 

immigrationen stod för cirka 80%. Det här är den största folkökningen i Sverige sedan 

1861 (SCB, 2017).  I och med den ökade migrationen ställs det högre krav på att lärare har 

kunskap om hur de ska bemöta en språklig mångfald i klassrummet samt hur 

undervisningen bör planeras för att utveckla, såväl enspråkiga som flerspråkiga, elevers 

språkkunskaper (Wedin, 2017, s. 50; Skolverket, 2012, s. 7). Tidigare var det ett område 

för språklärare, men i dagens samhälle berör det här alla lärare och pedagoger inom 

skolväsendet (Skolverket, 2012, s. 7).  

Som blivande lärare och i vår framtida yrkesprofession behöver vi ha kunskap och 

kompetens för att undervisa flerspråkiga elever. Under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar har vi stött på brister i undervisningen av flerspråkiga elever. De elever som 

har svenska som andraspråk och har behov av enskild undervisning har haft handledning 

med antingen modersmålslärare eller resurslärare någon gång varje vecka. Vi har dock 

upplevt att det inte varit tillräckligt för dessa elever och att det har funnits behov av 

ytterligare stöd för att de ska uppnå likvärdiga ämneskunskaper som sina klasskamrater. 

Därför vill vi med denna litteraturstudie utvidga vår kunskap och kompetens för att främja 

såväl enspråkiga som flerspråkiga elevers språkutveckling. Lärare behöver göra medvetna 

val i sitt arbetssätt som gynnar alla elevers språkutveckling i klassrummet, vilket vi har 

saknat under våra verksamhetsförlagda utbildningar.  

I litteraturstudien har relevant material samlats in, såsom vetenskapliga tidskriftsartiklar, 

konferensbidrag och antologier. Forskare som exempelvis Jim Cummins, Pauline Gibbons, 

Åsa Wedin och Ann-Christin Torpsten har varit ytterst relevanta för studien, eftersom de 

är framträdande personer inom det valda ämnesområdet. Det analyserade materialet har 

haft kriterier för inklusion, vilka bland annat har berört arbetssätt som gynnar elevers 

språkutveckling och flerspråkighet. Utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar har 

sedan ett resultat sammanställs. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka, analysera och sammanställa forskning 

som behandlar språkutvecklande undervisning i svenska för flerspråkiga elever i åldrarna 

6-12 år. 

 

Syftet vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor: 

• Vilka arbetssätt gynnar flerspråkiga elevers språkutveckling? 

• Vilken effekt har den flerspråkiga elevens resurser på dess språk- och 

kunskapsutveckling? 
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3. BAKGRUND 

I bakgrunden redogörs för teoretiska aspekter, kopplingar till styrdokument samt de 

grundläggande begrepp som litteraturstudien behandlar. Inledningsvis beskrivs vad språk 

används till och skillnaden mellan begreppen vardags- och skolspråk (3.1). Därefter 

definieras innebörden av flerspråkighet (3.2) samt vad flerspråkighet som resurs innebär 

(3.2.1). Efter det förklaras det sociokulturella perspektivet (3.3). Vidare presenteras 

transspråkande och vad det innebär (3.4). Avslutningsvis behandlas styrdokumenten som 

beskriver grundskolans syfte, mål, riktlinjer samt vad kursplanen inom svenska som 

andraspråk berör (3.5).  

 
3.1 VARDAGS- OCH SKOLSPRÅK 

Alla människor runt om i världen har ett behov av att uttrycka sig och med språk görs det 

möjligt. Språket är människans viktigaste verktyg för kommunikation och lärande. 

Språkanvändning är en social aktivitet och i sociala sammanhang utvecklar människan en 

språklig kompetens (Skolverket, 2018a, s. 24; Wedin, 2017, s. 19; Rosén & Wedin, 2015, 

s. 51).  

Cummins (2000, s. 58) gör skillnad på begreppen vardagsspråk och skolspråk som två 

olika aspekter av det språk elever utvecklar. En distinkt skillnad mellan dem är att 

vardagsspråk innebär förmågan att föra vardagliga samtal (Cummins, 2017, s. 48; 

Skolverket, 2012, s. 38), medan skolspråk innebär att det finns en verbal förmåga i det 

kunskapsrelaterade språket (Cummins, 2017, s. 48). Vardagsspråk används i informella 

sammanhang och utvecklas genom interaktion med andra i vardagliga sammanhang som 

barnet befinner sig i (Skolverket, 2012, s. 35-36). Skolspråket kännetecknas bland annat 

av abstraktion, argumentation och reflektion och syftar till en elevs förmåga att förstå och 

uttrycka sig, både muntligt och skriftligt, i formella skolsammanhang (Cummins, 2017, s. 

48; Skolverket, 2012, s. 38). I vilken utsträckning eleverna behärskar skolspråket kan vara 

avgörande för hur väl de lyckas i skolans alla årskurser (Cummins, 2017, s. 52). När det 

kommer till flerspråkiga elever behöver de utveckla vardagsspråket samtidigt som 

skolspråket. Ett väl fungerande vardagsspråk kan ta 1–2 år att utveckla, medan skolspråket 

kan ta upp till 8 år att utveckla. Först när flerspråkiga elever har ett utvecklat skolspråk kan 

det fungera i lärandesituationer. Skolspråket kan sedan anpassas efter olika syften och 
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mottagare för att utveckla ämneskunskaperna (Skolverket, 2012, s. 38; Wagner, 

Strömqvist & Uppstad, 2010, s. 60). Flerspråkiga elever har därför ett stort behov av att få 

språkligt stöd i undervisningen för möjlighet till språkutveckling, vilket lärare har som 

ansvar att bemöta (Skolverket, 2012, s. 39).  

 
3.2 FLERSPRÅKIGHET 

Det språk barn hör och lär sig tala först definieras som deras modersmål, även kallat 

förstaspråk (Skolverket, 2018a, s. 11). Det är viktigt för den språkliga identiteten att ett 

känslomässigt band, som är nära kopplat till familj och kultur, bildas gentemot ett språk 

för att det ska anses som förstaspråket (Skolverket, 2018a, s. 12; Sundgren, 2017, s. 55). 

Lär sig barnet ytterligare ett språk kallas det ofta för ett andraspråk och barnet betecknas 

då som flerspråkigt. Allt oftare ersätts tvåspråkighets-begreppet av begreppet 

flerspråkighet, eftersom de som enbart talar två språk även ses som flerspråkiga (Sundgren, 

2017, s. 51). Att vara flerspråkig innebär att en elev behärskar och använder två eller flera 

språk, dock betyder det inte att språkfärdigheterna i respektive språk är utvecklade på en 

likvärdig nivå (Skolverket, 2018a, s. 11). På individnivå är flerspråkighet ett relativt nytt 

begrepp då det tidigare mest har använts för att beskriva länder och samhällen som talar 

flera språk (Sundgren, 2017, s. 51). Flerspråkighet i undervisningssammanhang innebär 

inte att behärska flera enspråkigheter samtidigt. Det handlar i stället om att kunna nyttja 

sina olika språk både tillsammans och var språk för sig i sammanhang som gynnar språk- 

och kunskapsutveckling (Salameh, 2012, s. 27). Med enspråkighet menas det att en person 

enbart förstår och behärskar ett språk, förstaspråket, på ett komplett och fungerande sätt 

(Sundgren, 2017, s. 50).    

 

3.2.1 Flerspråkighet som resurs 

Flerspråkighet bör ses som en tillgång för både samhället i stort och för individen, eftersom 

språket är ett sätt att kommunicera med sin omgivning (Sundgren, 2017, s. 67; Skolverket, 

2018a, s. 40). Användning av elevers flerspråkighet innebär att eleverna får möjlighet att 

både utveckla ett nytt språk och att de får bibehålla, utveckla och stärka sitt förstaspråk 

(Axelsson, 2013, s. 551). Flerspråkighet som resurs innebär även att elevers befintliga 

kunskaper i deras förstaspråk nyttjas för att hjälpa dem utveckla språk- och 

ämneskunskaper på ett effektivare sätt (Skolverket, 2018a, s. 40). Det kan handla om att 
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eleverna använder sitt förstaspråk i undervisningen, antingen enskilt, parvis eller i grupp, 

där exempelvis skrivuppgifter, översättningar av berättelser eller ord och fraser förklaras. 

På så vis får eleverna möjlighet att nyttja de språkliga kunskaper som de bär med sig 

hemifrån (Axelsson, 2013, s. 551). Genom att öppna upp för fler språk i undervisningen 

får elever chans att visa sin fulla potential där språket brister och känna möjligheten att 

lyckas (Cummins, 2017, s. 232). Det leder till att såväl flerspråkiga elever som flerspråkiga 

föräldrar kan känna stolthet över användandet av sitt förstaspråk i skolan (ibid, s. 249). 

Används flerspråkighet som en resurs i undervisningen främjar det även alla elevers 

språkutveckling (Axelsson, 2013, s. 551). 

 
3.3 DET SOCIOKULTURELLA PERSPEKTIVET 

Enligt det sociokulturella perspektivet utgår lärandet från interaktion och sociala kontexter 

mellan människor (Skolverket, 2012, s. 22). Människan är en social varelse och genom 

samspel och interaktion med andra människor utvecklas språket och ju fler sociala och 

språkliga kontexter man är aktiv i desto större ordförråd utvecklas (Säljö, 2015, s. 94; 

Skolverket, 2012, s. 22). Ett grundläggande begrepp för det sociokulturella perspektivet är 

mediering som innebär att människor använder redskap för att förstå omvärlden och hur 

man agerar i den (Säljö, 2017, s. 253). Redskapen som används är antingen språkliga eller 

materiella. Språkliga redskap är de symboler, tecken eller teckensystem som används för 

att tänka och kommunicera och materiella redskap är de fysiska verktyg som används, 

exempelvis penna, sax och linjal (ibid, s. 253, 255). Didaktik bygger framför allt på det 

sociokulturella perspektivet i dag, där skolan fungerar som en arena, som har en avgörande 

roll för elevers kognitiva och sociala utveckling (Gibbons, 2010, s. 41; Säljö, 2014, s. 123). 

Utvecklingen sker genom att elever erbjuds möjligheter där de redskap som behövs görs 

tillgängliga. Det är dock viktigt att det är individen själv som är aktören och den som skapar 

sin egen utveckling inom de sociokulturella möjligheterna som erbjuds (Säljö, 2014, s. 

123). Skolan har som uppgift att organisera samspel mellan elever samt mellan elever och 

lärare och hur det ska utföras, men även vilka möjligheter eleverna ska ges för att tillägna 

och deltaga i olika slags kunskapsområden (Säljö, 2017, s. 262). 

Lev Vygotskij, den mest framträdande psykologen inom perspektivet, myntade begreppet 

den närmaste proximala utvecklingszonen, vilket innefattar Vygotskijs syn på lärande och 

utveckling som en pågående process. Utvecklingszonen innebär att eleven får handledning 
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av en lärare eller mer kunnig person för att utvecklas inom något område. Till en början 

får eleven mycket vägledning för att sedan successivt avta till att helt avstanna när eleven 

har utvecklats och själv behärskar färdigheten som efterfrågas (Säljö, 2017, s. 260-261). 

Den handledning som eleven får kallas stöttning, som kommer från det engelska begreppet 

scaffolding, och är en central del av undervisning och lärande. Det handlar således om 

tillfällig handledning som ska ge eleven nya begrepp, ökad förståelse och ett nytt språk. 

Eleverna får även hjälp med hur de ska göra det som efterfrågas för att på sikt kunna utföra 

liknande uppgifter självständigt (Gibbons, 2010, s. 42-43). 

 
3.4 TRANSSPRÅKANDE 

Begreppet transspråkande (Svensson, 2017, s. 22) kommer från det engelska begreppet 

translanguaging  och grundar sig på idéer om språk och tvåspråkighet (García & Wei, 2018, 

s. 42). Ursprungligen var transspråkande ett sätt att arbeta i undervisningssammanhang 

som innebar att elever uppmanades att växla mellan olika språk (García & Wei, 2018, s. 

41; Svensson, 2017, s. 44). Med transspråkande ges eleverna möjlighet till en medveten 

användning av sin flerspråkighet för att underlätta kommunikationen och kännas 

meningsfull (Cummins, 2017, s. 203). På senare tid har transspråkande givits en mer 

utvecklad betydelse. Det innebär att begreppet refererar både till individers språkbruk och 

till komplexa språkliga praktiker samt till pedagogiska inriktningar och synsätt där elevers 

språkliga resurser används i undervisningen med nyanserade tillvägagångssätt (García & 

Wei, 2018, s. 42). Transspråkande handlar om att använda och utveckla flera språk 

samtidigt (Svensson, 2017, s. 45) och syftar på talarnas konstruktion, språkliga repertoar 

och användning av diskursiva praktiker (García & Wei, 2018, s. 44). Begreppet skiljer sig 

från termen kodväxling som i stället handlar om enkel växling och pendling mellan minst 

två språk (ibid). När kodväxling används sker det oftast omedvetet och spontant i en och 

samma kontext, exempelvis i ett och samma samtal, yttrande, mening, eller ord (Park, 

2013, s. 281). Vidare är det viktigt att poängtera att transspråkande inte är detsamma som 

andraspråksundervisning eller modersmålsundervisning utan snarare ett sätt att undervisa 

där elevers språkliga resurser används inom alla ämnen (Svensson, 2017, s. 50). Två 

viktiga principer för transspråkande är social rättvisa och social praktik. Social rättvisa 

innebär bland annat att läraren har ett förhållningssätt till flerspråkig undervisning där alla 

språk har samma värde och ett verktyg för lärande och kunskapsutveckling. Social praktik 
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innebär bland annat att läraren gör medvetna val i sin utformning av undervisning, där 

flerspråkighet används som en tillgång och utmanar eleverna efter den förmåga de besitter 

(García, 2009, s. 318).  

 

När lärare öppnar upp för transspråkande undervisning och eleverna får möjlighet att arbeta 

i samspråkiga grupper, där de kan diskutera och hjälpa varandra på sitt förstaspråk, kan de 

dra nytta av varandra. Får eleverna dessutom möjlighet att använda och skriva på sitt 

förstaspråk vid skrivuppgifter främjar det deras kunskapsutveckling och tankeflödet 

hämmas inte av språkkunskaperna de har på andraspråket (Svensson, 2017, s. 204). 

Använder lärare sig av transspråkande undervisning innebär det att de inkluderar 

flerspråkighet och mångfald i klassrummet, vilket gör att de visar intresse för och 

värdesätter alla elevers språkliga kunskaper som en väg till lärande (ibid, s. 85). 

Transspråkande i undervisningen är en process där elever och lärare tillsammans engagerar 

sig i de språkliga praktikerna som alla elever besitter. Såväl gamla som nya språkliga 

praktiker ges utrymme till utveckling, vilket bidrar till att ny kunskap kan tillägnas på alla 

språk. Det innebär även att den språkliga ojämlikheten blir ifrågasatt i ett transspråkande 

klassrum (García & Wei, 2018, s. 99). 

  

 

3.5 STYRDOKUMENTEN 

I skolans läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018b) 

lyfts det fram att skolväsendet ska vila på en demokratisk grund. Det innebär att skolan ska 

bedriva en verksamhet utifrån demokratiska arbetsformer som förmedlar och gestaltar de 

mänskliga rättigheterna samt de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Skolan ska med andra ord förbereda elever att aktivt delta i samhället 

och fostra dem till demokratiska medborgare (ibid, s. 5-6). 

Skolans uppdrag är att ge den ledning och stimulans som krävs för att varje individ ska få 

möjlighet att utvecklas, både i sitt lärande och sin identitet (SFS 2010:800, 3 kap. 3§). 

Undervisningen ska främja lärandet och ge eleverna stimulans för att de ska kunna inhämta 

och utveckla kunskaper och värden (Skolverket, 2018b, s. 7). Enligt kursplanen för svenska 

som andraspråk ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla det svenska språket 

utefter den kunskapsnivå de ligger på, vilket innebär att krav inte bör ställas för tidigt på 
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korrekt språklighet (ibid, s. 269). I kommentarmaterialet för svenska som andraspråk 

(Skolverket, 2017, s. 10) betonas vikten av att elever ges flera möjligheter att använda sitt 

språk i olika kommunikativa kontexter. Med hjälp av språket ges elever möjlighet till att 

utveckla sin identitet, att uttrycka känslor, tankar och skapa sig förståelse för andras 

känslor och uppfattningar (Skolverket, 2018b, s. 257). Vidare ska tillfällen skapas där 

eleverna får möjlighet att kommunicera för att få tilltro till sin egen språkliga förmåga. 

Skolans uppdrag är även att ta hänsyn till att alla elever är olika, med olika behov och 

förutsättningar, vilket kräver att undervisningen gynnar alla elevers lärande för en likvärdig 

utbildning. Det innebär att det ska finnas flera sätt att nå målen för undervisningen (ibid, 

s. 6-7).   
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4. METOD 

I metoden beskrivs informationssökningarna som har gjorts, vilka databaser, sökord och 

fraser som använts samt vilka kriterier för urval som materialet baserats på (4.1). Materialet 

presenteras även i en litteraturöversikt (se tabell 1). Därefter följer en beskrivning av hur 

materialet har granskats och analyserats (4.2). 

 
4.1 INFORMATIONSSÖKNING 

I denna litteraturstudie har material samlats in genom olika typer av sökningar. 

Sökningarna och de sökord som användes är baserade på litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. De söktjänster och databaser som nyttjades vid materialinsamling är 

följande: ERIC, SwePub, Google Scholar, PRIMO. ERIC användes för att det är en 

pedagogisk databas som innefattar bland annat internationell forskning. SwePub är en 

söktjänst som innehåller vetenskapliga publiceringar vid svenska lärosäten där svensk 

forskning inom litteraturstudiens område kan nås. Fördelen med SwePub är möjligheten 

till användningen av såväl svenska som engelska sökord. Google Scholar är ytterligare en 

söktjänst som nyttjades för att samla in relevant material till studien och för att få tillgång 

till de fulltexter som inte fanns tillgängliga på ERIC. Genom databasen PRIMO gjordes 

kedjesökningar på relevanta forskare för att hitta antologier och annan väsentlig litteratur. 

Vidare gjordes även kedjesökningar utifrån referenslistor från den väsentliga litteraturen 

för att återgå till den ordinarie källan.  

Sökorden som användes i de olika söktjänsterna har valts ut efter relevans för 

litteraturstudiens område. För att nå internationell och nationell forskning har både 

engelska och svenska ord nyttjats.  De engelska ord och fraser som användes var följande: 

“Languag* Develop*”, “Primary Edu*”, “Elementary Edu*”, Multilingual*, Pupil*, 

Bilingual* och Teach*. Motsvarande ord nyttjades på svenska: Språkutveckl*, 

Grundskol*, Flerspråkig*, Elev*, Tvåspråkig* och Undervis*. Orden kombinerades på 

olika sätt genom AND/OR och trunkering i söktjänsterna. I databasen ERIC kombinerades 

orden och fraserna: “Languag* Develop*” AND (“Primary Edu*” OR “Elementary 

Edu*”), alternativet peer reviewed var även valt, och det resulterade i 458 träffar. För att 

minska antalet träffar och hitta relevant forskning lades sedan ordet Multilingual* till, 

vilket i stället resulterade i 17 träffar. Liknande process och urval gjordes i SwePub, där 
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följande kombination användes: Flerspråkig* Elev* och det resulterade i 143 träffar. Ett 

tillägg gjordes i sökningen med ordet Språkutveckl*, för att minska antalet, sökningens 

resultat gav då 24 träffar. För att ytterligare minska antalet adderades även ordet 

Undervis*, vilket resulterade i 13 träffar där några av artiklarna var relevanta för 

litteraturstudien. 

Det vetenskapliga material som har granskats och analyserats begränsades med några 

kriterier för inklusion som speglar studiens syfte och frågeställningar. Nedan presenteras 

kriterierna för inklusion: 

• Materialet ska behandla arbetssätt som gynnar elevers språkutveckling. 

• Materialet ska beröra flerspråkighet och/eller flerspråkiga elever alternativt 

tvåspråkiga elever. 

• Materialet ska behandla andraspråksinlärning och/eller språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning. 

• Materialet ska rikta sig mot elever/barn i åldrarna 6-12 år.  

Med utgångspunkt i kriterierna för inklusion har ett urval av publikationer gjorts. Nedan 

följer en sammanställning av det insamlade materialet i en litteraturöversikt, sorterat i 

bokstavsordning efter författare (se tabell 1). 

 
Tabell 1. Sammanställning av det insamlade materialet 
Författare Titel Publikationstyp Publikationsår Land 
Cummins, Jim Andraspråksundervisning 

för skolframgång - en modell 
för utveckling av skolans 
språkpolicy 

Konferensbidrag 2001 Sverige 

Gibbons, Pauline Classroom talk and the 
learning of new registers in 
a second language 

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

1998 Australien 

Karlsson, Annika, 
Nygård-Larsson, 
Pia & Jakobsson, 
Anders 

Flerspråkighet som resurs i 
NO-klassrummet 
 

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

2016 Sverige 

Lucero, Audrey Teachers’ use of linguistic 
scaffolding to support the 
academic language 
development of first-grade 
emergent bilingual students 
 

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

2014 USA 

Lundgren, Berit Enspråkig undervisning i 
flerspråkig kontext 

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

2017 Sverige 

Svensson, Gudrun Translanguaging för 
utveckling av elevers 

Konferensbidrag  2016 Sverige 



11 
 

ämneskunskaper, språk och 
identitet 

Svensson, Gudrun 
& Torpsten, Ann-
Christin 

Transspråkande för förstärkt 
flerspråkighet 

Kapitel i antologi 2017 Sverige 

Torpsten, Ann-
Christin 
 

Translanguaging in a 
Swedish multilingual 
classroom 

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

2018 Sverige 

Wedin, Åsa Narration in Swedish pre- 
and primary school: a 
resource for language 
development and 
multilingualism 

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

2010 Sverige 

Wedin, Åsa Klassrumsinteraktion i de 
tidiga skolåren: 
Flerspråkiga elever i 
skolans språkliga vardag 

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

2011 Sverige 

Zetterholm, 
Elisabeth & Berg 
Nestlog, Ewa 

Elevtexter på flerspråkiga 
elevers olika språk 

 

Konferensbidrag 2017 Sverige 

Ünsal, Zeynep,  
Jakobson, Britt,  
Molander, Bengt-
Olov &  
Wickman, Per-
Olof 

Language use in a 
multilingual class: a study of 
the relation between 
bilingual students’ 
languages and their 
meaning-making in science 

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

2018 Sverige 

 

 
4.2 MATERIALANALYS 

Det material som analyserats utefter kriterierna för inklusion, har sammanställts i ett 

översiktsdokument (se bilaga 1). Materialet i översiktsdokumentet granskades och 

gemensamma aspekter söktes och jämförelser gjordes för att kunna urskilja kategorier och 

teman i de olika publikationerna. Frågor som ställdes till materialet för att hitta 

gemensamma aspekter var: 

• Vilka arbetssätt används i en flerspråkig undervisning och hur används de? 

• Vilken effekt har lärares arbetssätt för elevers attityder till flerspråkig undervisning 

och språk- och kunskapsutveckling? 

Teman som kunde urskiljas ur materialet var följande: interaktion och samtal, språklig 

stöttning, transspråkande undervisning, effekten av lärares arbetssätt och elevers attityder. 

Uppdelningen av resultatet har haft studiens frågeställningar som utgångspunkt med 

temana som vägledning till underrubriker med passande innehåll för en tydlig struktur av 

det analyserade materialet.  
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5. RESULTAT 

Resultatet är indelat i två delar som besvarar litteraturstudiens två frågeställningar: “Vilka 

arbetssätt gynnar flerspråkiga elevers språkutveckling?” och ”Vilken effekt har den 

flerspråkiga elevens resurser på dess språk- och kunskapsutveckling?” I den första delen 

presenteras vilka arbetssätt som gynnar flerspråkiga elevers språkutveckling (5.1) och 

varför de är gynnsamma. Inledningsvis beskrivs interaktion och samtal i klassrummet 

(5.1.1), följt av transspråkande undervisning (5.1.2) och avslutningsvis språklig stöttning i 

undervisningen (5.1.3) som gynnsamma arbetssätt för elevers språkutveckling. I den andra 

delen presenteras vilken effekt elevers användning av sina språkliga resurser har på deras 

språk- och kunskapsutveckling (5.2), där effekten av lärares arbetssätt (5.2.1) och elevers 

attityder (5.2.2) beskrivs i relation till flerspråkig undervisning. 

 

5.1 ARBETSSÄTT SOM GYNNAR SPRÅKUTVECKLING 

Arbetssätt som gynnar flerspråkiga elevers språkutveckling beskrivs i flera studier. I ett 

mångfaldigt klassrum ställs det höga krav på att finna strategiska arbetssätt för att alla 

elevers flerspråkighet ska tas tillvara på och som vidare ska leda till en språkutvecklande 

undervisning (Svensson, 2016, s. 31). De arbetssätt som har tagits upp i studierna utgår 

från det sociokulturella perspektivet och innefattar interaktion och samtal (5.1.1), språklig 

stöttning (5.1.2) samt transspråkande undervisning (5.1.3).  

 

5.1.1 Interaktion och samtal som arbetssätt i klassrummet 

Genom interaktion och berättande får elever möjlighet att möta och utveckla språkliga 

färdigheter som de behöver längre fram i grundskolan. En bra interaktion i klassrummet 

gynnar såväl enspråkiga som flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Skapas 

det tillfällen och utrymmen i klassrummet för samtal, får elever även möjlighet att uttrycka 

sina egna erfarenheter om hemmet och skolan samt ta del av andras upplevelser och tankar 

för ett utvidgat perspektiv (Wedin, 2010, s. 230). Wedin (ibid) belyser vikten av att 

använda sig av klassrumsinteraktion som innehåller långa talsekvenser, där eleverna får 

utveckla förmågan att uttrycka sig med ett formellt språk. Interaktion är en stor del av 

elevers lärande och ska ses som en värdefull social lärandeprocess (Gibbons, 1998, s. 103). 

Lärare behöver dessutom vara medvetna om hur de presenterar ämnesstoffet för att göra 
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sig förstådda bland eleverna, vilket är betydelsefullt för alla elever i det flerspråkiga 

klassrummet (Wedin, 2011, s. 222). Samtal i helklass kan även skapa hinder för 

flerspråkiga elever när de saknar den språkliga repertoar på andraspråket som de behöver 

för att kunna uttrycka sig, vilket kan leda till att lärandet inte känns meningsfullt (Ünsal, 

Jakobson, Molander & Wickman, 2018, s. 1027). I Lundgrens (2017, s. 12) studie 

undersöktes symmetriska och asymmetriska klassrumsinteraktioner, där innebörden av 

dem syftar till huruvida lärare och elever, antingen delar eller inte delar, samma språkliga 

repertoarer. I det symmetriska klassrummet delas samma språkliga repertoarer mellan 

lärare och elever, något som skapar förutsättningar för flerspråkiga aktiviteter i ett 

mångfaldigt klassrum. I det asymmetriska klassrummet finns det inte någon delning av 

språkliga repertoarer. Det innebär att läraren talar det språk som förekommer mest i 

klassrummet medan eleverna har en varierad språklig tillgång av sitt första- respektive 

andraspråk (ibid). Tillåts elever ta hjälp av alla sina språk vid ord- och begreppsförståelse 

bidrar det till att en meningsfull klassrumsinteraktion uppstår (ibid). Gibbons (1998, s. 112-

113) belyser även vikten av att “vänta in” elevers svar vid helklassinteraktion för att ge 

dem tid att bearbeta och formulera sina svar på ett språk de fortfarande lär sig. Får eleverna 

tid till att formulera sig ökar entusiasmen hos dem och de känner att de får möjligheten att 

bidra till samtalen i klassen. Studien (ibid s. 114) påvisar vidare att lärarledda interaktioner 

i klassrummet ökar flerspråkiga elevers språkutveckling. Vid språkutbyten mellan eleverna 

ges de möjlighet till ett kontextreducerat meningsskapande kring nya ord och begrepp. Det 

innebär att de skapar sig förståelse kring det som är abstrakt i ämnesområdet (ibid s. 114). 

 

Relationer mellan lärare och elever är ytterligare en viktig aspekt för interaktionen i 

klassrummet, för att ge eleverna möjlighet att utveckla språkfärdigheter (Cummins, 2001, 

s. 8). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv med den närmaste proximala utvecklingszonen 

som utgångspunkt menar Cummins (2001 s. 9) att elevers kognitiva engagemang måste 

vara maximalt i interaktionen mellan lärare och elever för att eleverna ska lyckas utveckla 

goda ämneskunskaper och förmågor. Interaktionen mellan lärare och elever ska även 

bekräfta elevernas kulturella, språkliga och personliga identiteter och kunskaper för att 

inlärningsprocessen ska bli så berikande och meningsfull som möjligt (ibid). Kognitivt 

engagemang och identitetinvestering förhåller sig till varandra genom att elevernas 

identitet och självbild stärks när de utvecklas kunskapsmässigt, vilket vidare leder till ett 

större engagemang i lärandet. Relationen mellan lärare och elev har därför stor betydelse 

för flerspråkiga elevers identitetsutveckling. Känner eleverna att läraren inte uppskattar 
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deras förmåga och kunskap finns det risk för att inlärningsprocessen blir lidande (ibid, s. 

10). Med andra ord präglas inlärningsprocessen av relationer som bygger på respekt och 

bekräftelse mellan lärare och elev. Därför har läraren en viktig roll i 

undervisningssammanhang när det kommer till flerspråkiga elevers motivation och 

studieengagemang (ibid, s. 13). 

 

5.1.2 Transspråkande undervisning 

Transspråkande ska ses som en resurs i klassrummet, vilket flera forskare belyser. I 

Torpstens (2018, s. 107) studie beskrivs hur elever arbetade med att skriva och rita vykort 

på sitt förstaspråk, med transspråkande undervisning som utgångspunkt. Eleverna fick 

möjlighet att berätta och illustrera vilka språk de använder under en dag och vilken 

betydelse språken har för dem. I skrivuppgiften synliggjordes hur eleverna använde sin 

språkliga kompetens som resurs vid inlärning och interaktion med andra (ibid). En annan 

transspråkande skrivuppgift framställs i Zetterholm och Bergh Nestlogs (2017, s. 179) 

studie, där eleverna skulle skriva en återberättande text efter ett besök i en bokskog. Först 

skrev eleverna en text på svenska och sedan tillsammans med vårdnadshavare eller 

modersmålslärare på sitt förstaspråk. Under besöket i skogen undervisade läraren eleverna 

och tillsammans beskrevs och förklarades de händelser och objekt som stöttes på (ibid, s. 

180). Elevernas flerspråkighet togs därför tillvara och nyttjades i undervisningen, vilket 

vidare resulterade i att vårdnadshavare engagerades och visade intresse för sina barns 

språkutveckling (ibid, s. 184). Transspråkande och dess fokus på elevers användning av 

alla sina språk är en väsentlig del av flerspråkig undervisning (ibid, s. 179).  

Ünsal et al. (2018) beskriver i sin studie en enspråkig lärares undervisning och 

förhållningssätt till flerspråkiga elever. Undervisning med en enspråkig lärare kan medföra 

vissa hinder. Vid aktiviteter kan exempelvis ordval i instruktioner försvåra förståelsen hos 

flerspråkiga elever och kontexten kan på så vis bli obegriplig. Genom praktiska aktiviteter 

i undervisningen fick eleverna möjlighet att i grupp arbeta och diskutera med varandra på 

sina respektive språk (ibid, s. 1034). Med transspråkande öppnas möjligheter upp för de 

elever där skolspråket brister. Det innebär att tillsammans med andra elever som talar 

samma språk kan dessa brister minimeras och en gemensam förståelse skapas (ibid s. 

1040). Användandet av språkliga resurser är en viktig faktor i meningsskapande processer 

för såväl individen som gruppen, där elever talar samma språk. Med hjälp av det starkare 
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språket kan elevernas svagare språk få stöttning och ytterligare förståelse kan skapas i den 

kontext de befinner sig i (Ünsal et al., 2018, s. 1040; Zetterholm & Bergh Nestlog, 2017, 

s. 179). Genom transspråkande utvecklar elever sitt språk och därför ska elevers 

förstaspråk ses som en resurs i lärandet. Används första- och andraspråket parallellt gynnar 

det såväl elevernas skolspråk som språkutveckling (Lundgren, 2017, s. 13; Svensson & 

Torpsten, 2017, s. 58-59). Det ska dock även tas hänsyn till att implementering av 

transspråkande undervisning i vissa fall kan vara en svårighet, speciellt när språknivåerna 

varierar inom och mellan elever. Det kan handla om att några elever behärskar sitt 

andraspråk väl, men har låg språknivå på sitt förstaspråk eller tvärtom (Svensson, 2016, s. 

39). Vidare är det även via transspråkande som hemmet och skolan kopplas samman 

språkmässigt på ett sätt som gynnar elever och gör att vårdnadshavare blir delaktiga och 

engagerade i barnens skoluppgifter. Det innebär att transspråkande inte enbart bidrar till 

förstärkta identiteter inom flerspråkigheten, utan även till en samverkan mellan hemmet 

och skolan (Zetterholm & Bergh Nestlog, 2017, s. 185; Svensson & Torpsten, 2017, s. 58). 

Samspelet däremellan leder därför till att flerspråkiga elever inte behöver välja mellan sina 

språkliga kunskaper, utan kan nyttja dem alla i såväl undervisningen som i vardagen 

(Svensson & Torpsten, 2017, s. 58).  

Karlsson, Nygård-Larsson och Jakobssons (2016, s. 1) studie visar vikten av att använda 

elevers första- och andraspråk som resurs i undervisningen. I studien undersöks hur 

kodväxling, som är en enklare form av transspråkande (ibid, s. 6), utvecklar flerspråkiga 

elevers språk- och ämneskunskaper (ibid, s. 1). Genom kodväxling fick elever möjlighet 

att pendla mellan sina språkliga resurser för att bli förstådda bland andra elever i 

undervisningen. Kodväxlingen resulterade i fördjupad förståelse kring ämnesinnehållet på 

andraspråket (ibid s. 9). Vid behov konkretiserade även eleverna ämnesinnehållet och 

gjorde kopplingar till kulturella och personliga vardagshändelser och upplevelser, vilket 

gav möjlighet till förståelse för det abstrakta i ämnesområdet och samtidigt blev en resurs 

till lärande (ibid, s. 19). Studien visar således på att kodväxling är en viktig förutsättning 

för att elever ska utveckla ämneskunskaper, där de får möjlighet att pendla och bygga 

relationer mellan ord och begrepp på sitt första- och andraspråk (ibid, s. 20). Vidare nämner 

även Lucero (2014, s. 546) kodväxling som ett tillvägagångssätt som läraren kan använda 

sig av när andraspråket inte räcker till och flerspråkiga elever behöver stöd i sin förståelse.  
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5.1.3 Språklig stöttning i undervisningen 

I Luceros (2014) studie synliggörs hur läraren använder den närmaste proximala 

utvecklingszonen med fokus på språklig stöttning genom mikro- och makronivå i 

undervisningen. Mikronivån innebär att läraren upprepar och/eller omformulerar det 

eleverna säger eller uppmuntrar eleverna att utveckla sitt svar. Genom mikronivån får 

läraren syn på nyckelbegrepp eleverna behöver och kan vägleda och stötta dem till en ökad 

förståelse för ett utvecklat skolspråk (ibid s. 538). Makronivån syftar däremot till hur lärare 

ger stöd i elevers språkliga förmåga, utveckling och förståelse i undervisningen (ibid, s. 

547). På makronivån anpassar läraren både mängden och typen av språklig stöttning till 

varje elev. Det brukar ske under ett flertal lektioner i helklass där kunskap och erfarenhet 

konstrueras tillsammans genom interaktion för utvidgad begreppsförståelse (ibid, s. 539). 

Mikro- och makronivåerna erbjuder eleverna kritisk och reflekterande stöttning samt stöd 

för ett utvecklat skolspråk, vilket även leder till fördjupade ämneskunskaper (ibid, s. 554-

555).  

Gibbons (1998, s. 111) beskriver i sin studie hur läraren stöttar eleverna genom att vägleda 

dem till en utökad begreppsförståelse i samband med presentationer i helklass. Läraren 

upprepar det eleverna säger med korrekta begrepp för att eleverna ska bygga broar mellan 

vardagsspråket och skolspråket samt till en kontextreducerad förståelse av begreppen 

(ibid). Lärare kan även stötta elever med relevanta begrepp och vokabulär genom att ta 

reda på vad eleverna har för kunskaper sedan tidigare och vad de saknar inom ett visst 

ämne. På så vis byggs elevers förståelse kring kontexten upp och de får möjlighet till ett 

utvecklat skolspråk som i sin tur leder till att de kan hantera mer kognitivt krävande 

uppgifter (Cummins, 2001, s. 11). Stöttning är även ett sätt att höja elevens språkliga 

kompetens för vidare språkutveckling. Det krävs dock att läraren är medveten om språkets 

betydelse för undervisningen vid stöttning, för att det ska gynna elevens språk- och 

kunskapsutveckling (Wedin, 2010, s. 220). 

 
5.2 EFFEKTEN AV OCH ATTITYDER TILL FLERSPRÅKIG UNDERVISNING 

Lärarens förhållningssätt till flerspråkig undervisning har stor betydelse för elevers 

attityder till flerspråkighet och språk- och kunskapsutveckling, vilket flera studier påvisar. 

Användning av flerspråkighet visar även flera positiva effekter för såväl elever som lärare 

och vårdnadshavare. Det innebär att användningen av flerspråkighet är högst väsentlig i 
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skolans undervisning (Cummins, 2001; Svensson, 2016; Lundgren, 2017; Zetterholm & 

Bergh Nestlog, 2017; Torpsten, 2018). 

 

5.2.1 Effekten av lärarens arbetssätt 

De senaste åren har skolorna blivit alltmer mångkulturella, vilket måste tas till hänsyn i 

undervisningen eftersom andelen flerspråkiga elever ökar (Cummins, 2001, s. 4; Karlsson 

et al., 2016, s. 1). Lärare måste ha kunskap om hur undervisningen bör anpassas efter en 

språklig och kulturell mångfald i klassrummet. Problematiken med flerspråkig 

undervisning är i många fall att lärare är oförberedda på hur de ska undervisa elever som 

fortfarande lär sig undervisningsspråket. Det innebär nödvändigtvis inte att det är lärarens 

ämneskunskaper som brister (Cummins, 2001, s. 5). Lärare har dock som uppgift att 

underlätta lärandet för flerspråkiga elever genom att vägleda och anpassa undervisningen 

efter de förutsättningar och behov eleverna har. Språket och uppgifterna bör dock inte 

förenklas på så vis att elevers språk- och kunskapsutveckling hämmas (Gibbons, 1998, s. 

100). För att eleverna ska utveckla en utvidgad begreppsförståelse behöver läraren ge 

eleverna språklig stöttning till en fördjupad kunskapsförståelse (ibid, s. 110). Visar lärare 

uppskattning och tar tillvara på den språkliga och kulturella mångfalden i klassrummet 

stärks elevernas självbild och de blir mer engagerade i sitt lärande (Cummins, 2001, s. 10). 

Ignorerar lärare elevers olika språkkunskaper hämmar det deras språk- och 

identitetsutveckling, för att eleverna kan känna sig förbisedda i klassrummet (Torpsten, 

2018, s. 107). På senare år har enspråkighetsnormen ifrågasatts och det har i stället 

framhållits att utveckla elevers modersmål för att på sikt öka både deras språkförståelse 

och ämneskunskaper på andraspråket (Lundgren, 2017, s. 13). Har läraren ett 

förhållningssätt som inkluderar flerspråkighet och är medveten om språkens värde, 

transspråkande och möjlighet till stöttning främjar det flerspråkiga elevers lärande (ibid, s. 

23).  

 

5.2.2 Effekten av elevers attityder till och användning av flera språk 

Flera studier påvisar att användning av flerspråkighet och transspråkande skapar positiva 

attityder till undervisningen hos elever, men även hos lärare och vårdnadshavare 

(Svensson, 2016; Zetterholm & Bergh Nestlog, 2017; Torpsten, 2018). För att stärka såväl 

enspråkiga som flerspråkiga elevers språkutveckling samt för att skapa en positiv stämning 
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i ett flerspråkigt klassrum, behöver skolan frångå en enspråkig undervisning och ta tillvara 

på den flerspråkighet som finns i klassrummet (Torpsten, 2018, s. 109). Svenssons (2016, 

s. 34) studie fokuserar på elevers attityder till språk och lärande och att flerspråkiga elever 

även ska se sitt förstaspråk som en väg till lärande. För att skapa en positiv stämning och 

samhörighet till den språkliga mångfald som fanns i klassrummet fördes diskussioner kring 

språk och värdet av språk. En inventering gjordes även av de språkkunskaper som fanns 

representerade i klassen för att ytterligare stärka klassens samhållning (ibid). Används 

flerspråkighet som resurs ökar flerspråkiga elevers självkänsla (Torpsten, 2018, s. 109), 

vilket även Svenssons (2016, s. 36) studie påvisar. Genom aktiviteter ökade elevernas 

tilltro till sitt förstaspråk, där lärarna uppmuntrade eleverna att använda både första- och 

andraspråket vid skrivuppgifter. Det gjorde att många av eleverna blev mer nyfikna och 

det stärkte deras identitet som flerspråkiga individer (ibid, s. 36-37). Zetterholm och Bergh 

Nestlogs (2017, s. 185) studie påvisar också vikten av att uppmuntra elever att använda 

flerspråkighet som resurs, eftersom det utvecklar elevernas språk- och ämneskunskaper. 

Eleverna visade även stort engagemang för skoluppgifter där de uppmuntrades att använda 

olika språk. Genom transspråkande får elever möjlighet att processa kunskaper på både 

första- och andraspråket (ibid). Får elever möjlighet att möta olika språk utökar de sin 

flerspråkighet, vilket bidrar till samverkan mellan elever, lärare och hemmet (Torpsten, 

2018, s. 109).  
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6. DISKUSSION 

I diskussionen diskuteras metoden (6.1) och hur materialanalysen har påverkat 

litteraturstudiens resultat. Därefter diskuteras resultatet (6.2) och hur det relateras till 

litteraturstudiens valda ämnesområde samt vår framtida yrkesprofession.   

 

6.1 METODDISKUSSION 

Inför informationssökningen diskuterades vilka sökord som var lämpliga och valdes 

därefter ut efter litteraturstudiens område. I början av processen var det ingen svårighet att 

hitta sökord, utan svårigheten var snarare att hitta kombinationer av ord och fraser för att 

nå relevant material. Efter handledning och granskning av litteratur och andra 

forskningsstudier inom flerspråkighet, reviderades sökorden och kombinerades på olika 

sätt. Genom kriterier för inklusion säkerställdes det inkluderade materialets relevans för 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Kriterierna för inklusion fungerade som 

riktlinjer och har därför varit av stor vikt i det material som har granskats och analyserats. 

Det kan dock på så vis ha påverkat resultatet eftersom materialet begränsades och annan 

viktig forskning kan ha gått förlorad. 

Materialet som har valts ut behandlar till stor del nationella förhållanden i en mångfaldig 

kontext, varav några är skrivna på engelska. Det var ett medvetet val att framför allt hitta 

forskning som riktade sig mot svenska förhållanden, vilket i sin tur begränsade urvalet. 

Några enstaka publikationer valdes dock ut som berör internationell forskning, där vi har 

behövt vara uppmärksamma på att inlärning av det svenska språket och det engelska 

språket kan skilja sig åt. Det urval som gjorts av materialet kan ha påverkat vårt resultat 

eftersom samma forskare förekommit i ett flertal studier. Det innebär att det finns likheter 

i utformningen av de studier som granskats och analyserats. Vid ytterligare jämförelser 

framkom det dock att likheter även fanns bland olika forskares studier och synsätt på 

flerspråkiga elevers språkutveckling. Det är även viktigt att poängtera att om flera 

forskningsstudier hade inkluderats i urvalet och de haft en större variation hade 

litteraturstudiens resultat möjligtvis framställts på ett annorlunda sätt. En orsak till att 

likheter snarare än skillnader upptäcktes kan vara att flerspråkighet som resurs i 

undervisningen inte har utforskats tillräckligt. Det är dock en styrka i litteraturstudiens 

trovärdighet att flertalet studier som granskats och analyserats oftast grundat sig på samma 
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forskares teorier och utgångspunkter, exempelvis Jim Cummins, Pauline Gibbons och 

Ofelia García. Det innebär att litteraturstudiens resultat kan styrkas i flera olika studier.  

Litteraturstudiens frågeställningar kan även ha påverkat de slutsatser som dragits genom 

att tolkningar har gjorts utifrån materialet för att spegla och besvara det som efterfrågats. 

Det bör därför ses som en kritisk aspekt eftersom det är vår tolkning av materialet som 

analyserats och granskats och sedan framställts i litteraturstudiens resultat. Dessutom kan 

de tidigare kunskaper och erfarenheter vi besitter kring flerspråkighet och språkutveckling 

samt ett enspråkigt perspektiv påverkat tolkningen av resultatet som presenterats. Ett 

enspråkigt perspektiv skiljer sig från ett flerspråkigt perspektiv eftersom erfarenheterna ser 

olika ut beroende på ursprung, identitet och kultur. Undervisning med ett flerspråkigt 

perspektiv bygger snarare på tidigare erfarenheter, kunskaper och förståelse för vilka 

behov som kan finnas hos flerspråkiga elever, vilket inte alltid är möjligt med ett enspråkigt 

perspektiv. Det innebär att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om materialet tolkats ur 

ett flerspråkigt perspektiv med andra infallsvinklar.  

 
6.2 RESULTATDISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka, analysera och sammanställa forskning som 

behandlar språkutvecklande undervisning i svenska för flerspråkiga elever i åldrarna 6-12 

år. Utifrån syftet ville vi få svar på vilka arbetssätt som gynnar flerspråkiga elevers 

språkutveckling och vilken effekt elevers möjlighet till användning av sina språkliga 

resurser har på deras språk- och kunskapsutveckling. Svenskämnet är en stor del av 

grundskolans lägre årskurser och grunden till att lära sig läsa och skriva läggs i dessa åldrar. 

Lärare i de lägre åldrarna undervisar ofta sina elever i alla ämnen, vilket även gör att det 

faller sig naturligt för lärare att arbeta ämnesöverskridande. Flerspråkighet som resurs 

borde därför inte användas enbart inom svenskämnet utan i alla skolans ämnen, vilket 

litteraturstudiens resultat belyser som gynnsamt för alla elever.  

Majoriteten av de studier vi granskat och analyserat har haft det sociokulturella 

perspektivet som utgångspunkt, vilket genomsyras i litteraturstudiens resultat där vikten 

av samspelet mellan lärare och elev samt mellan elever görs tydlig. Vid samspel och i 

interaktion utvecklas skolspråket hos eleverna eftersom de kan ta hjälp av varandra genom 

att använda förstaspråket för kunskapsutbyten och förstärka förståelsen av skolämnet 
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(Ünsal et al., 2018, s. 1034). Lärarens språkliga stöttning ökar elevers förståelse genom att 

läraren anpassar, utan att förenkla, språket. Det bidrar till ett utvidgat skolspråk och 

skolframgång hos eleverna. Genom språklig stöttning kan eleverna vidare använda 

begrepp på ett abstrakt sätt för att visa på sina ämneskunskaper. 

I resultatet framgår det att elevers användning av sin flerspråkighet bör ses som en resurs 

i skolverksamheten. Flera forskare och studier lyfter fram positiva effekter av att inkludera 

olika språk i undervisningen eftersom det gynnar elevernas språk- och kunskapsutveckling 

på flera sätt. En slutsats som dragits är att användning av fler än ett språk i undervisningen 

bidrar till att flerspråkiga elever kan nyttja de ämneskunskaper som de besitter oavsett 

språk. En annan slutsats är att flerspråkighet som resurs gynnar elever genom att deras 

kulturella bakgrund värdesätts i klassrummet. Elevers självbild och identitet stärks när de 

uppmuntras till att använda sina språkliga resurser i inlärningsprocesserna (Cummins, 

2001; Svensson, 2016; Torpsten, 2018). Enligt styrdokumenten är det skolans uppdrag att 

varje individ ges möjlighet att utvecklas i sitt lärande, språk och identitet (Skolverket, 

2018b, s. 7), vilket elever bland annat får när deras kulturella bakgrund värdesätts i 

klassrummet. Förespråkar läraren värdet av språk kan det leda till att det skapas positiva 

attityder hos eleverna och att de förstår varför och hur de kan nyttja sina språkliga resurser 

i sitt lärande. Det som är intressant i att skapa en samhörighet i ett mångfaldigt klassrum 

är hur det kan påverka elevernas attityder och relationer till varandra. I en positiv atmosfär 

där eleverna känner sig uppskattade, sedda och hörda kan det resultera i ett meningsfullt 

lärande som eleverna har nytta av högre upp i skolåldern. Samverkan mellan skola, elever 

och vårdnadshavare kan på så sätt stärkas när även vårdnadshavare känner att skolan har 

ett tillåtande klimat där förstaspråket ses som en del av elevernas inlärning.   

Transspråkande undervisning är ett arbetssätt som gynnar elevers språkutveckling, vilket 

har presenterats i litteraturstudiens resultat. Det finns flera fördelar med transspråkande 

undervisning om lärare har kunskap och kompetens om vad det innebär i praktiken. En 

intressant aspekt är vilken betydelse transspråkande har i förhållande till hur skolan 

bedriver sin undervisning i svenska som utgår från en enspråkighetsnorm. Öppnar lärare i 

stället upp för och inkluderar flera språk i undervisningen, och därmed frångår 

enspråkighetsnormen, kan eleverna känna att de får möjlighet att “tänka fritt” och inte 

begränsas av språkkunskaperna de besitter. En slutsats som därmed kan dras är att lärare 

bland annat kan missuppfatta transspråkande arbetssätt och att skriva ord och begrepp på 
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ett annat språk är transspråkande undervisning, vilket inte är fallet eftersom det innefattar 

mycket mer. Ett problem som dock kan uppstå är när lärare inte har alla de språkkunskaper 

som varje enskild individ besitter och kan på så vis inte bemöta elevers förutsättningar och 

behov. I dessa fall behöver läraren ha kunskap om vilka verktyg och tillvägagångssätt som 

finns för att underlätta elevers lärande i ett transspråkande klassrum. Läraren kan 

exempelvis ta hjälp av modersmålslärare eller vårdnadshavare för att verkställa att eleverna 

får den språkliga stöttning de behöver på sitt förstaspråk vid exempelvis skriv- och 

översättningsuppgifter där språken arbetas med parallellt (Zetterholm & Bergh Nestlog, 

2017, s. 179). På så sätt kan även vårdnadshavare bli involverade och engagerade i 

skolverksamheten, vilket leder till att de känner att förstaspråket också är värdefullt för 

inlärningsprocessen. 

Alla elever har rätt till modersmålsundervisning enligt Skollagen (SFS 2010:800, 10 kap. 

7§). Undervisningen i modersmål integreras dock inte i en mångfaldig undervisning, utan 

sker i stället separat från den ordinarie undervisningen. I och med segregeringen får inte 

de enspråkiga eleverna förståelse för värdet av språk andra elever besitter. 

Modersmålsundervisning behöver i viss mån fortfarande separeras från den ordinarie 

undervisningen. Ses dessa undervisningsformer som två delar av samma helhet, i stället 

för två separata delar, kan flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling gynnas och 

en förståelse kring värdet av språk förmedlas (Skolverket, 2016, s. 6). De erfarenheter vi 

har från våra verksamhetsförlagda utbildningar är att lärare saknar redskap och arbetssätt 

för att kunna bedriva en flerspråkig undervisning. Därför har resultatet i litteraturstudien 

stor relevans för vår framtida yrkesprofession eftersom vi har fått en inblick i vilken 

skillnad flerspråkighet som resurs gör för elevers språk- och kunskapsutveckling. Lärare 

behöver se sin undervisning utifrån ett flerspråkigt perspektiv för att kunna dra nytta av 

alla elevers fulla potential. Frångås enspråkighetsnormen inkluderas inte bara fler språk i 

undervisningen utan bidrar även till att alla elever, oavsett språk, kan tillägna sig 

ämneskunskaperna på ett lustfyllt sätt. Det resulterar även i att inkludering av elevers 

förstaspråk och kultur i undervisningen kan gynna alla, inklusive de enspråkiga eleverna, 

till ett utvidgat perspektiv på omvärlden och det skapar en förståelse kring allas lika värde. 

Enligt läroplanen ska skolväsendet vila på en demokratisk grund där bland annat allas lika 

värde ska genomsyra hela verksamheten (Skolverket, 2018b, s. 5). Vidare borde den 

forskning som behandlar flerspråkighet implementeras för att alla inom skolverksamheten 

ska arbeta för en likvärdig utbildningen. Eftersom undervisningen, enligt läroplanen, ska 
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utformas efter de behov och förutsättningar varje individ har för att en likvärdig utbildning 

ska uppnås (ibid, s. 6). 

Efter att ha tagit del av all den litteratur och forskning som den här litteraturstudien har 

behandlat kan vi dra slutsatsen att det finns gynnsamma arbetssätt för elevers språk- och 

kunskapsutveckling samt att flerspråkighet som resurs bör användas i undervisningen. 

Våra erfarenheter tyder, som tidigare nämnts, att den forskning som finns inte tas tillvara 

på i den svenska skolan och att det saknas kompetens kring flerspråkig undervisning. Vår 

utbildning har hittills inte berört flerspråkighet i den utsträckning som vi hade önskat. Det 

innebär att det kan finnas brister i utbildningen som gör att vi inte får den kompetens som 

behövs för att kunna bedriva en undervisning som gynnar såväl enspråkiga som 

flerspråkiga elevers språkutveckling. För att synsättet på flerspråkighet ska förändras i 

skolan behöver lärarutbildningen inkludera kurser som behandlar flerspråkigt arbetssätt. 

En kurs som svenska som andraspråk borde vara obligatorisk och inte som en fristående 

kurs för att höja blivande lärares kunskap och kompetens kring flerspråkighet.  

Inför våra kommande examensarbeten vill vi undersöka om och i så fall hur lärare använder 

arbetssätt för att gynna flerspråkiga elevers språkutveckling. Särskilt intressant är det om 

lärarna är medvetna om och har kunskap kring transspråkande undervisning och effekten 

av det. En annan infallsvinkel är att undersöka hur lärare arbetar kollegialt med 

flerspråkighet och hur de drar nytta av det i undervisningen för att inkludera alla elevers 

språk. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Översikt över analyserad litteratur 

Författare 
Titel 
Tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 

Studiens 
teoretiska 
utgångspunkt/ra
m 
 

Resultat 

Cummins, Jim 

Andraspråksunderv
isning för 
skolframgång - en 
modell för 
utveckling av 
skolans språkpolicy 

Symposium 2000 – 
ett andraspråks-
perspektiv på 
lärande 

2001 

Sverige 

Google Scholar 

Syftet är att 
sammanställa 
forskning och 
teorier om 
andraspråks-elevers 
inlärning och hur 
det kan nyttjas i 
undervisningen. 

Konferensbidrag 

Utgår från 
internationell 
forskning och 
beprövad erfarenhet 
om andraspråks-
elever. 

Sociokulturellt 
perspektiv. 
Vygotskijs 
proximala 
utvecklingszon 

Cummins belyser vikten av att 
använda en modell för inlärning i 
undervisningen som gynnar och 
utvecklar andraspråkselever 
kunskapsinriktade språk. Vidare 
menar Cummins att lärare har en 
viktig roll i språk- och 
kunskapsutvecklande processer. 
Elevers lärande bygger mycket på 
relationer mellan elev och lärare 
och att elevers kognitiva 
engagemang måste vara maximalt 
för kunskapsutveckling, vilket är 
nära sammankopplat till elevers 
identitetsutveckling. 

Gibbons, Pauline 

Classroom talk and 
the learning of new 
registers in a 
second language 

Language and 
Education 

1998 

Australien 

Kedjesökning 

Syftet är att belysa 
broar mellan 
vardagsspråk och 
kunskapsrelaterat 
språk. Att använda 
sig av ett menings-
skapande språk som 
kan användas 
kontextreducerat. 

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

23 olika språk är 
representerade i den 
undersökta skolan 
och alla utom två 
elever i den studerade 
klassen kommer från 
icke engelsktalande 
bakgrunder. 

Fallstudie 

Sociokulturellt 
perspektiv, 
pragmatisk teori 
samt systemisk 
funktionell 
lingvistik 

 

Resultatet påvisar vikten av att 
använda en modell som gör att 
tvåspråkiga elever närmar sig ett 
kontextreducerat språk som leder 
vidare till ett utvecklat skolspråk 
för tal och skrift. I modellen 
inkluderas även lärarledd 
interaktion i undervisnings-
sammanhang som skapar 
möjligheter för 
andraspråksutveckling.  

Karlsson, Annika 
Nygård-Larsson, 
Pia 
Jakobsson, Anders 

Flerspråkighet som 
resurs i NO-
klassrummet 

Pedagogisk 
forskning i Sverige 

2016 

Syftet med studien 
är att undersöka om 
flerspråkiga elever 
kodväxlar mellan 
språk och använder 
språket som en 
resurs för att 
inhämta ämnesk-
unskaper inom 
ämnesområdet. 

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

Genomförd på en 
mångkulturell skola, 
där alla elever är 
flerspråkiga. 

Studien är baserad på 
observationer, 
inspelade elevsamtal 
och undervisnings-
sekvenser, elevtexter 
och annat 

Sociolingvistiska 
forskningstradition 
och sociokulturell 
teoriram 

Resultatet av studien visar att 
kodväxling ökar förståelse för 
ämnesområdet hos eleverna. Även 
att åskådliggöra och skapa 
tillfällen där de kan relatera till 
vardagen skapar förståelse för det 
som är abstrakt i ämnet. 
Kodväxling är alltså en viktig 
förutsättning för att utveckla 
elevers kunskaper.  
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Sverige 

SwePub 

undervisnings-
material. 

Lucero, Audrey 

Teachers’ use of 
linguistic 
schaffolding to 
support the 
academic language 
development of 
first-grade 
emergent bilingual 
students 

Journal of Early 
Childhood Literacy 

2014 

USA 

ERIC 

Syftet med studien 
är att undersöka och 
identifierar vikten 
av lärares stöttning 
av tvåspråkiga 
elevers 
språkutveckling och 
vad det leda till.  

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

Studien undersöker 
tre olika klasser i 
årskurs ett. 

En empirisk 
undersökning som är 
baserad på 
deltagande 
observationer, 
ljudinspelat material 
och anteckningar. 

Sociokulturellt och 
lingvistiskt 
perspektiv 

I studien framgår två nivåer av 
språklig stöttning på mikro- och 
makronivå. Av resultatet framgick 
det att de båda behövs för att 
främja elevers språkutveckling. 
Det framgår också att i stället för 
att följa redan föreskrivna 
processer är det en viktig 
implikation att lärares kunskaper 
och erfarenheter används i 
undervisning för att underlätta 
skolspråket på ett sätt som är 
meningsfullt i 
undervisningssammanhang.  

Lundgren, Berit 

Enspråkig 
undervisning i 
flerspråkig kontext 

Educare 2017:1 
Tema: 
flerspråkighet i 
svenskämnet 

2017 

Sverige 

PRIMO 

 
Syftet med studien 
är att utforska 
vilken betydelse 
symmetrisk och 
asymmetrisk 
klassrumsunder-
visning har för 
flerspråkiga elevers 
utveckling. 
 

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

Valet av skola utgick 
från att många elever 
hade annat 
modersmål än 
svenska. 

Studien grundar sig 
på observationer, 
inspelade samtal, 
intervjuer och 
elevtexter. 

Sociokulturell 
teoretisk 
utgångspunkt med 
fokus på språk- 
och literacy-
undervisning. 

Studien visar hur två klasser 
arbetar med teman i 
svenskundervisningen. Att 
klassrumsundervisningen utgår 
från en enspråkig norm där det 
svenska språket används. Vid 
andraspråksundervisning plockas 
elever ut ur klassrummet och får 
en mer mångkulturell 
undervisning, dock fortfarande 
med svenska språket som 
utgångspunkt med inslag av 
modersmålet. 

Svensson, Gudrun 

Translanguaging 
för utveckling av 
elevers 
ämneskunskaper, 
språk och identitet 

Flerspråkighet som 
resurs : Symposium 
2015 

2016 

Sverige 

Syftet med studien 
är att undersöka 
vilka attityder 
elever har till sitt 
första- och 
andraspråk samt 
vilken effekt 
flerspråkighet som 
redskap har på 
lärandet. 

Konferensbidrag 

Studien undersöker 
två klasser i årskurs 4 
på en skola som 
präglas av 
mångspråkighet och 
mångkultur. 

Enkätundersökning 
och observationer. 

Sociokulturell 
teoriram 

Resultatet visade på positiva 
effekter av flerspråkig 
undervisning. Studien visade även 
på att translanguaging gör 
skillnad på elevernas utveckling 
och att eleverna fick större tilltro 
till sin språkliga förmåga när de 
kunde dra nytta av alla sina 
språkliga resurser de har tillgång 
till. 

Svensson, Gudrun 
& Torpsten, Ann-
Christin 

Transspråkande för 
förstärkt 
flerspråkighet 

Syftet med studien 
är att se hur 
transspråkande 
konkret kan 
användas i en 
flerspråkig 
undervisning samt 
hur elever arbetar 
med alla sina 

Kapitel i antologi 

Studien undersöker 
en klass i årskurs 3 
med 22 elever. 
Förutom svenska 
finns 5 andra språk 
representerade i 
klassen. 

Sociokulturell 
teoriram 

Resultatet påvisar hur 
transspråkande kan resultera i 
läsande, skrivande, lyssnande och 
talande. Arbetssättet kan 
appliceras inom alla olika ämnen. 
Studien visar också att all 
undervisning inte behöver ligga 
på läraren själv utan att involvera 



29 
 

Språklig mångfald i 
klassrummet 

2017 

Sverige 

språkliga resurser 
samtidigt och dess 
påverkan.  

Observationer, 
elevproducerade 
bilder och texter och 
inspelningar. 

eleverna som “minilärare” 
fungerar också.  

Torpsten, Ann-
Christin 

Translanguaging in 
a Swedish 
Multilingual 
Classroom 

Multicultural 
Perspectives 

2018 

Sverige 

SwePub 

 
Syftet med artikeln 
är att undersöka 
vilka tankesätt som 
finns om språklig 
kompetens i 
relation till 
transspråkande 
strategier. 
 

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

Urvalet i artikeln är 
baserad på en skola i 
ett flerspråkigt 
område. 
Undersökningen 
utgår från 3 
flerspråkiga elever. 

Kvantitativ 
undersökning baserad 
på observationer av 
klassrumsaktiviteter, 
texter och bilder. 

Sociokulturell 
teoriram 

Resultatet av undersökning gav en 
positiv inställning till att använda 
transspråkande strategier i 
undervisning, då det gynnade 
elevernas språkutveckling i det 
aktuella språket med hjälp av sina 
tidigare språkkunskaper. 
Undervisningen främjade 
elevernas intresse för både sitt 
modersmål och andraspråk. 

Wedin, Åsa 

Narration in 
Swedish pre- and 
primary school: a 
resource for 
language 
development and 
multilingualism 

Language, Culture 
and Curriculum 

2010 

Sverige 

ERIC 

Syftet är att 
åskådliggöra vad 
berättande har för 
betydelse för 
elevers 
språkutveckling.  

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

Urvalen är baserat på 
en klass från årskurs 
F-3 och en klass från 
årskurs 3-6, eleverna 
var därför mellan 6-
13 år. Hälften av 
eleverna hade 
svenska som 
andraspråk eller hade 
en flerspråkig 
bakgrund.  

Etnografisk 
undersökning baserad 
på observationer, 
intervjuer och 
ljudinspelningar samt 
elevtexter.  

Sociokulturellt och 
sociolingvistiskt 
perspektiv.  

 

 

Språkutveckling sker med hjälp 
av berättande och samtal i 
interaktion med andra då det ger 
eleverna möjlighet att använda 
språket som vidare resulterar i 
språkutveckling. Utrymmen måste 
skapas där eleverna får möjlighet 
att använda ett mer formellt språk.  

Wedin, Åsa 

Klassrumsinteraktio
n i de tidiga 
skolåren: 
Flerspråkiga elever 
i skolans språkliga 
vardag 

Nordic Studies in 
Education 

2011 

Sverige 

SwePub 

Syftet med studien 
är att synliggöra 
vilken betydelse det 
talade språket i 
klassrums-
interaktion har på 
andraspråkselevers 
språk- och 
kunskapsutveckling
. 

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

Urvalet är baserat på 
en förskoleklass och 
en årkurs ett.  

Etnografisk 
klassrumsstudie 
baserad på 
observationer, både 
med och utan 
inspelning, 
intervjuer, elevtexter 
och läromedel av 
olika slag. 

Sociokulturellt 
perspektiv inom 
den teoretiska 
ramen.  

Resultatet av studien visar att 
interaktionen och lärares språk 
har betydelse för elevers 
kunskapsutveckling. Att läraren är 
explicit har positiva effekter på 
elevers kunskapsbyggande. När 
interaktionsmönstren blir otydliga 
stimuleras inte andraspråkselever 
och deras språkliga utveckling 
hämmas.  
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Zetterholm, 
Elisabeth 
Berg Nestlog, Ewa 

Elevtexter på 
flerspråkiga elevers 
olika språk 

Språk och norm: 
Rapport från 
ASLA:s 
symposium 

2017 

Sverige 

SwePub 

Syftet med studien 
är att skapa sig 
förståelse för 
användning av 
elevers 
flerspråkighet i 
undervisningen och 
vilken betydelse det 
har. 

Konferensbidrag 

Följt några elever 
från årskurs 1-3 på en 
skola i ett 
mångkulturellt 
område. 

Longitudinell studie 
baserad på intervjuer 
och elevtexter. 

Dialogistiskt 
perspektiv och 
diskursteoretiskt 
perspektiv, sociala 
och kulturella 
praktiker och 
beteenden 

Studiens resultat betonar vikten 
av en utveckling kring 
flerspråkigheten som resurs i 
elevers språk- och 
kunskapsutveckling, där såväl 
skolan som hemmet är viktiga 
faktorer i denna process.  

Ünsal, Zeynep 
Jakobson, Britt 
Molander, Bengt-
Olov 
Wickman, Per-Olof 

Language use in a 
multilingual class: 
a study of the 
relation between 
bilingual students’ 
languages and their 
meaning-making in 
science 

Research in Science 
Education 

2018 

Sverige 

ERIC 

Syftet med studien 
är att undersöka 
språkanvändningen 
i en flerspråkig 
klass med en 
enspråkig lärare. 
Syftet är även att 
undersöka 
tvåspråkiga elevers 
meningsskapande i 
NO-klassrummet. 

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel. 

Studien grundar sig 
på en klass från ett 
mångkulturellt 
samhälle med elever i 
åldrarna 9-10 år. Med 
fokus på fyra elever 
som har turkiska som 
modersmål.  

Studien baserar sig 
på klassrums-
observationer med 
bild- och 
ljudinspelningar samt 
anteckningar som har 
förts under studiens 
gång. 

 

Pragmatisk teori 
och sociokulturellt 
perspektiv. 

Resultatet belyser de 
omständigheter som finns och 
vilka effekter dem har på 
tvåspråkiga elever i sitt 
meningsskapande.  Av resultatet 
har slutsatsen dragits att det för 
läraren är mer krävande att hålla 
en undervisning i ett flerspråkigt 
klassrum, då det är omöjligt för 
läraren att tala alla de språk som 
finns representerade i 
klassrummet.  

 

 


