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Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa vad senare års forskning pekar på som 
viktiga faktorer och villkor för att stödja flerspråkiga elevers språk-, litteracitet- och kunskaps-
utveckling under de tidiga skolåren. Frågeställningarna som styrt studien är följande: 

• Vilka faktorer på organisatorisk nivå pekar aktuell forskning på som viktiga för 
flerspråkiga elevers skolframgång? 

• Vilka slutsatser kan dras utifrån forskningen kring hur lärare kan skapa utrymme i 
undervisningen för flerspråkiga elevers lärande och utveckling? 

Metoden är en integrativ analys av det insamlade vetenskapliga materialet. Det analyserade 
materialet består sammanlagt av 12 nationella och internationella artiklar, kapitel från antologier 
samt doktorsavhandlingar. På organisatorisk nivå lyfts faktorer som tillgången till och 
organiseringen av modersmålsundervisning, samarbete mellan olika aktörer inom skolan och i 
anslutning till elevens skolgång, samt hur ämnena svenska och svenska som andraspråk 
implementeras och relateras till varandra i praktiken utifrån de styrdokument som finns. De 
slutsatser som föreslås gällande undervisning är att ett gott klassrumsklimat och goda relationer 
mellan lärare och elev är viktiga faktorer. Vidare är en litteracitetpraktik som ger eleverna tillgång 
till olika sorters texter och möjlighet att diskutera dessa utifrån sina förutsättningar samt 
inkluderar multimodala arbetsformer av stor betydelse. Litteracitetpraktiken bör även öppna upp 
för elevernas olika språk. Lärarnas kompetens, höga förväntningar och kunskaper om 
språkutveckling är ytterligare faktorer som direkt påverkar det utrymme som undervisningen ger 
för elevers utveckling och möjligheter till lärande.  
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1 Inledning  
Som följd av historiska skeenden, pågående migration och globalisering är det i dag ett faktum att 
Sverige är ett flerspråkigt land. Möjligheterna till att resa och den tekniska utvecklingen har 
möjliggjort kommunikation och möten med släkt, kollegor och vänner tvärs över nationella och 
språkliga gränser. Mot denna bakgrund hörs i dag många röster om vikten av att tillvarata språklig 
och kulturell mångfald (se exempelvis Skolverket, u.å.; UNESCO, u.å.). Denna litteraturstudie 
syftar till att undersöka hur undervisningen kan möta elever med flera språk för att ta vara på 
mångfalden i klassrummet. 

Skolornas arbete med att skapa gynnsamma förutsättningar för flerspråkiga elever brister på 
nationell nivå enligt Skolinspektionens rapport (2010) och den senaste PISA-undersökningen 
(Skolverket, 2013). Rapporten (Skolinspektionen, 2010) visar på att skolornas ansträngningar för 
att ge flerspråkiga elever möjligheter att nå bästa möjliga resultat i sin språk- och kunskaps-
utveckling inte är tillräckliga. Bristerna som lyfts i rapporten är bland annat att personalen inte har 
tillräckliga kunskaper om elevernas bakgrund och språkliga liksom kunskapsmässiga nivå. Det 
interkulturella perspektivet i undervisningen är undermåligt, vilket leder till att undervisningen 
sällan knyter an till elevernas erfarenheter. Rapporten visar även på att det finns olika 
uppfattningar kring ämnet svenska som andraspråk. Detta leder till oklarheter bland annat kring 
vilka elever som bör läsa svenska som andraspråk och hur undervisningen bör bedrivas. Vidare 
lyfter rapporten en problematik kring att modersmålsundervisningen står utanför den övriga 
undervisningen samt att det inte finns någon samverkan mellan lärarna, vilket missgynnar 
flerspråkiga elevers lärande och möjlighet att möta skolans kunskapskrav.  

I denna litteraturstudie synliggörs den skolkontext som flerspråkiga barn måste förhålla sig till. 
Elevernas möjligheter till lärande sätts i relation till det politiska, språkliga, kulturella och sociala 
sammanhang undervisningen sker i. Målet med studien är att sammanställa aktuell didaktisk 
forskning för att visa på hur skolan kan stötta flerspråkiga elever i förskoleklass och under 
skolans årskurs 1-3. Detta görs genom att undersöka vilka organisatoriska faktorer som påverkar 
skolornas förutsättningar, samt genom exempel på hur undervisningen kan utformas för att stötta 
flerspråkiga elever i deras språk-, litteracitet- och kunskapsutveckling. För att göra detta har 12 
vetenskapliga texter granskats och sammanställts. 

Inledningsvis ges en bakgrund som redogör för litteraturstudiens teoretiska grund, de styr-
dokument som är centrala för undervisning av flerspråkiga elever, samt bakomliggande forskning 
från flerspråkighetsfältet. Bakgrunden leder fram till studiens syfte och frågeställningar. I 
metodavsnittet beskrivs insamlandet av material, hur urvalet av litteratur gjorts samt 
analysförfarande. Resultatet är uppdelat under två huvudrubriker. Under rubriken Villkor för 
deltagande redogörs för hur villkor för deltagande och därigenom lärande skapas i skolan och 
klassrummet. Under rubriken Arbetsformer ges konkreta exempel utifrån forskningen på 
utformande av undervisning med hänsyn till det utrymme som skapas. Därefter följer 
diskussionsavsnittet där först metoden diskuteras och därefter resultatet diskuteras i relation till 
bakgrunden, syftet och frågeställningarna. Studien avslutas med tankar som växt fram under 
processen och idéer för vidare forskning.  
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2 Bakgrund 
I bakgrunden redogörs inledningsvis för de teoretiska perspektiv och begrepp som är centrala i 
studien. Därefter lyfts de styrdokument som berör språk och som därigenom får konsekvenser 
för flerspråkiga elever i skolan (kap. 2.2). Sedan ges en kort historisk och global utblick rörande 
flerspråkighet som grund till det sammanhang som flerspråkighetsforskning utgår ifrån (kap. 2.3). 
Slutligen behandlas kort tidigare forskning rörande språkutveckling, språk i relation till identitet, 
status och makt, samt flerspråkighet, litteracitet och skolframgång (kap. 2.4).  

2.1 Teoretiska utgångspunkter och klargörande av centrala begrepp 
I denna litteraturstudie betraktas språk ur Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Språk ses därmed 
som ett medierande redskap som vi människor använder för att tänka och uttrycka oss (Säljö, 
2014). Vi använder dessutom språket för att förstå oss själva och världen omkring oss. Vidare ses 
språk som en komplex företeelse som är historiskt, kulturellt och socialt situerad. Således ses den 
medierande funktionen inte som begränsad till ett specifikt språk, som svenska eller engelska, 
eller uttrycksform, som skrift eller bild (Säljö, 2014). Centralt i den sociokulturella teorin är vikten 
av samspel med omgivningen och deltagande för lärande och utveckling (Säljö, 2014). Ett viktigt 
begrepp i den sociokulturella teorins relation till lärande är den proximala utvecklingszonen vilken kort 
kan förklaras som utrymmet mellan vad en individ kan klara av själv och vad den kan klara med 
stöd av lärare eller någon annan mer kompetent på området (Säljö, 2014).  

De begrepp som är centrala i denna litteraturstudie är flerspråkighet vilket betyder att en person 
använder sig av eller i någon grad behärskar flera språk. I denna term inkluderas tvåspråkighet, 
vilket syftar på att en person kan två språk (Hyltenstam, u.å.). Då begreppet tvåspråkighet 
används i litteraturstudien begränsar detta till två språk, men övergripande används begreppet 
flerspråkighet. Begreppet förstaspråk används om det språk som en person lär sig först (se kap. 
3.4.1) och är ofta synonymt med begreppet modersmål. Begreppet modersmål är dock 
problematiserat forskningen, inte minst då det används för att separera språkliga minoriteter från 
majoriteten (Axelsson, 2013). Hos enskilda individer är det ofta svårt, och av vissa forskare anses 
det meningslöst, att urskilja modersmålet från andra språk (Skutnabb-Kangas, 1981; Laursen, 
2013). Begreppet modersmål används i relation till styrdokument i denna litteraturstudie, 
eftersom det är den term som används i skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen (Skolverket, 
2011) för de språk som elever använder som gemenskapsspråk utanför skolan.  

Begreppet litteracitet är det svenska språkets motsvarighet till engelskans literacy. Detta är ett brett 
begrepp på aktiviteter som innefattar läsning och skrivning (Wedin, 2011; Liberg & Säljö, 2014). 
Begreppet litteracitetpraktiker används för att beskriva de verksamheter där "skriftspråk, läsande 
och skrivande är involverade på något sätt i ett meningsskapande" (Liberg & Säljö, 2014, s. 360). 
Text betraktas ofta som en skriftbaserad kommunikationsform (Danielsson, 2013). I den följande 
texten står dock begreppet text i nära relation till olika modaliteter, alltså olika representations-
former. Multimodala texter syftar på hur olika framställningsformer som bild, musik, tal och text 
sammantaget skapar en helhet (Danielsson, 2013). Begreppet kapital används för att beskriva hur 
olika personers tillgångar, exempelvis kulturella, språkliga eller ekonomiska, värderas högt eller 
lågt i ett specifikt sammanhang (Bourdieu refererad i Fast, 2007). I denna litteraturstudie 
fokuseras begreppen språkligt- och kulturellt kapital i det specifika sammanhanget skolan.  
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2.2 Styrdokument 
En del i syftet med grundskolans utbildning är att "främja allsidiga kontakter och social 
gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet" enligt skollagen (SFS 
2010:800, kap. 10 2§). Då språket är ett verktyg vi använder för kommunikation, deltagande och 
lärande är de språk som används i undervisningen av vikt. Svenska är Sveriges huvudspråk sedan 
2009 och är det språk som huvudsakligen används i undervisningssammanhang (Hyltenstam & 
Milani, 2012). I språklagen (SFS 2009:600) framgår att de nationella minoritetsspråken finska, 
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska ska främjas och värnas, samt att personer med ett 
annat modersmål än svenska ska ha möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål. Även det 
svenska teckenspråket omnämns i språklagen då det ”allmänna har ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja det svenska teckenspråket” (SFS 2009:600, 9§). I många fall behöver döva 
barns föräldrar själva lära sig teckenspråk under barnens uppväxt. Detta leder till att de flesta som 
har ett väl utvecklat teckenspråk som förstaspråk är hörande barn till föräldrar som talar 
teckenspråk (Wedin, 2011; SPSM, 2014; Institutet för språk och folkminnen, 2014). Det är vanligt 
att elever med teckenspråk som förstaspråk ansöker och går i specialskolan. Specialskolan har en 
läroplan som i stort liknar Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 
2011), dock med skillnaden att teckenspråk är inskrivet i läroplanen. Tvåspråkighet är alltså ett 
uttalat mål med specialskolan, för att eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att använda 
både svenskt teckenspråk och svenska för att uttrycka sig (SPSM, 2014). 

Elever som har ett annat umgängesspråk än svenska i hemmet har rätt till modersmåls-
undervisning i grundskola och gymnasium i enlighet med skollagen (SFS 2010:800). Andelen 
elever i grundskolan som är berättigade till modersmålsundervisning ligger runt 19,4% 
(Hyltenstam & Milani, 2012). Det är kommunens skyldighet att tillgodose rätten till modersmåls-
undervisning. Denna skyldighet är dock begränsad om det gäller ett annat språk än de officiella 
minoritetsspråken. Då behöver kommunen bara tillgodose rätten om antalet elever med samma 
modersmål överstiger fem och det finns en lämplig lärare att anställa. Modersmålsundervisningen 
är ett frivilligt ämne med egen kursplan. Den vanligaste organisatoriska lösningen är att eleven 
erbjuds modersmålsundervisning utöver den vanliga skoldagen (Hyltenstam & Milani, 2012). 
Utöver modersmålsundervisning har elever även rätt till studiehandledning på modersmålet "om 
eleven behöver det" enligt skolförordningen (SFS 2011:185, kap 5, 4§). Tvåspråkig undervisning 
kan anordnas under skolår 1-6 då det finns flertalet elever med samma umgängesspråk. Kravet 
för tvåspråkig utbildning i Sverige är att högst 50 % av undervisningen sker på umgängesspråket 
och till största delen på svenska (Hyltenstam & Milani, 2012).  

Ämnet svenska som andraspråk infördes i hela den svenska skolan 1995 (Hyltenstam & Milani, 
2012). Ämnets införande föregicks av en lång politisk debatt och debatterades även i forskningen 
(Hyltenstam & Milani, 2012). Ämnet svenska som andraspråk har liksom modersmål en egen 
kursplan. Enligt skolförordningen är det kommunens skyldighet att anordna undervisning i 
svenska som andraspråk "om det behövs [...] för elever som har ett annat språk än svenska som 
modersmål, elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, 
och invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare" 
(SFS 2011:185, kap 5, 14§). Ämnet svenska som andraspråk ersätter svenskämnet. Huruvida en 
elev ska ingå i den ordinarie svenskundervisningen eller ersätta denna med svenska som 
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andraspråk är upp till rektor att besluta om (SFS 2011:185). Ämnena svenska och svenska som 
andraspråk har samma meritvärde vid ansökan till högre studier (SFS 2011:185). Trots samma 
meritvärde är bland annat kunskapskraven för årskurs 3 något olika formulerade i läroplanen. Det 
ställs exempelvis lägre krav på språklig korrekthet i svenska som andraspråk. Vidare ska eleverna 
som läser efter den kursplanen kunna uppmärksamma språkliga missförstånd. För att möta 
kunskapskraven i svenska som andraspråk ska eleverna även i samtal kunna använda språkliga 
strategier för att mottagaren ska förstå. De båda sistnämnda kraven utesluts i kunskapskraven för 
svenska (Skolverket, 2011).  

I all undervisning måste läraren förhålla sig till att undervisningen ska "anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov" samt "främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 
2011, s. 8). I skollagen står också att en strävan för skolväsendet ska vara att "uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen" (SFS 2010:800, kap. 1, 
4§). 

2.3 Historiskt och globalt perspektiv på flerspråkighet 
Historiskt sett har flerspråkighet ansetts problematiskt i många sammanhang, vilket lett till att 
majoritetsspråket använts som undervisningsspråk i skolan, samtidigt som eleverna förbjudits att 
använda andra språk (Cummins, 1981). Den tillgängliga forskningen visade då på att det fanns ett 
begränsat utrymme för språk i hjärnan och att två eller fler språk skulle leda till en lägre språklig 
nivå och misslyckande i studierna. Detta ledde till slutsatsen att enspråkighet var att föredra för 
att utveckla full språklig kapacitet. Det fanns också en oro att individens identifiering med 
förstaspråkets kultur skulle minska möjligheterna att identifiera sig med den dominerande 
kulturen (Cummins, 1981). Agerandet från myndigheterna fick som konsekvens att många elever 
skämdes över sitt förstaspråk och dess kultur, förlorade sitt förstaspråk till förmån för andra-
språket och flertalet misslyckades med skolarbetet (Cummins, 1981). Ur ett globalt perspektiv är 
flerspråkighet det vanliga och enspråkighet det avvikande. Trots det lever den enspråkiga normen 
kvar i många länder, vilket får konsekvenser både i skola och samhälle (Cromdal & Evaldsson, 
2003; Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2010).  

2.4 Tidigare forskning  
Forskningen om flerspråkighet är omfattande och kommer från olika discipliner. Nedan 
behandlas kort hur språkutvecklingen ser ut i enspråkiga och flerspråkiga sammanhang (kap. 
2.4.1) samt hur språket är kopplat till identitetsutvecklingen, status och makt (kap. 2.4.2). 
Slutligen kopplas flerspråkighet till litteracitet och skolframgång (kap. 2.4.2). 

2.4.1 Språkutveckling  
Människans språkutveckling är komplex. Samtidigt som det finns viss konsensus kring att språk-
utvecklingen är en process där individen utvecklar ett eller flera språk i samspel med den 
omgivning den växer upp i, betonar forskare olika faktorer som viktigast för processen (Wagner, 
et al. 2010). Språkutvecklingen pågår hela livet, utan någon slutpunkt. Vid språkinlärning skiljer 
forskningen på formell och informell inlärning, där informell inlärning sker genom den vardagliga 
kontakten med språket i omgivningen och den formella inlärningen som syftar på språkstudier 
(Wedin, 2011; Hammarberg, 2013). Den informella språkinlärningen gäller i hög grad det lilla 
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barnet som lär sig språk genom att interagera med sina vårdnadshavare eller andra människor i 
omgivningen. Språkutvecklingen är inte lika för alla individer, men generellt brukar språkets 
grundläggande struktur vara utvecklad hos barnet före tre års ålder. Vid fem års ålder brukar 
barnet ha utvecklat det som kallas för språkets bas, för att sedan i skolan fortsätta med språkets 
utbyggnad (Wedin, 2011).  

Att utveckla ett andraspråk, eller flera andra språk, skiljer sig till viss del från utvecklingen av 
förstaspråket. Simultan flerspråkighet syftar på barn som växer upp med två eller flera språk i 
hemmet och tillägnar sig språken parallellt. Simultan flerspråkighet kan i vissa fall utvecklas 
genom att ett språk talas i hemmet samtidigt som barnet möter ett annat språk i förskolan. En 
tumregel är att språken lärs in före tre års ålder (Wedin, 2011). Det är vanligt att barn som 
utvecklar flera språk parallellt har en något långsammare utveckling i respektive språk under de 
första levnadsåren. Forskningen visar dock att de med stöd brukar vara ikapp jämnåriga 
användare av respektive språk i 12-årsåldern (Ladberg, 2003; Wedin, 2011). Barn som lär sig ett 
språk först och senare ytterligare språk utvecklar successiv flerspråkighet. Vid successiv flerspråkighet 
har den formella inlärningen ofta en större roll för att peka på svårigheter och ge stöd, även om 
omgivningen spelar stor roll för utvecklingen (Wedin, 2011; Hammarberg, 2013). Att utveckla 
språk tar tid. I genomsnitt tar det omkring 5 år i en stödjande omgivning att lära det språk som 
används i skolan (Cummins, 2000b). Gränserna mellan simultan och successiv flerspråkighet är 
dock mer diffusa i realiteten än i teorin. Exempelvis tycks det krävas mycket stöd för att utveckla 
ett minoritetsspråk simultant med det dominerande svenska språket i Sverige (Wedin, 2011).  

Termerna förstaspråk och andraspråk används för att visa på i vilken ordningsföljd språken lärts in, 
inte i vilken grad språken behärskas. Vid utveckling av ytterligare språk senare i livet används 
tidigare erfarenheter och språkkunskaper. Det sker en transfer från förstaspråket till andraspråket 
genom de redan utvecklade språkliga förmågorna, såsom begreppslig förståelse och abstrakt 
resonerande (Cummins, 2000b; Axelsson, 2013). Hur de tidigare språkkunskaperna påverkar 
beror delvis på vilket språk en lärt sig, vilket språk som ska läras och vid vilken ålder inlärningen 
påbörjas (Wedin, 2011; Axelsson, 2013). Omvärldskunskap och litteracitet överförs också mellan 
språken, vilket ger att elever som utvecklat litteracitet på förstaspråket snabbare kan tillägna sig 
det på andraspråket (Cummins, 2000b; Axelsson, 2013).  

Det går inte att avgöra om en person är fullständigt, eller balanserat, flerspråkig, på samma sätt 
som det är omöjligt att definiera en fullständig enspråkighet, eller helspråkighet. Enspråkiga 
personer använder olika variationer inom språket beroende på motparten. På samma sätt får fler-
språkiga individer fler val av variation genom att ha möjlighet att använda fler språk (Skutnabb-
Kangas, 1981). 

2.4.2 Språk i relation till identitet, makt och status 
Språk och identitet är nära förknippat. Identitetsskapande kan ses som en dynamisk process i 
samspel med andra. Genom detta synsätt är identiteten föränderlig över tid och i olika samman-
hang (Musk, 2010). Identiteten kan sägas vara ”en effekt eller ett resultat av hur man talar om sig 
själv samt hur man förhåller sig till andra i samtal” (Musk, 2010, s. 56). Genom socialiserings-
processen lär sig det flerspråkiga barnet att koppla olika värderingar och beteendenormer till olika 
språk. Den närmaste omgivningen är ett stort stöd i den identitetssökande processen (György-
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Ullholm, 2010). Språkanvändningen kan även användas som gränsmarkör. Eftersom språket 
sammanbinder kultur och identitet, kopplar språket en person till en grupp, samtidigt som 
språket också används för att avgränsa individen eller gruppen från andra grupper. Genom att 
växla mellan olika språk kan en person visa tillhörighet till den ena eller andra gruppen och på så 
vis ge uttryck för den egna identiteten (Skutnabb-Kangas, 1981; György-Ullholm, 2010).  

Språk och språkanvändning är även förknippat med makt. Vissa språk ger större möjligheter till 
inflytande i samhället. Minoritetsgrupper har ofta helt saknat inflytande då statsgränser gjorts 
upp, för att efter gränsdragningen assimileras in i den dominerande gruppens språk (Skutnabb-
Kangas, 1981; Ladberg, 2003; Hyltenstam & Milani, 2012). Värderingarna av olika språk grundar 
sig i maktförhållandet mellan de grupper som talar språken och ger därmed olika språk varierande 
status (Skutnabb-Kangas, 1981; Ladberg, 2003). Exempelvis är engelska ett språk med hög status 
i nordvästra Europa, vilket framkommer inte minst i debatter om språk och skola (Jørgensen, 
2003). Det svenska språket har hög status inom Sveriges gränser, men globalt sett har ett så litet 
språk svårt att hävda sig. Finskan har haft låg status i Sverige, beroende på historiska skeenden 
med arbetskraftsinvandring som gjort att finska personer ansetts tillhöra underklass på grund av 
ekonomisk status. I dag finns många nya immigrantspråk i Sverige. De som har låg status är 
exempelvis arabiska och somaliska (Ladberg, 2003). Samtidigt har spanskan relativt hög status 
och är ett språk som många väljer att lära sig som främmandespråk i skolan (Ladberg, 2003).  

Även dialekter av ett språk1 värderas olika. Historiskt har målet för många svenskar varit att 
arbeta bort sin dialekt till förmån för ”rikssvenskan”. Denna nedvärdering har i dag riktats mot 
den typ av språk som talas i förorter där många språk möts, exempelvis rinkebysvenska eller 
rosengårdssvenska (Ladberg, 2003; Bijovet & Fraurud, 2006). Det finns också språkliga skillnader 
mellan kön och mellan olika åldersgrupper. Vuxna värderar ofta olika varianter av så kallad 
tonårsslang lågt. Forskning visar dock på att ungdomarna har en bred språklig repertoar och 
använder språket delvis för att distansera sig från de vuxna (Jørgensen, 2003; Ladberg, 2003; 
Bijovet & Fraurud, 2006). 

2.4.3 Flerspråkighet, litteracitet och skolframgång 
Resultaten av en omfattande studie av Thomas och Collier (1997, 2002) visar på att det optimala 
för flerspråkiga elever i en andraspråkskontext är att fortsätta sin språk- och kunskapsutveckling 
på förstaspråket parallellt med undervisning i andraspråket för att utveckla alla språk. Det är även 
betydligt lättare att lära sig läsa och skriva på det språk som behärskas bäst, för att sedan överföra 
de kunskaperna på andra språk (Thomas & Collier, 1997, 2002; Hyltenstam, 2007; Wedin, 2011). 
Att utveckla flera språk kan ge positiva följder för skolframgång. Den metalingvistiska förmågan, 
alltså att vara medveten om och kunna analysera språk, stärks. Det har också visat sig att 
flerspråkiga utvecklar bättre begreppsförståelse och ett mer kreativt tänkande, samt har lättare att 
lära fler språk. Dessutom utvecklas förmågan att läsa av och tolka det kommunikativa behovet 
hos en samtalspartner (Cummins, 1981). 

                                                        

1 Åtskillnaden av språk och dialekter är inte helt enkel. Detta är exempelvis orsaken till svårigheterna att bedöma hur 
många språk som finns i världen. För vidare läsning se exempelvis Baker (2000) eller Ladberg (2003). 
2 Nieto, S. (1998). Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education (2. uppl.). New York: Longman. 
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Skolverkets analys (2013) av resultaten i PISA-undersökningen 2012 (Programme for International 
Student Assessment) visar dessvärre på att skillnaderna mellan matematikresultaten för svenska 
elever födda i Sverige och utlandsfödda är bland de största jämfört med andra länder i OECD-
området. Detta gäller även då hänsyn tas till elevernas socioekonomiska bakgrund. En vidare 
analys av resultatet visar på att det inte behöver vara så, då utlandsfödda elever i Australien 
presterar bättre än elever födda i landet (Skolverket, 2013). Studier tyder också på att elever med 
en annan språklig bakgrund än svenska presterar sämre i test som prövar läsförståelse (Damber, 
2010). Enligt Hyltenstam och Milani (2012) kan implementeringsproblematiken av ämnet svenska 
som andraspråk vara en orsak till flerspråkiga elevers låga skolresultat. De menar att 
verksamheten inte bedrivs på det sätt som var avsett vid ämnets införande (Hyltenstam & Milani, 
2012).  

Ett sätt att behandla språk i förhållande till skolframgång är genom termerna BICS och CALP. 
BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) syftar på att en person kan uttrycka sig i vardagliga 
sammanhang (Cummins, 2000b) och har ett så kallat ytflyt i språket (Skutnabb-Kangas, 1981). 
CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) innebär en högre kompetens i språket, vilket kan 
betraktas som det språk som används i skolan (Cummins, 2000b). Det kan även uttryckas som att 
individen kan använda språket som tankeverktyg (Skutnabb-Kangas, 1981). Denna uppdelning 
anses av vissa forskare kunna bidra till att lärare inte låter sig ”luras” att en elev med ett annat 
förstaspråk än undervisningsspråket som kan hantera det vardagliga talet, också kan hantera det 
akademiska språket i skolarbetet. Det finns en risk att eleven ännu inte behärskar den akademiska 
nivån i språket (Skutnabb-Kangas, 1981; Cummins, 2000b). Gränserna mellan BICS och CALP i 
språket är naturligtvis inte så skarpa som i teorin, utan begreppen används som ett verktyg för att 
betrakta språket i ett kontinuum (Cummins, 2000b). För att ha möjlighet att utveckla ett 
akademiskt språk måste barnet ha utvecklat språkets bas. Saknas basen föreligger risk att eleven 
lär sig akademiska ord på andraspråket utan att förstå dem fullt ut om det inte sker en samtidig 
utveckling av förståelsen av dessa begrepp på förstaspråket (Wedin, 2011). 

De tre faktorerna studieframgång, språkbehärskning och läs- och skrivförmåga interagerar helt klart med 
varandra. Delvis kan sambandet beskrivas så att sämre behärskning av det språk som skolundervisningen 
sker på ligger bakom såväl de sämre studieresultaten som den sämre läs- och skrivförmågan. En annan del 
av sambandet är att den sämre läs- och skrivförmågan i sig är orsaken till de sämre studieresultaten. En 
sådan beskrivning fångar huvuddragen i en förståelse av tvåspråkiga elevers speciella skolsituation 
(Hyltenstam, 2007, s. 65). 

Citatet av Hyltenstam (2007) visar på relationen mellan språk, litteracitet och skolframgång. För 
att utveckla skolspråket förutsätts ofta att eleverna kan läsa med flyt. För att uppnå flyt i 
läsningen krävs dock att eleven läser mycket, vilket är en utmaning för de elever som möter 
motstånd i läsinlärningen (Stensson, 2006; Damber, 2010). Dessutom är språket väsentligt inom 
alla skolämnen, och eleverna förväntas i skolan lära genom att läsa och visa vad de lärt sig genom 
tal och skrift (Stensson, 2006; Wedin, 2011). Som följd av att språket är kopplat till förmågan att 
utveckla och visa ämneskunskaper problematiseras i forskningen att elever som förväntas läsa 
och lära på sitt andraspråk bedöms utifrån samma parametrar som elever som lär på sitt 
förstaspråk. Exempelvis lyfts nationella summativa prov som används för att jämföra elever som 
undervisas på ett andraspråk respektive ett förstaspråk. Dessa jämförelser riskerar att 
underminera flerspråkiga elevers potential för lärande och progression (Cummins, 2000b). Vidare 
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finns inom olika ämnen ämnesspecifika ord vilket gör att det finns en risk att bristande ordförråd 
bedöms som bristande ämneskunskaper. Därför behöver lärare som ska göra en bedömning 
undersöka relationen mellan språkfärdighet och studieprestation, för att ta ställning till vad det är 
som bedöms (Wedin, 2011; Cummins, 2000b).  

Cummins (2000a) modell för flerspråkiga elevers skolframgång är utformad för att stötta 
inlärning av skolspråket (figur 1). Det inringade området i mitten av figuren representerar den 
proximala utvecklingszonen. I den proximala utvecklingszonen sker inlärning. Enligt Cummins 
(2000a) förhandlas också identiteter i detta utrymme. Cummins (2000a) betonar vikten av att 
bygga upp en relation präglad av respekt och bekräftelse mellan lärare och elev för att 
interaktionen ska kunna verka stödjande och motivera eleverna att aktivt delta. Interaktionen 
mellan lärare och elev är i modellen den mest avgörande faktorn för elevernas skolframgång. För 
att eleverna ska göra framsteg krävs att interaktionen leder till maximalt kognitivt engagemang 
och identitetsinvestering, vilket är två faktorer som samspelar. Detta uppnås genom att läraren 
aktiverar elevernas förkunskaper. I skärningspunkten mellan dessa faktorer finns även de 
maktstrukturer som råder i det omgivande samhället, vilket gör att interaktionen mellan lärare 
och elev antingen kan befästa eller utmana de existerande strukturerna (Cummins, 2000a). 

 

Figur 1. Cummins (2000a) undervisningsmodell för flerspråkiga elevers skolframgång. 

De tre rektanglarna i figur 1 representerar olika fokus för att utveckla elevernas skolspråk. Att 
utgå från fokus på innehåll är enligt Cummins (2000a) viktigt för att ge språket sammanhang och ett 
betydelsefullt syfte. Begreppet begripligt inflöde syftar på att läraren säkerställer elevernas ord-
förråd och djupgående förståelse av begrepp. Kritisk litteracitet syftar i det här sammanhanget på 
ett reflekterande utforskande av texten genom att exempelvis utvärdera hållbarheten i olika på-
ståenden. Att sätta fokus på språk bidrar till att den språkliga medvetenheten utvecklas genom att 
undervisningen då fokuserar på språkets form och funktion. Med flerspråkiga elever kan analys 
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av språkets form och funktion göras genom att jämföra med andra språk. Då undervisningen 
fokuserar på språkets funktion analyseras även de sammanhang då olika språkbruk lämpar sig. 
Målet är ett undersökande förhållningssätt till språk, samt att utveckla en kritisk 
språkmedvetenhet genom att utforska sambanden mellan språk och makt (Cummins, 2000a). För 
att ge eleverna möjlighet att utveckla djup i förståelsen och ett aktivt språkbruk i andraspråket är 
det även viktigt att sätta fokus på språkanvändning. De tre exemplen är till för att främja autentiskt 
språkbruk och kritisk litteracitet. Elevernas möjligheter att uttrycka sin personlighet och främja en 
positiv självbild är för Cummins (2000a) centralt i undervisningen.  

Modellen kan användas för att belysa det utrymme som undervisningen ger eleverna att utveckla 
identitet, litteracitet, språk och kunskaper. Det blir tydligt att interaktionen mellan lärare och elev 
och de arbetsformer läraren väljer att använda får konsekvenser för detta utrymme. Utrymme i 
undervisningen är centralt också i bedömningsstödet Nya språket lyfter som tagits fram av 
Skolverket (2012) för att stödja lärarnas bedömning av elevernas kunskaper i svenska och svenska 
som andraspråk. Bedömningsstödet pekar liksom Cummins (2000a) på att för att kunna möta 
eleverna behöver undervisningens utrymme analyseras och stödjande arbetsmetoder utformas.  

2.5 Sammanfattning 
Genom bakgrunden har min strävan varit att visa på komplexiteten i språkliga sammanhang i 
skola och samhälle. Styrdokumenten har getts stort utrymme, då dessa till stor del styr de 
organisatoriska incitament som är möjliga i svensk skola. Läraruppdraget i svensk skola i dag 
handlar inte bara om att förmedla kunskaper, utan om att stötta och se hela individen för att 
eleven ska kunna utvecklas till en aktivt deltagande samhällsmedborgare utifrån sina 
förutsättningar. Det har påvisats hur språk är sammanlänkat med identitetsutveckling, status och 
makt, då denna insikt måste ligga till grund när lärare utformar skolpraktiken. Även 
språkutveckling behandlas i bakgrunden, eftersom det är viktigt för lärare att ha kunskap om och 
kunna följa elevers språkutveckling. Flerspråkighet har även kopplats till skolframgång, där språk- 
litteracitet- och kunskapsutveckling samverkar för att eleverna ska klara av att möta skolans 
kunskapskrav. Då studien har sin grund i den sociokulturella teorin är deltagande centralt (Säljö, 
2014). Deltagande återkommer även i styrdokumenten då eleverna ska utbildas för att kunna 
delta aktivt i samhällslivet (SFS 2010:800). Kopplat till Cummins modell (figur 1) bör läraren 
sträva efter att utforma en undervisning som ger utrymme för alla elevers aktiva deltagande, samt 
ligger i elevernas proximala utvecklingszon både språkligt och innehållsligt.   
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa vad senare års forskning pekar på som 
viktiga faktorer och villkor för att stödja flerspråkiga elevers språk-, litteracitet- och kunskaps-
utveckling under de tidiga skolåren. 

Frågeställningarna formulerade utifrån detta syfte är följande: 

• Vilka faktorer på organisatorisk nivå pekar aktuell forskning på som viktiga för 
flerspråkiga elevers skolframgång? 

• Vilka slutsatser kan dras utifrån forskningen kring hur lärare kan skapa utrymme i 
undervisningen för flerspråkiga elevers lärande och utveckling?   
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4 Metod 
Syftet med denna integrativa litteraturstudie är att sammanställa vad senare års forskning pekar på 
som viktiga faktorer och villkor för att stödja flerspråkiga elevers språk-, litteracitet- och 
kunskapsutveckling under de tidiga skolåren. Inledningsvis gjordes en överblickande 
informationssökning och läsning av forskningsöversikter (Hyltenstam, Axelsson, & Lindberg, 
2012; Cummins, 2012) för att ringa in området och finna relevanta sökord i relation till syftet. 
Dessa sökord användes därefter i ett antal databaser för att hitta relevant vetenskaplig litteratur. 
(kap. 4.1). För att göra ett lämpligt urval av litteratur har ett antal kriterier för inklusion använts 
(kap. 4.2). Slutligen gjordes en analys och sammanställning av det insamlade materialet (kap. 4.3). 

4.1 Materialinsamling 
Sökorden användes i olika kombinationer och reviderades efterhand för att finna de sökord som 
bidrog till träffar relevanta för syftet. De sökord som hittades genom inläsning på området och 
som slutligen användes var: flerspråkighet, tvåspråkighet, modersmål, svenska som andraspråk, 
andraspråksinlärning och grundskola. De svenska sökorden gav inte så många träffar, vilket ledde till 
att dessa engelska sökord användes i större utsträckning: multilingualism, second language learning, 
second language instruction, second language acquisition, elementary education, primary education, teaching methods 
och Swedish second language.  

Insamlandet av material skedde främst genom databasen ERIC (Educational Resources Information 
Center) eftersom denna databas innehåller pedagogisk och didaktisk forskning vilket överens-
stämmer med syftet och frågeställningarna. Vidare genomfördes sökningar i SwePub för att finna 
svenska publikationer i ämnet, då denna studie främst inriktar sig på svenska förhållanden. För att 
finna vissa publikationer i fulltext användes även Google Scholar. Sökningar gjordes också via 
webbplatsen för Centrum för tvåspråkighetsforskning samt genom social informationssökning; 
personlig kommunikation. Utifrån referenslistor i forskningsöversikterna gjordes kedjesökningar 
för att hitta studier som framstod som relevanta för syftet. Det tycks som att forskningsintresset 
främst riktats mot att försöka lösa problematiken med att ha flerspråkiga elever. Jag fann få 
studier gjorda i kontexter där flerspråkighet betraktas som norm i klassrummet.  

4.2 Urvalskriterier 
Valet av material grundar sig på ett antal kriterier för inklusion vilket leder till att andra studier 
exkluderas (Friberg, 2012). Då detta forskningsområde är väldigt stort hittades en mängd 
vetenskapligt material vilket gjorde att flertalet kriterier formulerades utifrån syftet och 
forskningsfrågorna. Det första kriteriet är att materialet ska vara vetenskapligt. Vidare ska 
materialet behandla ämnet flerspråkighet. Då litteraturstudien främst riktar sig till lärare i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 finns även kriteriet att forskningen ska behandla 
elever i åldern sex till tio år, alternativt lärare, vårdnadshavare eller andra aktörer kopplade till 
elever i åldrarna sex till tio år. I syftet framgår att forskningen ska vara från senare år, vilket ger 
kriteriet att forskningen inte får vara äldre än tio år. Det sista kriteriet är att forskningen ska vara 
praktiknära med konsekvenser för undervisningen.  

Forskning som specifikt rör dövas flerspråkighet och utbildningssituation har exkluderats. För 
fördjupning kring det hänvisas till Bagga-Gupta (2002) och Svartholm (2010). Dock går ofta 
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hörande barn till döva föräldrar i den ordinarie grundskolan, vilket gör att dessa elever befinner 
sig i en tvåspråkig situation som lärare behöver vara medvetna om.  

I urvalsprocessen strävade jag också efter att inkludera studier från de länder som enligt 
Skolverkets analys (2013) uppvisar bättre resultat än Sverige i internationella undersökningar (t.ex. 
Australien, USA, Kanada och Storbritannien). Urvalet baserades på läsning av inledningar, 
abstrakt, sammanfattningar, titlar, författare och sökord i de funna texterna. Det slutliga 
undersökningsmaterialet bestod av två doktorsavhandlingar, fyra kapitel från vetenskapliga 
antologier samt sex vetenskapliga tidskriftsartiklar. 

4.3 Analys 
Samtliga studier kvalitetsgranskades, för att säkerställa att de var väl genomförda samt relevanta 
för syftet. Efter att texterna valts ut har materialet bearbetas i flera steg. Texterna har tolkats för 
att identifiera likheter och skillnader samt underliggande mönster i dem (se bilaga). Därefter 
utgick analysen från frågeställningarna. Genom en upprepad noggrann läsning markerades allt 
som rörde faktorer på organisatorisk nivå som framstod som viktiga för flerspråkiga elevers 
skolframgång. Därefter markerades allt kopplat till hur lärare kan skapa utrymme i 
undervisningen för flerspråkiga elevers lärande och utveckling. Markeringarna gjordes med 
färgpennor och färgkodade märkflikar. Under den upprepade läsningen mejslades två 
övergripande teman fram. Temana är villkor för deltagande respektive arbetsformer. Med stöd av 
temana växte även underkategorier till dem fram, vilka markerades på liknande sätt med 
färgmarkeringar.  

Utifrån litteraturöversiktens syfte, frågeställningar, teori, bakomliggande forskning och de 
identifierade temana utformades ytterligare frågor vilka användes som utgångspunkt för en vidare 
analys. De frågor som ställdes till texterna var:  

• Hur konstrueras villkor för deltagande utifrån organisatoriska incitament?  
• Hur konstrueras villkor för deltagande i klassrumskontexten?  
• Vilka arbetsmetoder använder lärarna i studierna för att skapa utrymme i undervisningen 

för att flerspråkiga elever ska få möjlighet att utveckla språk, litteracitet och kunskaper? 
• Hur konstruerar de olika lärarna i studierna olika litteracitetpraktiker?  

Då samarbete mellan olika aktörer återkom i flertalet studier ställdes även frågor om:  

• Vilka olika aktörer kring eleven kan bidra till elevens utveckling och lärande?  
• Hur fungerar samarbetet med olika aktörer kring elevernas skolgång? 

Även Cummins (2000a) modell (figur 1) har varit ett verktyg i analysarbetet, med hänsyn till 
litteracitetpraktiker och undervisningens utrymme. Samtliga frågor besvarades inte av alla studier, 
utan det gjordes ett urval inom olika studier kring vad som besvarades i de olika delarna (se 
bilaga).  
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5 Resultat 
Resultatet presenteras under två huvudrubriker. Under rubriken Villkor för deltagande (kap. 5.1) 
behandlas hur villkor för deltagande och därigenom lärande skapas i skolan och klassrummet. 
Det ges även exempel på faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att ge alla elever möjlighet 
till aktivt deltagande. Under rubriken Arbetsformer (kap. 5.2) ges konkreta exempel utifrån de 
analyserade studierna på hur de arbetsformer läraren väljer får konsekvenser för undervisningens 
utrymme.  

5.1 Villkor för deltagande 
Relationen mellan aktivt deltagande och lärande betonas i litteraturen och är centralt i den 
sociokulturella teorin. Aktivt deltagande går djupare än att bara vara fysiskt närvarande i 
klassrummet. Det handlar om att kunna bidra med kunskap, reflektioner och kreativitet i det 
sociala sammanhanget (Turner & Kim, 2005; Giampapa, 2010; Säljö, 2014). Det är lärarens 
uppgift att se till att alla elever kan delta aktivt och arbeta produktivt i den litterära gemenskapen. 
För att belysa villkoren för deltagande behandlas hur elevernas identiteter synliggörs eller 
osynliggörs i klassrumspraktiken (kap. 5.1.1). Även den språkliga såväl som fysiska klass-
rumsmiljön skapar olika villkor för elevernas möjlighet till deltagande (kap. 5.1.2). I forskningen 
kan ett spänningsfält mellan en inkluderande och en åtskiljande praktik urskiljas, vilket påverkar 
villkor för elevers deltagande (kap. 5.1.3). 

5.1.1 Att synliggöra identiteter 
En faktor som skapar villkor för deltagande är huruvida eleverna har möjlighet att använda sig av 
och investera sina identiteter i undervisningen. I ett skolsammanhang som ofta utgår från en en-
språkig norm, framkommer i vissa studier att lärare upplever det svårt att veta hur de kan 
använda flerspråkiga elevers språkliga kapital för att stötta dem att nå kunskapskraven (Fridlund, 
2011; Kenner & Ruby, 2012). Detta leder till att många barns flerspråkiga identiteter och stora 
delar av dessa elevers världar utanför skolan osynliggörs i undervisningssammanhanget (Björkvall 
& Engblom, 2010; Kenner & Ruby, 2012). Ett sätt att uppmärksamma den enspråkiga normen är 
att analysera huruvida eleverna förväntas lämna språkligt och kulturellt kapital som inte tillhör 
majoritetens vid skoldörren (Giampapa, 2010; Laursen, 2013). Genom att förvänta att eleverna 
inte ska använda detta i skolan sänds en tydlig signal till elever, deras familjer och övriga skol-
aktörer att elevernas kultur och språk är oviktigt och ovälkommet. Då de rådande normerna inte 
utmanas reproduceras de diskurser som gör skolan till ett enspråkigt sammanhang. Därigenom 
förnekas flerspråkiga elever rätten att bli fullvärdiga deltagare i skolgemenskapen (Giampapa, 
2010).  

Damber (2010) samt Turner och Kim (2005) lyfter att de framgångsrika lärarna i deras studier är 
"color-counscious teachers" (Nieto, 19982 refererad i Turner & Kim, 2005, s. 38). Detta syftar på 
att lärarna lyfter och hyllar elevernas olikheter. Lärarna använder olikheterna som en resurs för 
deltagande och lärande. Det kontrasteras mot att det annars är vanligt att lärare försöker ignorera 
olikheter med intentionen att alla ska känna sig accepterade. Att ignorera olikheterna kan dock 
leda till att eleverna uppfattas ha samma förutsättningar. Då riskeras att eleverna inte får adekvat 

                                                        

2 Nieto, S. (1998). Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education (2. uppl.). New York: Longman. 
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stöd, vilket får konsekvenser för elevernas möjligheter till deltagande i skolsammanhanget 
(Turner & Kim, 2005; Damberg, 2010). 

I litteraturen betonas att även lärare besitter kulturellt och språkligt kapital (Giampapa, 2010; 
Kenner & Ruby, 2012). Som påtalats är det viktigt att som lärare vara medveten om gruppens 
olikheter för att öka möjligheterna till deltagande. Att elever kommer till skolan med olika 
språkliga och kulturella erfarenheter är ofta känt av lärarna. Vad som kanske är mindre känt är att 
läraren även kan använda den egna identiteten som en styrka, genom att analysera sig själv och 
sin bakgrund. Tillsammans med eleverna kan läraren då utforma en praktik som använder 
lärarens och elevernas språkliga och kulturella kapital för att skapa lärandetillfällen och möjlighet 
för alla att delta. Att både lärare och elever inkluderar sina identiteter i lärprocessen leder till ett 
ökat engagemang och aktivt deltagande hos eleverna (Giampapa, 2010; Kenner & Ruby, 2012). 

5.1.2 Klassrumsmiljö 
Den miljö som råder i klassrummet bidrar till vilka villkor för deltagande som skapas. Den psyko-
sociala klassrumsmiljön i de studier som undersökt framgångsrika flerspråkiga klassrums-
kontexter är trygg, öppen och kännetecknas av lyhördhet och nyfikenhet (Sellgren, 2005; Turner 
& Kim, 2005; Damber, 2010; Giampapa, 2010; Laursen, 2013). Att uppnå detta goda klassrums-
klimat kan upplevas som mer problematiskt i en grupp med individer från olika kulturer, än i en 
grupp då elever och lärare har samma kulturella erfarenheter (Turner & Kim, 2005). Lärarna i 
Turner och Kims (2005) studie ägnade mycket tid åt att bygga relationer mellan medlemmarna i 
gruppen och mellan elever och sig själva, främst i början av läsåret eller då det kom nya med-
lemmar till gruppen. I arbetet bekräftades, värdesattes och synliggjordes elevernas kulturella och 
språkliga kapital. Genom detta arbete inbjöds samtliga elever i gruppen att delta aktivt i 
utvecklingen av undervisningens aktiviteter och utformande.  

Det finns även språkliga aspekter av klassrumsmiljön som får konsekvenser för vilka villkor för 
deltagande som skapas. Att tala ett minoritetsspråk i den ordinarie skolan kan leda till att 
positioneringen som en förtryckt minoritet betonas. Detta problematiseras av Kenner och Ruby 
(2012) då det i deras genomförda studie tog tid innan vissa elever vågade använda minoritetsspråk 
i skolan, trots att projektet försökte bredda villkoren för deltagande genom att inkludera 
elevernas språk. Lärare i svenska skolor ger uttryck för ett liknande fenomen. Efter att ha försökt 
uppmuntra elevernas förstaspråk på olika sätt, kommenterar en av lärarna följande om eleverna: 
"Men de är inte jätteintresserade av att prata på något sätt så verkar de tycka att det där är så 
naturligt att de har det där det är inte så märkvärdigt de vill kommunicera på svenska med barnen 
här" (Björkvall & Engblom, 2010, s. 204). I Björkvall och Engbloms (2010) analys tolkas detta 
som att eleverna försöker anpassa sig efter normen, då majoritetsspråket i skolan har stark 
legitimitet. Kenner och Rubys (2012) studie visar på möjligheterna för elevernas självförtroende 
att växa markant när de tillåts använda alla sina språk i skolan. Genom att inkludera olika språk i 
den dagliga undervisningen ger lärarna i det danska utvecklingsprojektet Tegn på sprog legitimitet 
till fler språk än det dominerande danska och förändrar därmed villkoren för elevernas 
språkutveckling och deltagande i undervisningen (Laursen, 2013).  

Även den fysiska klassrumsmiljön är av betydelse för elevernas deltagande och lärande. Att 
synliggöra elevernas identiteter och bredda deras förståelse för andra kulturer i världen kan göras 
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genom att låta kulturella artefakter vara synliga i skolmiljön (Giampapa, 2010, Turner & Kim, 
2005). Laursen (2013) lyfter vikten av att ha artefakter kopplade till litteracitet, såsom böcker och 
olika skriftspråk, som synliggör de olika språk som är representerade i klassrummet. Lärarna 
använder sedan dessa artefakter i undervisningen, de levandegörs genom samtal, berättelser och 
diskussioner (Giampapa, 2010; Tonne & Pihl, 2012; Laursen, 2013). Utformandet av den fysiska 
klassrumsmiljön bör även vara sådant att den inbjuder till kollaborativt lärande och att det finns 
en plats för högläsning (Turner & Kim, 2005).  

5.1.3 Inkludering eller särskiljning 
Elevernas möjligheter till deltagande i undervisningen kan även påverkas av huruvida det är en 
inkluderande eller särskiljande praktik de befinner sig i. Fridlund (2011) samt Tonne och Pihl 
(2012) har uppmärksammat lärare som slits mellan två diskurser i relation till elever med flera 
språk. Utifrån en inkluderingsdiskurs är det undervisningen som ska förändras och anpassas, som 
en konsekvens av elevernas naturliga mångfald av resurser och behov. Alla elever inkluderas då i 
den ordinarie undervisningen (Fridlund, 2011). Tankarna om inkludering kan kopplas till resurs-
diskursen som kommer till uttryck i Tonne och Pihls (2012) studie, då flerspråkigheten betraktas 
som en tillgång, inte bara för individen, utan även för skolan och samhället. Utifrån resurs-
diskursen formulerades höga målsättningar rörande integration, jämlikhet och demokratiskt del-
tagande för alla elever.  

Resursdiskursen samexisterade med bristdiskursen, vilken fokuserade på vad de flerspråkiga 
eleverna ansågs sakna. Lärarna uttryckte ett behov av att kompensera för de brister i 
allmänkunskap, begreppsförståelse och ordförråd de flerspråkiga eleverna hade med sig till skolan 
(Tonne & Pihl, 2012). Fridlund (2011) definierar en åtskillnadsdiskurs, vilken utgår från att den 
ordinarie undervisningen inte kan tillgodose alla elevernas behov. Detta kan liknas vid 
bristdiskursen genom att åtskillnadsdiskursen stävar efter att utforma en undervisning som kan 
kompensera för elevernas brister, vilket inte låter sig göras inom den ordinarie undervisningen. 
Detta anser Fridlund (2011) är en orsak till att svenska som andraspråk är ett eget ämne i 
läroplanen och bidrar till att undervisningen i förberedelseklass och svenska som andraspråk ofta 
sker åtskilt från ordinarie undervisning. Ur ett inkluderande perspektiv skulle det istället vara de 
brister som anses finnas i den ordinarie undervisningen som åtgärdas (Fridlund, 2011). 

Lärare i en australiensisk studie (Cross, 2011) ger också uttryck för vad som kan menas vara en 
bristdiskurs. Lärarna menar att det rör sig om att elever med en annan kulturell bakgrund än den 
dominerande australiensiska, måste lära sig att agera efter de normer som gäller i klassrummet. 
En av lärarna betonar dock att alla elever genomgår ett skifte gällande förväntningar på lärare, 
klassrum och skolaktiviteter vid skolstarten. Detta skifte framstår dock som en större utmaning 
för de elever som kommer från en kultur vars sociala och kulturella praktik ligger långt ifrån det 
normerande. Lärarna anser därför att det är deras uppgift att stötta eleverna i socialiserings-
processen för att eleverna inte ska gå miste om rika möjligheter till lärande. Detta görs genom att 
dekonstruera normerna och explicit visa eleverna de sociala och kulturella aspekterna av lärande i 
den rådande klassrumskontexten. Grundat i detta synsätt anser de australienska lärarna i studien 
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att det är befogat att nyanlända elever går i förberedelseklass3 en tid innan de ingår i den ordinarie 
undervisningen (Cross, 2011).  

Laursen (2013, s. 31) menar dock att en så kallad match-mismatch-teori om huruvida elevens 
erfarenheter och värderingar i hemmet överensstämmer med de i skolan ger en förenklad bild 
och stjäl barnets tolkningsföreträde av de praktiker och värderingar det möter. Enligt Laursen 
(2013) är normer och värderingar sällan så entydiga som ges uttryck för i en sådan teori, utan 
elevernas möjligheter till deltagande och de värderingar som finns i klassrummet förhandlas 
löpande.  

Tonne och Pihls (2012) studie sträckte sig över fyra år och forskarna lyfter en förändring i 
lärarnas förhållningssätt som kom att påverka villkoren för elevernas deltagande och lärande. 
Forskarna gör analysen att bristdiskursen var bidragande till att lärarna i början av studien sär-
skilde elever de identifierade som underpresterande eller i behov av kompensatoriskt språkligt 
stöd för att delta i litteracitetprojektet. Efter att forskarna presenterat vetenskapligt stöd för de 
positiva effekter som uppnås genom en inkluderande praktik ändrades lärarnas förhållningssätt. 
Samtliga elever i klassen fick då delta i projektet, oberoende av särskilda behov, språkfärdigheter 
eller språklig bakgrund (Tonne & Pihl, 2012). I Dambers (2010) studie av klasser som presterar 
bättre än förväntat utifrån socioekonomisk och språklig bakgrund är en av de identifierade 
framgångsfaktorerna att lärarna hade höga förväntningar och ställde höga krav som eleverna med 
stöd kunde nå upp till, samt litade på elevernas förmågor. Detta bidrog till lärarnas förmåga att 
motsätta sig ett bristsynsätt. Även den danska studien och utvecklingsprojektet Tegn på sprog 
(Laursen, 2013) utgår från inkludering. Forskarna och lärarna i projektet anser att alla barn i 
gruppen, även de som anses enspråkiga, kan dra fördel av de språkstödjande arbetssätt som 
gynnar flerspråkiga elevers lärande och utveckling. 

Här kan ett spänningsfält i forskningen urskiljas. Det som definieras som ett bristsynsätt eller 
åtskillnadsdiskurs hos de undersökta praktikerna och lärarna har även det sin grund i omtanke 
och försök att skapa goda förutsättningar för eleverna att lyckas (Cross, 2011; Fridlund, 2011; 
Tonne & Pihl, 2012). Vissa forskare (Fridlund, 2011; Tonne & Pihl, 2012; Laursen, 2013) ifråga-
sätter dock om det får de avsedda konsekvenserna. Det vi också kan se är att det finns en 
konsensus i det analyserade materialet kring att en inkluderande praktik och lärares höga 
förväntningar på eleverna, samt förmåga att tillvarata elevernas språkliga och kulturella kapital 
som en resurs ger goda konsekvenser för elevernas möjligheter till aktivt deltagande i 
undervisningen (Damber, 2010; Fridlund, 2011; Tonne & Pihl, 2012; Laursen, 2013).  

5.2 Arbetsformer  
De arbetsformer som lärare använder sig av får konsekvenser för det utrymme som 
undervisningen ger eleverna att utveckla identitet, språk, litteracitet och kunskaper. Nedan lyfts 
de aspekter som är framträdande i forskningen kring utformandet av litteracitetpraktiker i 
klassrum där flerspråkiga elever ingår (kap. 5.2.1). Vidare ägnas berättande extra uppmärksamhet, 
då detta är en arbetsform som går att variera och som fungerar språkstödjande (kap. 5.2.2). 

                                                        

3 Jag tolkar det som att den australiensiska kontexten "language school" (Cross, 2011, s. 5) kan liknas vid den svenska 
förberedelseklassen. 
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Samarbete mellan olika aktörer är bidragande till elevers skolframgång och påverkar vilka 
arbetsformer läraren kan använda sig av och utveckla. Några exempel på hur samarbeten kan 
fungera återges avslutningsvis (kap. 5.2.3). 

5.2.1 Utformande av litteracitetpraktiker 
Den litteracitetpraktik läraren utformar i klassrummet är avgörande för elevernas möjligheter att 
lära och utveckla litteracitet. Framgångsrika lärare använder enligt Turner och Kim (2005) positiv 
feedback och varierade arbetssätt för att låta eleverna utveckla en självbild som goda läsare. 
Genom att arbeta för att skapa ett gemensamt mål för hela klassen, att de som grupp ska nå målet 
att alla ska utveckla litteracitet, skapas en känsla av gemenskap och ett sammanhang där inte bara 
läraren stöttar eleverna, utan även eleverna stöttar varandra. Litteracitetlärande och undervisning 
tas på så vis an som ett socialt fenomen (Turner & Kim, 2005; Tonne & Pihl, 2012; Laursen, 
2013).  

Flerspråkiga elever omtalas ofta som en grupp, men det är en mycket heterogen grupp individer. 
Under aktiviteten "Min språkvärld" (Laursen, 2013, s. 34, min översättning) fick eleverna fylla i 
de språk de var i kontakt med. För många av eleverna framträdde då väldigt komplexa språkliga 
repertoarer. Genom att använda en variation av arbetsformer och representationsformer ges alla 
eleverna möjlighet att delta och använda språk utifrån sina egna förutsättningar (Turner & Kim, 
2005; Björkvall & Engblom, 2010; Giampapa, 2010; Wedin, 2010; Laursen, 2013). Att inkludera 
multimodala arbetsformer som stöttar elevernas lärande har goda belägg i forskningen (Sellgren, 
2005; Björkvall & Engblom, 2010; Giampapa, 2010; Cross, 2011; Laursen, 2013). Att använda 
mycket visuellt stöd och konkreta material i litteracitetarbetet är ett stöd för alla elever och 
framstår i forskningen som extra viktigt för elever som lär på sitt andraspråk. Detta för att stötta 
arbetsminnet och hjälpa eleverna att göra inferenser (Björkvall & Engblom, 2010; Giampapa, 
2010; Cross, 2011).  

Att eleverna ges möjlighet att utveckla förmågor och verktyg för att äga sitt lärande framställs 
som en nyckel för att eleverna ska nå skolframgång genom aktivt deltagande. Detta kan göras 
genom att elevernas identiteter, språk och kultur införlivas i undervisning och lärande. För att 
eleverna ska kunna äga sitt lärande bör de ges möjlighet att undersöka på vilka sätt de lär sig, hur 
de producerar uppgifter samt använda sig av alla sina språk (Giampapa, 2010). Elever som 
kommer från bakgrunder som erbjudit färre möjligheter till multimodala uttrycksformer behöver 
enligt utsagor från lärarna i Cross (2011) studie explicit undervisning i hur dessa arbetsformer kan 
stötta deras lärande och utveckling. 

Giampapa (2010) beskriver att läraren i hennes studie använde poesi och konst för att skapa och 
hantera diskussioner om identitet, språk, etnicitet och skillnader. Genom olika multimodala 
uttrycksformer fick eleverna formulera och visuellt berätta hur de såg sig själva och hur de såg 
andra. Aktiviteten dekonstruerades och eleverna fick verktyg för att tänka kritiskt kring hur ord 
och ords användning kunde användas för att höja eller sänka någons självkänsla. På detta sätt 
skapas utrymme i undervisningen, där alla kan delta (Giampapa, 2010). Arbetet med multimodala 
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tvåspråkiga "identity texts" (Cummins, Bismilla, Cohen, Giampapa, & Leoni, 20054 refererade i 
Giampapa, 2010, s. 407) utgick från en bred syn på textbegreppet. Berättandet kunde göras 
genom skrift, bild, film eller kombinationer av olika multimodala uttrycksformer. Eleverna 
arbetade i par som baserades på deras litteracitet och språkförmåga i förstaspråket och 
undervisningsspråket. De fick själva välja textens tema och använda vilket språk de ville, vilket 
ledde till att uppgiften upplevdes betydelsefull. Eleverna engagerades i en kognitiv och kreativt 
utmanande process för att producera autentiska texter. De färdiga texterna scannades sedan in 
och laddades upp på projektets hemsida. En elev uttrycker i en intervju att hon tyckte det var en 
bra idé att använda olika språk och lägga ut texterna på internet, med motiveringen att texterna då 
blev tillgängliga för släktingar och andra som ibland bodde långt borta (Giampapa, 2010).  

Arbetsformer är dessutom kopplat till val av undervisningsmaterial som får konsekvenser för 
litteracitetpraktiken. Även undervisningsmaterialet bör spegla den språkliga och kulturella mång-
falden i klassrummet och samhället. Giampapa (2010) lyfter att en av de insatser som ledde till 
framgång i den studie hon genomförde var att läraren köpte in böcker på elevernas olika språk. 
Den tidigare normen i studien var att litteracitet endast omfattade det engelska 
undervisningsspråket, men expanderades under projektet till att omfatta alla språk. Laursen 
(2013) använder Robertsons begrepp ett "låst litteracitetsystem" (Laursen, 2013, s. 23, min 
översättning) för att beskriva normer där det som räknas som litteracitet endast inkluderar det 
dominerande språket. Genom litteracitetpraktiken som utformas i det danska projektet Tegn på 
sprog (Laursen, 2013) inkluderas i olika sammanhang andra språk utöver danska. Lärare och elever 
ger uttryck för sina olika språkkunskaper genom sånger, datorspel och litteratur på olika språk. I 
det inledande arbetet med den alfabetiska principen tillåts elever laborera med skriftsystem i fler 
språk än det danska. Arbetet är präglat av samarbete mellan eleverna och ett språkligt 
utforskande. Genom att lyfta de språk som är representerade i klassen för att språk i sig är 
intressant och jämförelsen mellan olika språk kan stödja alla elevers språkliga utveckling, behöver 
inte enskilda elever representera hela språkkulturer (Laursen, 2013). Genom samarbete med 
bibliotekarier öppnas också dörrar till ett mer mångfacetterat innehåll än vad som ges utrymme 
för i de flesta standardiserade läseböcker. Att göra väl övervägda val av böcker och innehåll 
underlättar för eleverna att koppla ihop fritid och skola, vilket ger en grund för lärande (Tonne & 
Pihl, 2012).  

Att i litteracitetpraktiken ge eleverna möjlighet att göra egna val av litteratur som intresserar dem 
framställs som en viktig faktor i litteraturen, tillsammans med att skolan måste ge eleverna tid till 
frivillig läsning (Björkvall & Engblom, 2010; Wedin, 2010; Tonne & Pihl, 2012). Genom 
pågående läsprojekt kan elevernas läsintresse stimuleras i skolan, hemmet och på biblioteket. 
Resultatet av samarbete mellan bibliotek och skola i Tonne och Pihls (2012) studie var att 
eleverna i genomsnitt läst 15 böcker på 100 sidor var under ett läsår, på vad som för majoriteten 
av eleverna var deras andraspråk. I en jämförande delstudie mellan en skola med 11 % 
flerspråkiga elever och en skola med 75 % flerspråkiga elever fick eleverna svara på hur många 
böcker som fanns i hemmet. Skolan med en majoritet flerspråkiga elever hade färre än hälften så 
                                                        

4Cummins, J., Bismilla, V., Cohen, S., Giampapa, F., & Leoni, L. (2005). Timelines and lifelines: Rethinking literacy 
instruction in multilingual classrooms. Orbit, 36(1), 22-26. Hämtad 17 maj 2010, från 
http://www.oise.utoronto.ca/orbit/documents/cummins_etal_002.pdf 
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många böcker i genomsnitt än den andra skolan, vilket forskarna anser kan vara kopplat till 
socioekonomisk status (Tonne & Pihl, 2012). Kopplingar mellan antalet böcker i hemmet och 
socioekonomisk status hos flerspråkiga görs även av Damber (2010) men problematiseras i 
relation till ett mer multimodalt samhälle.  

5.2.2 Berättande  
Berättande är ett språkstödjande arbetssätt som ges stort utrymme i forskningslitteraturen. Då det 
under de första skolåren ligger stort fokus på att eleverna ska lära sig läsa och skriva, är 
berättandet ett nödvändigt verktyg. För vissa elever går det relativt snabbt att lära sig grunderna i 
att läsa och skriva, medan det för andra tar det längre tid (Wedin, 2010). De elever som kräver 
längre tid för att lära sig läsa och skriva löper risk att inte exponeras för ett mer avancerat språk 
förrän senare under skoltiden. Detta leder till att de inte utvecklar det akademiska språk som 
krävs för tillägnandet av olika ämneskunskaper, om de inte möter denna typ av språk muntligt 
(Wedin, 2010; Laursen, 2013). Därför bör lärare ge utrymme åt läsförståelse under de tidiga 
skolåren och låta eleverna genom samtal bygga upp sin förståelse av olika sorters texter och 
tolkningar (Wedin, 2010; Laursen, 2013). Ett sätt att låta eleverna möta olika typer av språk är 
genom högläsning (Turner & Kim, 2005; Wedin, 2010). En av de lärare som ansågs 
framgångsrika i studien av Turner och Kim (2005) använde sig dagligen av högläsning. 
Högläsningen behandlade olika sorters texter: berättande texter, dikter, informerande texter och 
ämnesspecifika texter. Genom att inkludera sakprosa i högläsningen görs det akademiska 
skolspråket mer tillgängligt (Turner & Kim, 2005; Wedin, 2010; Tonne & Pihl, 2012).  

I forskningen betonas vikten av att samtala om texter (Sellgren, 2005; Damber, 2010; Wedin, 
2010; Cross, 2011; Tonne & Pihl, 2012). I samtalen ges utrymme att diskutera nya ord och 
begrepp för att låta eleverna bygga upp sitt ordförråd och sin begreppsförståelse. Eleverna ges 
även möjlighet att jämföra olika sorters texter, göra förutsägelser och koppla innehållet i texten 
till sina egna erfarenheter. Genom att utgå från ett brett perspektiv på språk och litteracitet kan 
samtal och språkliga diskussioner med fördel inkludera sånger, bilder och andra multimodala 
texter (Björkvall & Engblom; Laursen, 2013).  

Lärarna i Sellgrens (2005) studie betonar vikten av att säkerställa att eleverna har tillräckliga för-
kunskaper innan de möter en lärobokstext. Lärarna har även elevernas kulturella erfarenheter i 
åtanke, och då en stor del av eleverna kommer från en kultur med muntlig tradition ges det 
muntliga berättandet större utrymme i undervisningen (Sellgren, 2005). Det finns dock olika sätt 
att berätta och berättarstilar skiljer sig åt mellan olika kulturer. Detta behöver lärare kunskap om 
för att inte riskera att göra missbedömningar utifrån kulturella skillnader (Wedin, 2010).  

Undervisningen bör ge utrymme att låta eleverna själva berätta. En lärare i Turner och Kims 
(2005) studie använde sig av mjukisdjuret ”Ted E. Bear”, som en elev åt gången fick ta med sig 
hem under helgen. Ted hade en äventyrsbok. Under helgen fick eleven skriva eller rita i boken 
om Teds upplevelser. På måndagen fick eleven och Ted sitta i författarstolen och läsa ur boken. 
Läraren ansåg att arbetssättet gjorde det möjligt att delge olika familjehistorier. Genom att låta de 
andra eleverna kommentera och ställa frågor lärde eleverna i klassen känna varandra. Läraren 
bidrog själv i samtalen genom uttalanden som ”Är det inte häftigt att Ted har besökt en kyrka, en 
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synagoga och en moské i år?” (Turner & Kim, 2005, s. 29, min översättning) för att skapa ett 
klassrumsklimat som präglades av lyhördhet, ömsesidig respekt, öppenhet och stöd.  

Wedin (2010) problematiserar den svenska klassrumspraktik hon studerat. Läraren försöker 
medvetet ge alla elever möjlighet att prata, vilket ger effekten att det blir väldigt korta uttalanden. 
Liknande klassrumspraktiker lyfts av en lärare i Cross (2011) studie, då hon observerat att 
andraspråklärare ofta besvarar sina egna frågor om svaret inte kommer tillräckligt fort. Därför 
bör lärare organisera klassrumsinteraktionen så att den ger utrymme för längre tid till varje talare. 
Exempel på hur detta kan göras ges av Turner & Kim (2005) då en av lärarna har utformat en 
demokratisk turtagning, för att ge eleverna tid att formulera sina svar utan att bli avbrutna. 
Eleverna bör även få tid att förbereda sitt uttalande, antingen genom att få tid avsatt, eller genom 
att läraren väntar en stund innan ett svar avkrävs då det tar längre tid att formulera tankar till ord 
på ett andraspråk (Wedin, 2010; Cross, 2011). 

5.2.3 Samarbete  
Samarbete mellan olika aktörer är ytterligare en faktor som påverkar vilka arbetsformer läraren 
kan använda sig av och utveckla. Att utmana den enspråkiga normen är ett ansvar som skolan 
måste axla som en helhet. I forskningen lyfts risken att ansvaret läggs på modersmålslärare eller 
lärare som anses inneha ett språkligt eller kulturellt kapital utöver det normerande (Sellgren, 2005; 
Damber, 2010; Giampapa, 2010). Kenner och Ruby (2012) menar att de rådande normerna 
utmanas i deras studie, då klasslärare och modersmålslärare tillsammans planerade undervisning 
för att skapa utrymme för flerspråkigt lärande. Lektionerna planerades kring ett ämnesinnehåll 
och genomfördes i båda sammanhangen, då modersmålsundervisningen skedde skiljt från 
ordinarie undervisning. Genom att modersmålslärarna var delaktiga i planeringen vidgades 
utrymmet i undervisningen. Eleverna fick tillgång till och kunde utveckla sina språkliga och 
kulturella resurser (Kenner & Ruby, 2012). Kenner och Ruby (2012) menar att modersmåls-
lärarna ofta har mer kunskap och förståelse för elevernas liv utanför skolan och därför kan hjälpa 
till att överbygga glappet mellan skola och fritid. Genom samarbetet fick lärarna en helhetsbild av 
eleverna, vilket möjliggjorde en förändring av undervisningens arbetsformer. 

Samarbete bör även ske med andra aktörer kopplade till elevers litteracitetutveckling, såsom 
bibliotekarier. Att bjuda in eller besöka bibliotekarier från det allmänna biblioteket alternativt 
skolbibliotekarien, för att introducera ny litteratur har visat sig gynnsamt för både elever och 
lärare (Tonne & Pihl, 2012). Genom samarbete mellan lärare och bibliotekarier i Tonne och Pihls 
(2012) studie införlivades skönlitterära texter i ämnesundervisningen. Genom bibliotekariernas 
expertis kunde passande böcker väljas åt enskilda elever eller grupper och vara ett stöd för läraren 
att välja lämpligt material vilket ger eleverna större utrymme för lärande och utveckling. 

De aktiviteter och arbetsformer läraren utformar behöver ta sin utgångspunkt i elevernas erfaren-
heter och kunskaper för att skapa utrymme. Detta kan underlättas genom samarbete med andra 
aktörer som står eleven nära, såsom vårdnadshavare. Vårdnadshavares engagemang är dessutom 
en faktor som främjar elevers skolframgång (Dockett & Perry, 2005; Damber, 2010; Giampapa, 
2010; Kenner & Ruby, 2012). Kenner och Ruby (2012) beskriver hur en lärare bjöd in vårdnads-
havare och lät dem bilda en panel för att bli intervjuade av eleverna om sina skolminnen. Läraren 
öppnade dessutom upp för att eleverna kunde ställa upp och tolka för sina föräldrar, vilket gjorde 
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att föräldrar som tidigare inte vågat komma till skolan deltog. Språkliga förbistringar kan ibland 
leda till att föräldrar eller andra vårdnadshavare känner sig exkluderade ur gemenskapen och 
otrygga (jfr Kenner & Ruby, 2012 ovan). Detta påverkar hur föräldrarna uppfattar sig själva och 
sin förmåga att stötta barnens skolgång och i förlängningen även elevens uppfattningar om 
skolan och om sig själva som elever (Dockett & Perry, 2005). Därför bör skolan tillhandahålla 
information på de språk som vårdnadshavarna behärskar. Skolan behöver även ha en dialog med 
vårdnadshavarna för att tillhandahålla den information som efterfrågas (Dockett & Perry, 2005).  

6 Diskussion 
Nedan förs en diskussion om litteraturstudiens metod och resultat. Tillvägagångssätt vid material-
insamling samt konsekvenser av de beslut som tagits diskuteras först (kap. 6.1). Därefter 
diskuteras resultatet i relation till syftet och de frågeställningar som styrt studien (kap. 6.2).  

6.1 Metoddiskussion 
Under materialinsamlingen blev det tydligt att området flerspråkighet är ett brett och omfattande 
forskningsområde. Urvalet på totalt 12 studier kan anses vara för litet inom ett så brett 
forskningsfält för att ge tillräckligt underlag för att uppnå syftet. Genom val av databaser, sökord 
och urvalskriterier blev ett stort antal studier exkluderade, vilket får konsekvenser för resultatet av 
denna litteraturstudie. Hade andra databaser, sökord eller urvalskriterier använts går det inte att 
utesluta att litteraturstudien kommit fram till ett annat resultat. Jag anser dock att urvalet var 
tillräckligt väl utformat för att svara på studiens syfte och frågeställningar och ge ett rättvisande 
resultat.  

Ett val med tydliga konsekvenser har varit att i urvalsprocessen enbart inkludera forskning 
publicerad 2005 och senare. För att få en helhetsbild av forskningsområdet lyfts därför relevant 
tidigare forskning i bakgrunden och kopplas till resultatet i resultatdiskussionen nedan (kap. 6.2). 
Denna avgränsning upplevdes dock som nödvändig för att avgränsa sökningen och svara mot 
syftet då forskningen skulle vara från senare år.  

Resultatet visar att den utvalda litteraturen övervägande förespråkar en inkluderande praktik och 
kritiserar att särskilja elever med flera språk från ordinarie undervisning. Detta var inte ett 
medvetet selektivt urval utifrån läsningen av de inledningar, abstrakt, sammanfattningar, titlar, 
författare och sökord som urvalet baserades på. Istället var denna vinkling något som växte fram 
under analysen av texterna, eventuellt som en konsekvens av tidsavgränsningen och det ringa 
urvalet. För att få en tydligare kontrastering mellan en särskiljande och inkluderande praktik samt 
konsekvenser av detta hade det varit fördelaktigt att inkludera ytterligare forskning som före-
språkar en särskiljande praktik för att stödja eleverna. 

Ett problem har varit att jag under läsningen hittat ytterligare intressanta studier (exempelvis 
studier av tvåspråkig undervisning i Sverige, se Tvingstedt, Drakenberg & Morgan, 2009; 
Salameh, 2011) som blivit exkluderade på grund av tiden avsatt för processen. En aspekt som 
slutligen också kan anses problematisk för studiens validitet är tolkningsförfarandet vid 
analysmomentet. Andra forskare skulle eventuellt kunna göra andra tolkningar av materialet och 
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därigenom göra en annan tematisering. Det som fungerat väl är att jämföra de utvalda studierna 
med varandra, då tydliga likheter och skillnader framträtt i det utvalda materialet.  

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen inleds med hur den sociokulturella teorin kan relateras till resultatet. 
Därefter diskuteras resultatet i relation till syftet och de frågeställningar som styrt studien. Först 
de faktorer på organisatorisk nivå som i forskningen lyfts då de har konsekvenser för flerspråkiga 
elevers skolframgång (kap. 6.2.1). Därefter diskuteras slutsatser kring hur lärare kan skapa 
utrymme i undervisningen för flerspråkiga elevers lärande och utveckling (kap. 6.2.2). Därefter 
ges de slutsatser som föreslås i korthet (kap. 6.2.3). 

6.2.1 Resultatet i relation till den sociokulturella teorin 
Den sociokulturella teorins aktualitet blir tydlig i relation till resultatet. En förklaring som ges av 
Säljö (2014, s. 307) är att "det mångkulturella och alltmer globaliserade samhället [...] medför att 
skillnader i kunskaper och värderingar framträder på ett tydligt sätt" samt att "den sociokulturella 
traditionen tar just mångfald i föreställningsvärldar som utgångspunkt". Lärarna i flera av 
studierna använder elevernas olika föreställningsvärldar och erfarenheter som utgångspunkt för 
undervisningen och ser olikheterna som en resurs för lärande (jfr Turner & Kim, 2005; Damber, 
2010; Giampapa, 2010; Cross, 2011; Kenner & Ruby, 2012; Laursen, 2013). Säljö fortsätter med 
att en "dimension i detta är utvecklingen av de nya medierna och de möjligheter de ger till att 
utveckla kunskaper och färdigheter. Detta har medfört frågor kring hur det man lär sig i vardagen 
förhåller sig till sådant man lär sig i skolan har fått en annan aktualitet" (Säljö, 2014, s. 307). 
Flertalet studier påpekar vikten av att koppla samman elevernas världar, fritiden och skolan, och 
vikten av att inkludera multimodaliteter för att stötta elevernas lärande och utveckling (jfr 
Björkvall & Engblom, 2010; Giampapa, 2010; Kenner & Ruby, 2012). Med den sociokulturella 
teorin betraktas lärandet som kontextualiserat (Säljö, 2014) och de sammanhang som eleverna 
befinner sig i ges stort utrymme i resultatet (jfr Sellgren, 2005; Turner & Kim, 2005; Björkvall & 
Engblom 2010; Damber, 2010; Giampapa, 2010; Wedin, 2010; Fridlund, 2011; Kenner & Ruby, 
2012; Tonne & Pihl, 2012; Laursen, 2013). 

6.2.2 Faktorer på organisatorisk nivå 
Spänningsfältet som framträder i forskningen mellan att ha en inkluderande eller särskiljande 
praktik framkommer också i Skolinspektionens (2010) rapport då de lyfter betydelsen av 
undervisning i svenska som andraspråk.  

En del skolor, och ibland även kommuner, hävdar att kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk 
är så pass lika att det är bättre att låta all undervisning för samtliga elever genomsyras av ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt istället för att undervisa vissa elever i svenska som andraspråk [...] Detta 
måste emellertid kombineras med att undervisningen i det svenska språket bedrivs enligt kursplanen för 
svenska som andraspråk för dem som behöver det och att dessa elever också får sina kunskaper bedömda 
gentemot betygskriterierna för detta ämne (Skolinspektionen, 2010, s. 11).  

Skolinspektionens kommentar visar på en oro att elevernas kunskaper skulle bli bedömda utifrån 
samma parametrar som de elever som lär på sitt förstaspråk blir. Detta tar plats i forskningen 
genom bland annat Cummins (2000b) och Hyltenstam och Milani (2012). Jag tror, liksom de 
skolor och kommuner som lyfts i citatet ovan, att alla elever, både de med svenska som första- 
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och enda språk och elever med flera språk, gynnas av att läraren arbetar utifrån ett språkmedvetet 
synsätt. Även detta perspektiv är framskrivet i forskningen (Sellgren, 2005; Turner & Kim, 2005; 
Damber, 2010; Giampapa, 2010; Cross, 2011; Fridlund, 2011; Kenner & Ruby, 2012; Laursen, 
2013). Med tanke på hur många konflikter som uppstår till följd av missförstånd även mellan 
personer med svenska som förstaspråk, kan frågan ställas om det inte gynnat alla att kunna 
"uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår" och då "be om förtydliganden" (Skolverket, 
2011, s. 245) vilket är ett kunskapskrav i årskurs tre för svenska som andraspråk, men utesluts i 
kursplanen i svenska. Detta kan liknas vid en av ambitionerna i projektet Tegn på sprog i relation till 
den alfabetiska principen, som är att låta eleverna möta olika skriftspråk oavsett deras språkliga 
bakgrund för att alla barn ska kunna dra nytta av den metalingvistiska fördel det kan ge. Då det 
finns styrkor i flerspråkighet kan det upplevas märkligt att undanhålla dessa från de elever som 
definieras som enspråkiga.  

Det blir i forskningen tydligt att diskussionen kring svenskämnet och ämnet svenska som andra-
språk fortgår, vilket gör det förståeligt att det i verksamheten finns olika uppfattningar om detta 
(Skolinspektionen, 2010). Grunden till att ämnet svenska som andraspråk finns tycks vara att 
skydda och stötta elever som förväntas studera till stora delar på sitt andraspråk. Detta fram-
kommer i Skolinspektionens (2010) kommentar ovan och Hyltenstam och Milanis (2012) 
skrivelser om att implementeringen inte sker som avsett utifrån den bakomliggande forskningen 
till ämnets införande. Det blir dock intressant att relatera den forskningsgrunden till Damber 
(2010, s. 77) som ger uttryck för att hon under forskningsprocessen blev varse att även hon, som 
forskare, reproducerade ett bristperspektiv på andraspråkselever. Med detta menar Damber att 
inte bara lärare, utan också utbildningsforskare behöver vidare utbildning i multikulturella frågor 
för att ifrågasätta den enspråkiga normen. Detta skulle kunna vara en bakomliggande orsak till att 
jag upplevde att den mesta forskningen försöker lösa "problemet" med flerspråkiga elever, istället 
för att utgå från att det är norm.  

Fridlund (2011) problematiserar existensen av ämnet svenska som andraspråk. 
Problematiseringen sker utifrån den ofta förekommande uppdelningen av elever som läser 
svenska respektive svenska som andraspråk, antingen fysiskt genom olika lokaler eller genom att 
läraren gör tydlig åtskillnad i klassrummet utifrån om eleven läser utifrån den ena eller andra 
kursplanen. Hyltenstam och Milani (2012) menar att det finns en risk att skolan blundar för 
elevers olikheter och behovet av speciellt anpassad undervisning om ämnet svenska som 
andraspråk inte bedrivs som ett eget ämne (Hyltenstam & Milani, 2012). Utifrån 
Skolinspektionens kommentar är min tolkning att Skolförordningens 15 § (SFS 2011:185) 
"Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska" inte behöver tolkas som 
att det krävs åtskild undervisning. Slutligen, eftersom lärare alltid behöver anpassa undervisningen 
utifrån enskilda elevers "bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper" (Skolverket, 
2011b, s. 8) så måste undervisningen ge utrymme för att låta elevernas vägar till målen se olika ut. 
Min slutsats utifrån det granskade materialet i relation till bakgrunden blir att huruvida det bästa 
för eleverna är åtskild eller gemensam undervisning lämnas upp till varje skola att avgöra.  

Thomas och Colliers omfattande studie (1997, 2002) kan anses ha fått stort genomslag i 
forskning och styrdokument, då förstaspråkets fortsatta utveckling ges stor betydelse i det 
analyserade materialet och i styrdokument som skollagen (SFS 2010:800). Det måste dock anses 
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problematiskt att inte alla elever i Sverige får stöd för alla sina språk genom modersmåls-
undervisning, i och med begränsningarna till att det måste vara en elevgrupp om minst fem elever 
och bristen på kvalificerade modersmålslärare. I dagsläget blir denna organisatoriska brist något 
som klassläraren måste kompensera för att undervisningen ska bli likvärdig. Att det är av 
betydelse att eleverna får möjlighet att utveckla litteracitet på modersmålet bekräftas av Cross 
(2011) där lärarna påtalar att elever som tillägnat sig litteracitet i sitt förstaspråk lättare lär sig tala 
och även läsa och skriva det nya språket vilket överensstämmer med exempelvis Cummins (2002) 
forskning.  

Även modersmålsundervisningen kan ha en särskiljande funktion (jfr Kenner & Ruby, 2012). Det 
finns dock andra organisatoriska lösningar än att låta modersmålsundervisningen ligga utanför 
skoldagen, varav Hyltenstam och Milani (2012) lyfter att skolan kan profilera sig med 
undervisning i språk eller ha modersmålsundervisning som elevens val som inkluderas i ordinarie 
undervisningstid. I flertalet forskningsprojekt isoleras inte heller språkundervisningen, utan tillåts 
ta ett större utrymme i den ordinarie undervisningen (Giampapa, 2010; Kenner & Ruby, 2012; 
Laursen, 2013). Då det framgår hur viktigt förstaspråkets fortsatta utveckling är både för 
skolframgång och identitetsutveckling, är det problematiskt med språkens olika status i 
skolsammanhang eftersom det påverkar elevers motivation att använda andra språk än svenska 
(jfr Björkvall & Engblom, 2010; Kenner & Ruby 2012). Det är därför av stor vikt att skolan ger 
undervisning både i och på de språk som finns representerade i klassen, för att bidra till språkets 
ökade status och elevernas motivation att lära sig språket (jfr Skolverket, 2012; Laursen, 2013). 

En annan nyckelfaktor på den organisatoriska nivån är samarbetet mellan olika aktörer i 
anslutning till elevens skolgång (Dockett & Perry, 2005; Sellgren, 2005; Damber, 2010; 
Giampapa, 2010; Fridlund, 2011; Kenner & Ruby, 2012; Tonne & Pihl, 2012; Laursen, 2013). Då 
forskningen visar på vikten av samarbete mellan skola och bibliotek, skola och vårdnadshavare 
samt mellan olika lärare som modersmålslärare, andraspråkslärare, svensklärare och ämneslärare 
behöver dessa samarbeten möjliggöras och avsättas tid för på skolans organisatoriska nivå. Det 
blir också tydligt i forskningen att språket är en resurs som krävs i samtliga skolämnen, och att 
alla lärare därigenom måste betrakta sig själva som språklärare. Detta är således inte en 
angelägenhet endast för lärare i svenska, modersmål eller svenska som andraspråk (Sellgren, 2005; 
Giampapa, 2010; Liberg & Säljö, 2014).  

6.2.3 Utrymme i undervisningen 
Då forskningen om flerspråkighet och utbildning är mycket omfattande kan denna litteraturstudie 
inte göra anspråk på att ge en fullständig redogörelse för hur villkor och utrymme skapas inom 
olika skolpraktiker. Nedan förs en diskussion kring de faktorer som i det granskade materialet 
lyfts fram som särskilt avgörande för flerspråkiga elevers lärande och utveckling.  

Den faktor som framträder tydligast i relation till att skapa utrymme är ett gott klassrumsklimat. 
Ett gott klassrumsklimat tolkar jag utifrån forskningen som en gemenskapsbyggande och 
inkluderande praktik som tillåter och bekräftar elevernas olikheter i språk, kultur och förmågor. 
Relationer mellan lärare och elever är en nyckelfaktor vilket framgår i figur 1 (s. 8) och 
konkretiseras genom exemplen i studierna. Denna relation måste utgå från att läraren investerar 
av sin egen identitet för att få eleverna att satsa sina identiteter och maximalt kognitivt 
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engagemang (jfr Cummins, 2000a; Sellgren, 2005; Turner & Kim, 2005; Damber, 2010; 
Giampapa, 2010; Laursen, 2013). Det framstår som en viktig faktor att läraren är medveten om 
att elevernas identitetsutveckling ständigt pågår (Musk, 2010). I forskningen ges tydliga exempel 
på hur lärare arbetar med detta på ett medvetet sätt för att stärka elevers identitet som skickliga 
läsare samt den språkliga identiteten som bland annat påverkas av språkens upplevda status i 
klassrummet (Turner & Kim, 2005; Damber, 2010; Giampapa, 2010: Laursen, 2013). I 
litteraturen betonas vikten av lärares höga förväntningar och att de betraktar elevernas olika 
språkliga och kulturella erfarenheter och kunskaper som en resurs och grund för lärande 
(Sellgren, 2005; Damber, 2010; Giampapa, 2010; Fridlund, 2011; Kenner & Ruby, 2012; Tonne & 
Pihl, 2012; Laursen, 2013).  

Lärares kompetens och kunskaper om språkutveckling är en annan faktor som får konsekvenser 
för de möjligheter till utveckling som flerspråkiga elever får. Då det är en mycket heterogen 
grupp, med stor variation rörande vilka språk de har tillgång till och hur långt utvecklingen 
kommit på de olika språken är det av stor vikt att läraren kan göra en korrekt bedömning för att 
ge adekvat stöd. De framgångsrika lärarna visar bland annat kunskap om vikten av att eleverna 
utvecklar ordförråd för att nå skolframgång, vilket även har stöd i Cummins (2000b) och 
Skutnabb-Kangas (1981) olika nivåer av språkbehärskning. Undervisning som i forskningen 
framställs som effektiv för att stödja flerspråkiga elever med svenska som andraspråk använder 
multimodala arbetsformer så att de samverkar och bygger på varandra. De används med stor 
variation för att skapa utrymme i undervisningen för att uttrycka sig och använda språk på olika 
sätt. Vidare framställs det talade språket som en nyckel. Högläsning är ett sätt att ge eleverna 
tillgång till ett akademiskt skolspråk för att utveckla ordförrådet som krävs för att nå 
skolframgång. Lärarna visar stort intresse för alla elevernas språk och följer utvecklingen både i 
förstaspråket och i undervisningsspråket (jfr Giampapa, 2010; Laursen 2013) vilket också 
uppmanas i Skolverkets (2012) bedömningsstöd.  

Genom att analysera elevernas förutsättningar och aktiviteten har lärare möjlighet att undervisa i 
elevens proximala utvecklingszon och skapa utrymme för elevernas utveckling. Cummins (2000a) 
modell (figur 1, s. 8) kan appliceras på det analyserade materialet. De analyserade studierna 
bekräftar vikten av sammanhang, begripligt inflöde och att i undervisningen upprätthålla en 
balans mellan språkets form och innehåll för att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och 
möjlighet att jämföra språk. Vidare betonas vikten av att säkerställa och aktivera elevernas 
förkunskaper inför en uppgift (jfr Cummins, 2000a; Sellgren, 2005; Damber, 2010; Giampapa, 
2010; Kenner & Ruby, 2012; Laursen, 2013). Samtliga av dessa metoder och arbetssätt kan 
relateras till Cummins (2000a) modell för flerspråkiga elevers skolframgång (figur 1, s. 8). Genom 
att använda modellen kan lärare ta hänsyn till och utveckla elevernas språk i 
ämnesundervisningen.  

Olika litteracitetpraktiker ger uttryck för olika attityder, normer och värderingar. Genom att 
betrakta litteracitet som en gemensam social aktivitet motverkas reproduktionen av 
föreställningar om att andra språk än det samhällsdominerande skulle vara en brist eller problem, 
utan används och ses istället som en resurs för kommunikation och språkutveckling. Att ge 
eleverna tillgång till en variation av texter, helst också på andra språk som ingår i elevernas 
språkliga repertoarer, ger positiva effekter för elevernas utveckling (Giampapa, 2010; Tonne & 
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Pihl, 2012; Laursen, 2013). Detta beror på sambandet mellan att läsa mycket och läsflyt 
(Stensson, 2006; Damber, 2010). Det kan vara relevant för lärare att tänka på de forsknings-
resultat som indikerar skillnader mellan tillgång på texter i hemmet utifrån olika gruppers socio-
ekonomiska förutsättningar. En möjlig slutledning som kan dras utifrån detta är att det är extra 
viktigt att ge elever från socioekonomiskt utsatta områden rik tillgång på litteratur och 
läsmöjligheter i skolan (Damber, 2010; Tonne & Pihl, 2012) för att möta skolans 
kompensatoriska uppdrag som är framskrivet i skollagen (SFS 2010:800, kap. 1, 4§).  

6.2.4 Slutsatser 
Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa vad senare års forskning pekar på som 
viktiga faktorer och villkor för att stödja flerspråkiga elevers språk-, litteracitet- och kunskaps-
utveckling under de tidiga skolåren. De faktorer på organisatorisk nivå som lyfts i forskningen är 
hur ämnena svenska och svenska som andraspråk implementeras och relateras till varandra i 
praktiken utifrån de styrdokument som finns, tillgången till och organiseringen av modersmåls-
undervisning, samt samarbete mellan olika aktörer inom skolan och i anslutning till elevens 
skolgång. De slutsatser som föreslås för att skapa gynnsamma villkor är att ett klassrumsklimat 
som bekräftar och synliggör elevernas identiteter är av stor betydelse. Lärarnas höga 
förväntningar på, och förmåga att ställa väl avvägda krav på flerspråkiga elever är en faktor som 
gynnar elevernas skolframgång. Lärarens kompetens och kunskaper om språkutveckling är en 
faktor som får direkt påverkan på undervisningen, som att läraren medvetet stöttar elevernas 
utveckling av ordförråd och är medvetna om att det tar tid att lära ett nytt språk på den nivå som 
krävs i skolarbetet. Vidare behöver läraren ha tillgång till en bred repertoar av arbetssätt och 
metoder för att möta mångfalden i klassrummet och anpassa undervisningen till den aktuella 
elevgruppen och de individer som ingår. Utformandet av en öppen litteracitetpraktik som ger 
eleverna tillgång till olika sorters texter och ger eleverna möjlighet att bearbeta och diskutera 
dessa utifrån sina förutsättningar, samt inkluderar multimodala arbetsformer är ännu en faktor 
som påverkar elevernas möjlighet till skolframgång. 
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7 Avslutande ord 
Denna litteraturstudie visar tydligt vilken komplex verklighet lärare och elever står inför i dagens 
skola. Historiskt sett har flerspråkighet betraktats som ett problem att lösa, men vi befinner oss 
nu i ett skifte då det är problemen i skolan som behöver lösas, snarare än att problemet är de 
flerspråkiga eleverna. Det verkar som att vi går en ökande flerspråkighet och multimodalitet till 
mötes, och för att följa med i samhällsutvecklingen måste lärare våga omvärdera sina arbetssätt 
och metoder.  

Jag upplever att det kan finnas en risk att jag genom att betona fördelarna med flerspråkighet och 
vikten av att avvisa ett historiskt bristsynsätt på dessa elever, istället flyttar över bristsynsättet till 
elever som endast har tillgång till ett språk. För att undvika detta tror jag lärare bör utgå från 
enskilda elevers språkliga repertoarer, likt i projektet Tegn på sprog (Laursen, 2013), och ta fasta på 
att det även inom ett språk finns tillgång till olika repertoarer genom en variation av sätt att 
använda språket i olika sammanhang och modaliteter (Skutnabb-Kangas, 1981). 

För vidare forskning hade det varit intressant att titta på hur väl fungerande samarbeten mellan 
klasslärare, andraspråklärare och modersmålslärare är utformade i skolor i Sverige. Med ett väl 
fungerande samarbete syftas på ett samarbete som bidrar till att stötta elevens språkliga och 
kunskapsmässiga utveckling. Det hade också varit intressant med en djupgående internationell 
studie kring huruvida det är lämpligt att urskilja elever med flera språk till särskilda grupper. Att 
som i dagens svenska förhållanden gå i separat svenska som andraspråksundervisning, eller om 
ökad inkludering i den ordinarie klassen är att föredra för elevernas språk-, identitets- och 
kunskapsutveckling. Inte minst sedan särskiljandet av elever med flera språk problematiseras mer 
i internationella studier än från ett svenskt perspektiv, så upplever jag det relevant för svenska 
förhållanden. Mitt intresse för denna fråga byggs upp ytterligare då jag upplever att exempelvis 
Hyltenstam och Milani avfärdar den genom att "den pedagogiska effekten av den ena eller den 
andra lösningen" inte är en relevant fråga (Hyltenstam & Milani, 2012, s. 82), vilket jag tvärtom 
anser att det är. Vidare hade det varit intressant med forskning som problematiserar de i nuläget 
snarlika kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk, för att klargöra skillnader och 
likheter för att underlätta för lärarna i skolverksamheten att tolka läroplanen och styrdokumenten 
för en bättre implementering. Det hade också varit intressant med forskning kring fler skolor 
som utnyttjar möjligheten till tvåspråkig undervisning i Sverige, samt en utvärdering av resultaten 
från den av Vetenskapsrådet finansierade försöksverksamhet som pågick i två skolor i 
Malmöregionen 2006-2010.  
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Bilaga. Översikt över analyserad litteratur 
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Tidskrift 

Publikationsår 
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Resultat 

Björkvall, Anders 

och Engblom, 

Charlotte 

Flerspråkighet och 

multimodalitet som 

lärandepotential. 

Flerspråkighet, identitet 

och lärande. 

Sverige 

2010 

Primo 

Syftet med studien var att 

diskutera hur flerspråkiga 

elevers totala literacy kan 

fungera som en värdefull 

lärandepotential i skolan. 

Närstudie av 7-8-åringar i en mellanstor kommun i 

Sverige.  

Insamlat material var intervjuer med elever, deras 

vårdnadshavare, en lärare och en IT-personal. 

Resultatet fokuserar på en elev med språken svenska och 

engelska, och en elev med språken svenska, turkiska och 

kurdiska. I hemmet är det både monomodala och 

multimodala texter och en variation av språk. I skolan är 

litteracitetpraktiken monomodal och i stor utsträckning 

enspråkig Resultatet visar på skillnader "mellan det som 

händer i och utanför skolan både när det gäller de texter 

som används och skapas och när det gäller de språk som 

barnen möter" (Björkvall & Engblom, 2010, s.198) 

Elevernas ordförråd inkluderade de ord som krävdes i den 

digitala världen. Forskarna argumenterar för att lärare bör 

koppla elevens aktiviteter för lärande i hemmet och de i 

skolan, och därför göra aktiviteter i skolan multimodala 

och flerspråkiga i större utsträckning. 



 

 

 

Cross, Russell 

Troubling literacy: 

Monolingual 

assumptions, 

multilingual 

contexts, and 

language teacher 

expertise. 

Teachers and Teaching: 

Theory and practice 

2011 

Australien 

ERIC 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet är att problematisera 

antaganden utifrån en 

enspråkig norm genom att 

undersöka vad lärare 

betraktar som mest 

framträdande i relationen 

mellan undervisning och 

lärande då eleverna har ett 

annat förstaspråk än 

undervisningsspråket.  

Erfarenheter från en klasslärare, en lärare som arbetar 

med andraspråksinlärning vid ett "English language 

Centre" kopplat till den ordinarie skolan, och en 

speciallärare som arbetar med elever med engelska 

(undervisningsspråket) som andraspråk. Samtliga 

lärare hade minst 10 års erfarenhet.  

Materialinsamlingen bestod av två inspelade lektioner 

av vardera läraren för att användas vid stimulerande 

procedurer för att lärarna ska erinra sig/komma ihåg 

(stimulated-recall procedures) efter respektive lektion. 

Fokus låg på hur de som lärare tolkade skeenden i 

klassrummet. Dessa transkriberades och 

tematiserades för att se hur lärarna betraktade literacy 

och behoven hos eleverna med engelska som 

andraspråk. 

Resultatet presenteras i tre teman: Literacy för lärande, 

Språk som literacy, och Språk för literacy, som var centrala 

då lärarna utformade sin litteracitetpraktik. 

Lärarna visade en bred syn på literacy, som även inbegrep 

literacy som en förståelse för den sociala och kulturella 

praxis som andraspråk elever behöver för att delta i 

klassrummet. Här framträder att lärarna i undervisningen 

behöver kompensera för de brister andraspråkseleverna 

ansågs ha. 

Språket som literacy syftade på de språkkunskaper som 

krävs för att stötta, formulera och förmedla abstrakt och 

akademiskt tänkande. 

Språk för literacy syftade på att det inte bara handlade om 

att andraspråkseleverna skulle förstå texternas innehåll, 

utan få tillgång till språk för att samtala om texternas språk, 

struktur och delar. 
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Avhandlingen är en 

sammanläggnings-

avhandling bestående av 

tre studier. Det 

övergripande syftet var att 

undersöka kontexten och 

skolpraktiken i skolklasser 

som nådde högre läsnivåer 

än vad som kunde 

förväntas utifrån elevernas 

socioekonomiska och 

språkliga bakgrunder. 

Studie 1: Kvantitativ undersökning. Urvalet baserades 

på att klasserna (årskurs 3) klassificerades som 

underpresterande eller överpresterande 

Insamlad data bestod av ett läsförståelsetest till 

eleverna, samt enkäter till lärare och elever. 

Studie 2: Kvalitativ/kvantitativ undersökning. Urval 

av 8 högpresterande årskurs 3 klasser jämfördes mot 

100 referensklasser. Insamlad data bestod av enkäter 

till lärare och elever, samt djupintervjuer med fyra 

lärare, en bibliotekarie, och en skoladministratör. 

Studie 3: Kvalitativ undersökning. Insamlad data 

bestod av intervjuer med flerspråkiga elever som gått 

i de framgångsrika klasserna i studie 2, då de blivit 19 

år, för att validera resultaten av den tidigare studien. 

Det resultat som framstod som mest relevant för denna 

litteraturstudie kommer från studie 2. De faktorer som 

framträder som viktiga för elevernas skolframgång var att 

lärarna skapade ett gott klassrumsklimat "en läsande 

gemenskap" där eleverna fann skolarbetet roligt och 

meningsfullt. Damberg använder uttrycket att "undvika 

färgblindhet" för att visa på vikten att inte utgå från att alla 

elever är lika med samma förutsättningar, använda riktat 

stöd vid behov. 

Samarbete mellan olika lärare, med bibliotekarier, med 

föräldrar och andra aktörer var ytterligare en 

framgångsfaktor. 

Lärarna avvisade det som Damberg rubricerar 

"bristsynsättet". Lärarna hade istället höga förväntningar 

och ställde höga krav på eleverna. 
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Syftet med studien var att 

undersöka vilken oro och 

frågor föräldrar från en 

från normen kulturellt och 

språkligt avvikande 

bakgrund har kring 

barnens skolstart, samt 

besvara frågorna genom att 

göra relevant och 

efterfrågad information 

tillgänglig på olika språk. 

 

Forskarna identifierade sex stora språkgrupper: 

arabiska, bengali, kinesiska, samoan, turkiska, 

vietnamesiska. 

3 lågstadieskolor i mångkulturella och flerspråkiga 

områden valdes ut.  

Det insamlade materialet bestod av 

fokusgruppintervjuer med föräldrar uppdelade i 

respektive gemenskapsspråk.  

Projektet bygger på att föräldraengagemang i skolan är en 

kritisk faktor för att främja barnens framgång i skolan. 

Resultatet visar på att kopplingen till skolan vara svår om 

det finns lite information tillgänglig på relevanta språk för 

familjer från kulturella och språkliga bakgrunder som 

avviker från samhällsnormen. Det kan inte antas den 

information som begärts av, och gjorts tillgänglig för 

föräldrar som talar det dominerande språket är densamma 

som den som krävs av föräldrar som har skolspråket som 

ytterligare ett språk. 

Föräldrarnas uppfattningar om sig själva och sin förmåga 

att hjälpa sina barn kan påverkas av hur de samarbetar med 

skolan. Detta, i sin tur, kan påverka barns uppfattningar 

om skolan och deras egna uppfattningar om sig själva som 

elever. 
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Syftet med studien var att 

mot bakgrund av forskning 

om andraspråksinlärning 

och specialpedagogik 

undersöka hur 

undervisningen i svenska 

som andraspråk och 

förberedelseklasser går till i 

praktiken. Forskaren ville 

ta reda på hur olika 

skolaktörer ”talar om” att 

svenska som andraspråk 

(SVA) och undervisningen 

i förberedelseklasser 

bedrivs åtskilt från övrig 

undervisning. 

Brett inriktad etnografisk fallstudie, kontinuerlig 

process. Deltagande observation, intervjuer. 

Strategiskt urval, medelstor stad, skola som bedriver 

SVA-undervisning och förberedelseklass, tidigare 

okänd för forskaren. Intervjuer med rektorer, 

svensklärare, svenska som andraspråklärare och 

specialpedagoger. 

Insamlat material var fältanteckningar, ett tjugotal 

inspelade intervjuer, skoldokument t.ex. 

kvalitetsredovisningar, kommunala policydokument, 

handlingsplaner, skolplan, integrationsplan mm.  

Resultatet visade på att skolans styrdokument skapade de 

institutionella villkoren, vilket påverkade hur personalen 

”talade om” elevers förutsättningar och behov. Forskaren 

lyfter problematiken med att i skolan förhålla sig till en 

specialpedagogisk inkluderingsdiskurs, och den 

åtskillnadsdiskurs som dominerar SVA. Forskaren lyfter 

frågan om huruvida det inte är brister i den ordinarie 

undervisningen som bör åtgärdas, istället för att elever ska 

särskiljas från gruppen för att undslippa den bristfälliga 

undervisningsmiljön. 

En uppdelad språkundervisning har fått skarp kritik i 

internationell forskning. Dock inte i nordisk forskning, 

vilket står i kontrast mot att de nordiska länderna 

förespråkat inkludering, demokratiskt deltagande och ”en 

skola för alla”. Detta kopplas till att elever som läser SVA 

klarar skolan sämre än de som inkluderas i den ordinarie 

undervisningen. 

Bristen på samarbete mellan olika aktörer i skolan fick som 

konsekvens att ”var och en sköter sitt”, och att 

uppdelningen av elever inte problematiserades. Istället 

söktes förklaringar till SVAs låga status och elevernas 

motvilja i hur den åtskilda undervisningen benämns.  
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Syftet med studien är att ta 

reda på hur lärarens 

språkliga och kulturella 

erfarenheter kan användas 

som en pedagogisk grund 

för att införliva elevernas 

L1 litteracitet och kultur i 

den engelskspråkiga 

läroplanen. Vidare ville 

forskaren ta reda på hur en 

multiliteracies praktik kan 

användas för att genom 

multimodala, flerspråkiga 

former av menings-

skapande använda elevers 

identitetsinvesteringar för 

att nå literacyengagemang 

samt kreativa och 

meningsfulla lärpraktiker. 

 

Etnografisk fallstudie. 

Forskaren besökte en skola i London varannan vecka 

under 1,5 år. Forskaren samarbetade med och följde 

en lärare i årskurs 4 nära.  

Genomförde semi-strukturerade intervjuer med 12 

lärare delaktiga i the Multiliteracies Committee. Gjorde 

individuella och gruppintervjuer med eleverna i 

årskurs 4 (9 år gamla).  

Insamlad data bestod av videoinspelningar, 

fältanteckningar, foton, dokument och artefakter från 

elevernas arbete. 

Klassrummet blev ett utrymme som bekräftade lärares och 

elevers identiteter genom att andra språk än engelska var 

hörbara och kulturella artefakter synliga samt blev de 

startpunkter för diskussioner på en djupare nivå som tillät 

studenter att reflektera och formulera sina tankar kring 

olika ämnen. Genom multimodala arbetssätt, 

dekonstruerade eleverna vad det innebar att vara 

flerspråkig och mångkulturell och etnisk och religiöst 

varierade. Eleverna tog över ägandet av på vilka olika sätt 

de lärde sig, producerade uppgifter, och använde sig av sina 

olika språk och kulturer. 

Läraren köpte in böcker på elevernas modersmål, samt 

ledde diskussioner i klassen kring elevernas språk och 

kultur. 

Många av aktiviteterna i projektet fokuserade på elevernas 

självbild. Eleverna fick skriva om, formulera och visuellt 

representera hur de såg på andra och hur de såg sig själva. 

Eleverna fick skapa ”Dual language identity texts”, genom 

olika multimodala uttrycksformer. Böckerna scannades 

sedan och laddades upp på projektets hemsida. Detta 

multiliteracies arbete pekar på vikten av att utnyttja elevernas 

literacyförmågor utanför skolkontexten och 

kommunikativa metoder för att stödja akademiska 

prestationer. 
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Syftet med studien var att 

undersöka hur ett 

partnerskap mellan 

klasslärare och 

modersmålslärare kan 

utveckla en pedagogik som 

förbättrar elevers lärande i 

båda sammanhangen. 

Aktionsforskning. Lärarna planerade parvis 

gemensamma lektioner kring ett ämne vilka utfördes i 

båda skolorna. Lektionerna kopplades till elevernas 

och lärarnas språkliga och kulturella kunskaper. 

Därefter utvärderades lektionerna, vad lärare och 

elever tros ha lärt, och vid nästa planering togs 

erfarenheterna till vara för att göra förbättringar. 

Lärare från 4 complementary (2 bengali, 1 somaliska, 

1 rysk) och 2 mainstream grundskolor (elever 5-11år) 

i östra London. 8 ordinarie klasslärare och 9 

complementary lärare. Pågick under två år.  

Insamlad data bestod av ljudinspelade intervjuer med 

lärare, fältanteckningar från skolbesök och 

planeringstillfällen, videoinspelade lektioner och 

artefakter från elevernas arbete. Data analyserades 

kvalitativt för att identifiera mönster och teman. 

Modersmålslärarna hade en bredare bild av elevens liv 

utanför skolan, vilket kunde hjälpa klasslärarna till en mer 

holistisk approach i lektionsplaneringen. Genom att 

modersmålslärarna var närvarande och delaktiga i 

planeringen blev undervisningen mer inkluderande och 

gjorde så att eleverna fick tillgång till och kunde utveckla 

sina språkliga och kulturella resurser. 

Då eleverna fick möjlighet att använda alla sina språk i 

klassrummet ökade deras självförtroende markant. 

Forskarna anser att samarbete mellan modersmålslärare 

(complementary teachers) och klasslärare (mainstream 

teachers) kan spela en avgörande roll för att skapa ett 

utrymme för flerspråkigt lärande i en "monolingualizing" 

samhällskontext. 



 

 

 

Laursen, Helle Pia  

Biliteracy og 

skriftsprogtilegnelse: 

Literacypraksisser i 

de første skoleår. 

Literacy og sproglig 

diversitet 

2013 

Danmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet är att få insikt i 

tvåspråkiga barns möte 

med skrift och undersöka 

pedagogiska möjligheter 

för att inkludera dessa 

elevers möjligheter och 

behov i läs-och 

skrivundervisningen. 

Tegn på sprog: Tosprogede børn lærer at læse og skrive är ett 

6-årigt forsknings-och utvecklingsprojekt, som 

genomförts i 5 grundskolor i Danmark. Utgår från ett 

socialsemiotiskt perspektiv. Två interventioner/ år, 

aktionsforskning. I varje klass har en forskare särskilt 

fokus på sex elevers literacyutveckling. 

Insamlad data består av videoinspelade lektioner, 

intervjuer etc. Boken består av analyser av dessa.  

Inom litteracitetpraktiken sker mycket samarbete mellan 

eleverna, och mellan olika lärare. Eleverna fick tillgång till, 

utforska och jämföra olika sorters skriftspråk och talspråk i 

olika aktiviteter. Fysisk och känslomässig relation till 

skriftspråket, det betraktades av eleverna även som 

estetiska objekt, och den känslomässiga relationen kom 

ofta genom den person som lärt dem tecknet. 

Forskarna försöker undvika den dikotomi som ofta finns 

mellan modersmål och andraspråk och talar istället om 

elevernas språkliga repertoarer.  

Normer och värderingar i klassrummet återspeglas i 

litteracitetpraktiken, hur en är elev "på rätt sätt" och vilken 

litteracitet som accepteras, samt hur eleverna ges möjlighet 

att forma sina identiteter och positionera sig själva.  
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Syftet med studien är att 

utifrån forskning ge 

exempel på hur 

ämnesundervisning kan 

integreras med språkämnet 

för att stötta flerspråkiga 

elevers kunskaps- och 

språkutveckling. Utifrån 

denna bakgrund analyseras 

några verksamheter och 

redogörs för vilka 

antaganden som ligger till 

grund för lärarnas synsätt, 

förhållningssätt och 

arbetssätt. 

Utgår från ett sociokulturellt perspektiv för att 

undersöka språk-och ämnesintegrerade 

skolverksamheter i Stockholm. Genom 

språkutvecklingsansvariga i olika stadsdelar söktes 

exempel på väl fungerande verksamheter. Fem 

grundskolor i fyra stadsdelar ingår i studien. 

Insamlat material var klassrumsobservationer, 

intervjuer med lärare, intervju med en rektor, 

intervjuer med elever, insamling av elevarbeten och 

dokumentation från undervisande lärare. 

 

 

 

Resultatet visar på att lärarna betraktar elevernas kultur och 

tidigare erfarenheter som en resurs som berikar 

undervisningen. Lärarna planerar undervisningen för att ge 

eleverna förförståelse för ämnesinnehållet innan de börjar 

läsa en lärobokstext. Medvetenhet om språkets betydelse, 

ämnesspråk och andraspråksinlärning. Lärarna gör också 

medvetna val rörande arbetssätt för att ge alla elever 

möjlighet att tillgodogöra sig ämneskunskaper och utveckla 

språkkunskaper.  

Rekommendationer ges om att skolor ska organiseras så 

samarbete mellan olika lärarkategorier underlättas. 

Ämnesundervisning integrerat med språkundervisning 

anses betydande för elevernas språk-och 

kunskapsutveckling. Arbetssätten kring textläsning behöver 

utvecklas, ev. genom samarbete mellan SVA lärare och 

ämneslärare.  
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Syftet med 

forskningsprojektet är att 

analysera vad som stödjer 

läsintresse och 

utvecklandet av litteracitet 

gällande undervisnings-

språket (norska) i 

flerspråkiga elevgrupper. 

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt där lärare, 

forskare, rektor, skolbibliotekarie och 

stadsbibliotekarie samarbetat inom literacyutbildning. 

84 elever följdes under tre år. Skola med 75 % 

flerspråkiga elever. Artikeln fokuserar på elever i 

åldern 9-10 år. 

Under fyra år utformade forskarna ett 

litteraturbaserat literacyprogram (även kallat Book 

flooding program) för att ge eleverna tillgång till 

skönlitteratur inom samtliga skolämnen. 

Data samlades in genom en enkät för elever, genom 

att granska elevers läsande, deltagande observation 

samt intervjuer med lärare och bibliotekarier. 

 

Pedagogiska insatser inom projektet presenteras och 

analyseras i relation till elevernas läsintresse. Två år in i 

projektet hade majoriteten av elevernas läsintresse, mätt 

genom frekvensen av frivillig läsning och elevernas 

attityder till läsning och biblioteksanvändning ökat. 

Resultaten tyder på att läsintresset (för läsning på 

undervisningsspråket) för både elever med norska som 

första-och andraspråk underlättades genom 

litteraturbaserad literacyundervisning, användandet av 

biblioteksresurser och inkluderande utbildningsåtgärder. 

Studien visar att litteraturbaserad literacyutbildning kan 

minska eventuella negativa effekter av låg socioekonomisk 

status och språklig minoritetsbakgrund på läsintresse på 

undervisningsspråket. För detta krävs utbildning inriktad 

mot literacy, tid för frivillig läsning av facklitteratur och 

skönlitteratur inom ämnesområdena samt tillfällen att delge 

varandra literacyha ̈ndelser och för biblioteksanvändning. 



 

 

 

Turner, Jennifer D. 

och Kim, Youb. 

Learning about 

Building Literacy 

Communities in 

Multicultural and 

Multilingual 

Classrooms from 

Effective 

Elementary 

Teachers.  

Literacy teaching and 

Learning 

2005 

USA 

ERIC 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur lärare som 

anses vara skickliga i att 

utforma en praktik med 

flerspråkiga elever arbetar, 

med särskilt fokus på 

gemenskapsbyggande och 

literacyundervisning.  

En undersökning och analys utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv av två kvalitativa 

etnografiska fallstudier.  

Studie 1: Samlade data under ett år. Läraren valdes 

omsorgsfullt genom att nomineras som effektiv lärare 

för flerspråkiga elever av distrikt och 

skoladministratörer, school counselors, tidigare elever 

och deras föräldrar. Data bestod av fältanteckningar, 

djupintervjuer med lärare, informella intervjuer med 

elever, klassrumsartefakter. 

Studie 2: Samlade data under tre år. Läraren valdes 

baserat på lång erfarenhet av ESL elever, samt 

involvering i ESL frågor. Data bestod av 

fältanteckningar, ljudinspelningar av lektioner, 

arbetsprover från elever.  

Det sammanlagda materialet har analyserats i tre steg, 

informell analys, tematisering, verifiering av teman.  

Analysen gav upphov till fyra praktiker som båda lärarna 

använde för att bygga literacygemenskaper i 

litteracitetpraktiken (a) bygga relationer mellan 

medlemmarna i gruppen, (b) fostra kollektivt ansvar inom 

gruppen, (c) stötta eleverna i sitt ägandeskap av literacy, 

och (d) reflektera över gemensamt lärande. Det finns dock 

ingen modell som passar alla grupper, utan praktikerna såg 

mycket olika ut, då de var anpassade till de olika 

gruppernas styrkor och behov. Lärarna var även s.k. color-

consciouss och hyllade elevernas olikheter snarare än låtsades 

som att de inte fanns.  

Resultatet i denna studie implicerar att skickliga lärare ger 

lika tillgång till utbildning och lärande genom att arbeta 

med samhället och gruppen för att uppnå ett viktigt 

gemensamt mål: ägande av literacitet för alla 

gruppmedlemmar. 
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Syftet med artikeln är att 

skapa förståelse för hur 

lärare bör använda 

berättande för att stötta 

elevers språkliga och 

kunskapsmässiga 

utveckling i förskoleklass 

och de tidiga skolåren. 

Etnografisk undersökning, deltagande observation 

och intervjuer.  

Wedin följde två flerspråkiga klasser under 3,5 år, 

elever mellan 6-13år.  

Datamaterialet bestod av ljudinspelade 

klassrumsobservationer och artefakter såsom 

elevernas texter och skrivet undervisningsmaterial. 

I Wedins studie bestod samlingarna av korta meningar och 

mycket reparationer och avbrott för tillsägelser. Läraren 

försökte ge alla elever möjlighet att prata, vilket fick som 

effekt att det bara blev korta uttalanden. Författaren 

argumenterar att för att lärare måste organisera 

klassrumsinteraktionen så den inkluderar längre tid för 

varje talare. Det måste skapas utrymme för att utföra 

berättandet men även för att diskutera berättelserna. Vid 

den tidiga inlärningen bör läraren stötta genom strategiska 

frågor. 

Forskaren argumenterar för att använda berättande som 

verktyg krävs att lärare måste få större insikt i olika sorters 

berättande och berättarstilar, då det skiljer sig mellan olika 

kulturer. Lärarna måste få upp ögonen för de olika sätt 

som språket används, inte minst rörande multimodala och 

flerspråkiga sätt som sker i Sverige i dag. 

 


