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1 Inledning  

I grundskolan finns idag en mångfald av elever med annat modersmål än svenska. Andelen elever 

som är berättigade till undervisning i modersmål och svenska som andraspråk är cirka 24 % 

(Skolverket, 2015). Ett problem som råder i svenska skolor enligt Skolverket (2006; 2011c) är att 

flerspråkiga elever i grundskolan fortsätter att uppnå sämre skolresultat jämfört med elever som 

har svenska som sitt modersmål. Enligt Skolinspektionen (2010) beror dessa skillnader på brister i 

undervisningen vad gäller språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. För flerspråkiga elever som 

har ett annat modersmål än svenska är språkutvecklingen av undervisningsspråket avgörande för 

en positiv skolframgång (Lindberg, 2001).  

Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i olika skolor har vi upplevt att det inte sker mycket 

samtal och interaktion i de flerspråkiga klassrummen. De vanligaste samtalen som sker är tradit-

ionella klassrumssamtal, vilka är korta och styrda samtal där språkanvändningen ofta är begrän-

sad. Ett annat problem som vi har stött på är hur nyanlända elever kastas rakt in i ett klassrum 

där läraren inte är tillräckligt kompetent att stimulera flerspråkiga elevers språk- och kunskapsut-

veckling. Utifrån våra observationer har de nämnda eleverna oftast bara suttit på sin stol under 

lektionerna och ritat eller bläddrat i en bilderbok. Detta för att de flerspråkiga eleverna inte be-

härskar undervisningsspråket och därmed kan de inte delta i undervisningen. Kunskaperna som 

krävs för att arbeta med flerspråkiga elever och deras språkutveckling har alltså upplevts som 

bristfälliga.  

En litteraturstudie har utförts där relevant material har samlats in i form av forskningsrapporter, 

vetenskapliga artiklar, forskningsöversikter och antologier. Materialet har sedan sållats utifrån 

fastställda analyskriterier, vilka berör flerspråkighet och språkutveckling. I denna studie kommer 

faktorer som berör flerspråkiga elevers språkutveckling att belysas för att öka medvetenheten om 

varför det är viktigt att stimulera och arbeta med språkutvecklingen hos flerspråkiga elever. 

Upplägget av litteraturstudien inleds med studiens syfte och frågeställningar i kapitel två. I kapitel 

tre presenteras det som utgör bakgrunden till studien. I bakgrunden behandlas förklaringar av 

olika begrepp vilka är viktiga för att förstå studien, samt studiens teoretiska utgångspunkt och 

skolans uppdrag. I kapitel fyra beskrivs metoden för informationssökning och materialanalys 

samt kriterierna för inklusion. Studiens resultat kopplat till studiens syfte och frågeställningar pre-

senteras i kapitel fem. Slutligen förs i kapitel sex en diskussion gällande litteraturstudiens bak-

grund och resultat kopplade till studiens frågeställningar. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa faktorer i svenskundervisningen som gynnar språkutvecklingen för flerspråkiga 

elever. 

Frågeställningar:  

 Hur påverkar modersmålet en elevs språkutveckling i ett andraspråk? 

 På vilka sätt kan läraren påverka språkutvecklingen hos flerspråkiga elever? 
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3 Bakgrund 

Med syftet och frågeställningarna i åtanke kommer bakgrundskapitlet att förklara relevanta be-

grepp i kapitel 3.1 som återkommer i arbetet. I kapitel 3.2 presenteras den teoretiska utgångs-

punkten och i kapitel 3.3 presenteras skolans och lärarens uppdrag gällande flerspråkiga elevers 

språkutveckling. 

3.1 Begreppsdefinitioner 

Inom flerspråkighet råder det skilda meningar om vad som definierar begreppen språk, enspråkig-

het, modersmål och förstaspråk samt flerspråkighet. I detta kapitel kommer de skilda synsätten på dessa 

begrepp att beskrivas med syfte att stödja läsaren till en bättre förförståelse av studiens område.  

3.1.1 Språk 

Språk är länken mellan människor. Språk är ett redskap alla människor behöver för att kommuni-

cera med andra individer. Det är genom språket människan skapar förståelse, gör sig förstådd, 

tänker, lär sig och hämtar in kunskaper (Ladberg, 2000; Ladberg, 2003; Skutnabb-Kangas, 1981). 

I nästan allt människan gör används språk på ett eller annat sätt och framförallt sker språkandet i 

ett sammanhang. Ett sammanhang är när språket används i en kulturell kontext. Språkanvändning i 

kulturella kontexter innebär att åsikter och förväntningar kring till exempel hur man ska svara i 

telefon, skriva en uppsats eller uppföra sig på en restaurang skiljer sig åt i olika kulturer. Ett annat 

sammanhang där språket används är i situationskontexter. Där anpassar användaren språket efter 

situationen och sammanhanget (Gibbons, 2013). 

Språkets huvudfunktioner varierar alltså beroende på situation och behov. Vid lek och umgänge 

är kommunikationen språkets huvudfunktion och i alla former av skol- och utbildningsverksam-

heter är tänkandet språkets huvudfunktion. En allmän uppdelning av språkens funktioner är att 

de används till att kommunicera, tänka, uttrycka identitet och grupptillhörighet samt till att för-

medla kultur (Ladberg, 2000). Språkfärdigheten är socialt betingad och den är inte något en män-

niska utvecklar enbart genom inlärning av ett språks struktur och regler. Det är nämligen vid in-

teraktion med andra människor som språket lärs in och får mening (Skutnabb-Kangas, 1981).  

3.1.2 Enspråkighet, modersmål och förstaspråk 

Själva behärskningen av olika språk varierar från individ till individ och det finns ett antal benäm-

ningar som beskriver en individs olika språkfärdigheter. Enspråkighet är en benämning som in-

nebär att en individ enbart kan och använder sig av ett språk. Det naturliga i en enspråkig miljö är 

att individerna endast talar ett språk med varandra (Baker, 2000; Skutnabb-Kangas, 1981; Lad-
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berg, 2003).  Modersmål och förstaspråk är två andra benämningar som ibland ses som synony-

mer till varandra. Innebörden av dessa begrepp är inte oproblematisk utan definitionen av be-

greppen kan variera. En definition av begreppet modersmål refererar till det allra första språket 

som ett barn lär sig tala som liten. På ett mer konkret sätt beskrivs begreppet modersmål som det 

första språket ett barn integreras in i och etablerar ett språkligt kommunikationsförhållande till 

(Baker, 2000; Hyltenstam, 1996). Dock finns det hem där barn växer upp med föräldrar eller 

andra vårdnadshavare som talar olika modersmål och det kallas för simultan tvåspråkighet (Abra-

hamsson, 2009). För att det ska räknas som simultan tvåspråkighet ska inläraren ha utvecklat båda 

språken före tre års ålder (Einarsson, 2004).  

En annan definition av begreppet modersmål är det språk som en individ behärskar bäst. Ett så-

dant synsätt medför att definitionen av vilket språk som är en individs modersmål kan komma att 

ändras beroende på hens livssituation. I många fall där andraspråket är majoritetsspråket i ett land 

utvecklas i själva verket det språket bättre än modersmålet och för flerspråkiga elever innebär det 

att andraspråket blir deras modersmål. En sådan språkutveckling är vanlig för barn i immigrat-

ionssammanhang (Abrahamsson, 2009).  

I denna litteraturstudie kommer begreppet modersmål att användas och det synsätt som vi har 

valt att utgå från i studien är att modersmålet är det språk som ett barn allra först lär sig att tala 

som liten.  

3.1.3 Flerspråkighet 

Vid behärskning av fler än ett språk talas det om benämningar som tvåspråkighet och flerspråkig-

het. Dessa två benämningar kan definieras som en synonym till varandra beroende på hur be-

greppen definieras. I vissa fall definieras flerspråkighet som att en individ talar mer än ett språk 

och i andra fall definieras begreppet som att en individ talar mer än två språk (Baker, 2000). I den 

här studien kommer flerspråkighet att användas om elever som talar två eller flera språk. 

  

En vanlig tolkning av begreppet flerspråkighet är att det rör sig om ett barn som har fötts in i en 

familj där det talas två eller flera språk och på så vis blir barnet flerspråkigt. Hen har ett moders-

mål och behärskar ytterligare ett eller flera andra språk (Musk & Wedin, 2010). En annan och en-

klare förklaring av begreppet flerspråkighet är att en enskild individ kan behärska mer än ett språk 

(Hyltenstam, u.å.). Definitionen av flerspråkighet är dock lite mer komplex än förklaringarna 

ovan. I många fall definieras flerspråkighet som att en individ ska behärska alla sina språk lika bra. 

I andra fall definieras en individ som flerspråkig om individen har en relativt god förmåga i någon 
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av kommunikationsformerna tala, skriva, lyssna eller läsa i det andra språket (Einarsson, 2004). 

Att en flerspråkig individ har olika kunskaper i språken beror på hur mycket kontakt individen 

har med språket i hemmet och hens omgivning. Att inte fulländat behärska ett språks olika delar 

innebär en passiv kompetens i språket. Den medför att individen endast förstår språket men hen 

kan inte tala det. Det finns även individer som behärskar ett språk väl men de använder inte alla 

kommunikationsformerna. Således finns det individer som använder ett språk för att tala och ett 

annat språk när de ska läsa eller skriva (Baker, 2000).  

 

I skolvärlden har synen på flerspråkighet inte alltid varit lika positiv som den är idag. Förr i tiden 

ansågs flera språk försvåra tänkandet och vara en onödig belastning för hjärnan. Det var inte för-

rän i slutet på 1960-talet som flerspråkighet fick en positiv värdering och istället började ses som 

en viktig egenskap (Musk & Wedin, 2010). I många länder anses idag flerspråkighet vara en vär-

defull resurs. Den uppskattas i och med att flera språk ger fler möjligheter till större kommunikat-

ionskretsar (Ladberg, 2003). Det finns fler fördelar än nackdelar med att vara flerspråkig. Som 

flerspråkig har du kunskaper i mer än ett språk, vilket skapar en större kommunikationskrets med 

många olika människor. Karriärsmässigt har flerspråkiga individer jämfört med enspråkiga indivi-

der fler möjligheter att välja bland olika arbeten då flerspråkighet är en attraktiv egenskap. Fler-

språkighet skapar även möjligheter för individer att förflytta sig mellan olika kulturer, vilket ökar 

kunskaperna inom språk och kultur, något som kan leda till mindre rasism och bättre tolerans för 

andra människor (Baker, 2000). 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Studien kommer att ha sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande som är ba-

serat på Lev Vygotskijs teori och forskning om att kunskaps- och språkutveckling sker genom 

nyttjande av språk och genom interaktion med andra människor. Grunden till Vygotskijs socio-

kulturella teori består av synen på språket som det avgörande redskapet vilket en individ behöver 

för att uttrycka sig, förstå och organisera sin omvärld. Vygotskij betonar även att språkutveckl-

ingen hos en enskild individ beror på vilka sociala sammanhang och situationer språket används i 

(Säljö, 2010).  

Dessutom myntande Vygotskij benämningen zonen för närmaste utveckling som i principen bygger 

på hans synsätt om att lärande och utveckling är två varaktiga och rådande processer. Det innebär 

att när en elev har lärt sig att behärska en färdighet, leder det vidare till att hen även är redo att 

behärska något nytt. I skolverksamheten är det den kompetenta lärarens uppgift att möta eleven i 
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hens närmaste utvecklingszon. Från denna zon ska läraren stötta eleven i hens kunskapsutveckl-

ing att klara av sådant som hen inte hade gjort på egen hand. Ett exempel är när en elev har eta-

blerat grundläggande kunskaper om ett språks grammatik, vilket innebär att eleven med stöd från 

läraren kan gå vidare i språkutvecklingen och nå en djupare förståelse för språkets uppbyggnad 

och struktur. Vad gäller språkutveckling hos flerspråkiga elever är stödet i den närmaste utveckl-

ingszonen av stor betydelse för att de ska ges goda förutsättningar att inhämta nya kunskaper om 

språket och dess användning (Gibbons, 2013; Säljö, 2010).   

3.3 Skolan och lärarens uppdrag 

De grundläggande demokratiska värderingarna samt respekten för de mänskliga rättigheterna ska 

ligga som grund för utbildningen på grundskolan, då skolan och det svenska samhället vilar på 

detta. Likaså har grundskolan ett viktigt uppdrag i att främja alla elevers utveckling och lärande. 

3.3.1 Övergripande mål och kursplan i svenska och svenska som andraspråk 

Skolverksamheten bär ansvaret för att varje enskild elev ska kunna använda det svenska språket i 

både tal och skrift när hen har genomfört grundskoleutbildningen (Skolverket, 2011b). Språket är 

nämligen avgörande för en individs tankeutveckling och lärande och det är därför av stor vikt att 

alla elever i undervisningen ges förutsättningar att utveckla kunskaper i det svenska språket. Det 

är även genom språket som den enskilda individen ges möjlighet till identitetsskapande och för-

ståelse för sig själv och sin omvärld (Skolverket, 2011a). Syftestexten i kursplanen i svenska och 

svenska som andraspråk uttrycker också att undervisningen ska inrikta sig på att eleverna utveck-

lar rika kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska ge en tilltro till individens språk-

förmåga och således ge en vidareutveckling av språket, vilket innebär ett stöd för att tänka, kom-

municera och lära. Eleverna ska genom undervisningen även ges möjlighet till att utveckla kun-

skaper om språkets struktur och om hur språkbruket anpassas och varieras beroende på sociala 

sammanhang och medier (Skolverket, 2011b). 

3.3.2 Lärarens roll 

Läraren har en betydande roll i elevens språkutveckling genom skolåren. Hen ska framförallt ta 

hänsyn till varje elevs kunskaper, behov, förutsättningar och tänkande. Undervisningen ska ut-

formas med syftet att eleverna ska få stöttning i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skol-

verket, 2011b). Flerspråkiga elever behöver då få möjlighet att arbeta med sina tidigare språkkun-

skaper när de lär sig att läsa och skriva. Anledningen är att de nämnda eleverna lär sig som bäst 

när inlärningen sker på ett språk som de behärskar (Wedin, 2011). 
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Lärare behöver därför rustas med avancerade kunskaper om inlärning av ett andraspråk för att 

kunna stötta flerspråkiga elevers språkutveckling, vilket i sin tur är avgörande för dessa elevers 

kunskapsinlärning. Således ställs det högre krav i dagens samhälle både på lärarens och elevens 

språkkunskaper då språkliga färdigheter behövs för att självständigt och kritiskt kunna granska 

information (Wedin, 2011). Det är därför viktigt att läraren använder språkutvecklande arbetssätt 

i flerspråkiga elevgrupper med syfte att öka deras språkliga kunskaper (Jonsson, 2010). 
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4 Metod 

För att kunna svara på studiens frågeställningar har material samlats in (kap 4.1), sållats (kap 4.2) 

och analyserats (kap 4.3). 

4.1 Materialinsamling 

För att hitta relevant material till undersökningen gjordes sökningar i olika databaser med hjälp av 

en mängd olika sökord vilka är relevanta för ämnesområdet. Valet av sökord omfattar svenska- 

och engelska sökord, med syfte att finna nationell och internationell forskning. 

De svenska sökorden som användes var: flerspråkighet, svenska som andraspråk, mångkultur i grundsko-

lan, språkutveckling, flerspråkiga elevers språkutveckling, andraspråksinlärning, modersmål, flerspråkighet i 

grundskolan. 

De engelska sökorden som användes var: second language learning, second language, linguistic scaffolding, 

multilingual education, multiculture education, bilingual education, bilingualism, bilingual students, primary edu-

cation, oral proficiency. 

Informationssökning gjordes i databaserna: Educational Resources Information Center [ERIC], 

PsycINFO, SwePub, Digitala Vetenskapliga Arkivet [DiVA], Libris och Google Schoolar. Databasen 

ERIC användes i och med att den innehåller internationell pedagogisk och didaktisk forskning. 

SwePub och DiVa användes för att hitta relevant nationell forskning. PsycINFO har använts ef-

tersom den är inriktad på psykologi och pedagogik. Libris användes för att hitta svensk forskning, 

medan Google Schoolar kom till användning vid situationer då de andra databaserna inte kunde 

erbjuda artiklar med fulltext.  

För att ytterligare finna relevant material gjordes kedjesökningar genom referenslistor i det redan 

funna materialet. På så vis ledde kedjesökningarna vidare till andra relevanta källor och nya an-

vändbara sökord, i ett liknande manér gjordes författarsökningar på namn vilka tidvis dök upp i 

materialet. De författare vi sökte efter var Jim Cummins och Inger Lindberg. Sökningar efter ve-

tenskapliga publikationer och rapporter gjordes även på Skolverkets hemsida för att finna rele-

vant material till litteraturstudien.  

Materialundersökningen resulterade i 15 källor, varav sju vetenskapliga artiklar, tre forskningsö-

versikter, två kapitel ur en antologi och tre forskningsrapporter. 
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4.2 Kriterier för inklusion 

Med grundtanken att det vetenskapliga materialet ska vara relevant för vårt syfte och frågeställ-

ningar, fastställdes ett antal kriterier som presenteras nedan:  

 Materialet ska vara vetenskapligt. 

 Materialet ska vara publicerat under 2000-talet för att ge ett aktuellt resultat. 

 Materialet ska behandla andraspråksinlärning, andraspråksundervisning eller språkutveckl-

ing hos elever med annat modersmål än svenska.  

 Materialet ska behandla faktorer som kan/ska gynna språkutvecklingen för flerspråkiga 

elever. 

 Materialet ska rikta sig mot förskoleklass till årskurs tre.  

Ett undantag från kriterierna gjordes vid inkludering av material som innefattade studier av elever 

i förskoleklass upp till årskurs fem. Orsaken till detta undantag från kriterierna gjordes då vi ansåg 

att funnet material var relevant och användbart för studiens syfte. Ett annat undantag gjordes vid 

inkludering av ett material som publicerades 1991 av Eugene E. Garcia därför att materialet är 

välkänt inom forskningen som berör flerspråkighet. 

4.3 Materialanalys 

Materialanalysen har genomgått ett antal faser. Till att börja med har alla utvalda publikationer 

lästs igenom för att samla information samt säkerställa att innehållet i materialet är relaterat till 

studiens syfte. Fortsättningsvis skrevs sammanfattningar för att vi skulle få en bättre överblick av 

litteraturen. Med hänsyn till syftet och användning av frågeställningarna söktes gemensamma 

nämnare i summeringarna och på detta vis kunde olika teman urskiljas. De teman som svarade på 

frågeställningarna var modersmålets betydelse för flerspråkiga elevers språkutveckling, lärarens roll och hur hen 

kan påverka språkutvecklingen i ett flerspråkigt klassrum, interaktiva samtal och språklig stöttning i undervis-

ningen. Vid sammanställningen av litteraturstudiens resultat användes nämnda teman som ut-

gångspunkter vid valet av information. Det funna resultatet har i nästa steg dokumenterats i en 

översikt över analyserat material (se bilaga 1). Vidare jämfördes dessa resultat för att vi skulle finna 

likheter och skillnader mellan de olika källorna.  
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5 Resultat 

Studien visar att språkutvecklingen för flerspråkiga elever i undervisningen i skolan är ett omfat-

tande område. Resultatet av undersökningen tyder på att många olika aspekter behöver beaktas 

för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling.  

I kapitel 5.1 redogörs för betydelsen av modersmålet för flerspråkiga elevers språkinlärning av ett 

andraspråk. I kapitel 5.2 redovisas olika aspekter på hur lärarens och de flerspråkiga elevernas in-

teraktion i klassrummet kan påverka nämnda elevers språkutveckling i undervisningen. 

5.1 Modersmålets betydelse för flerspråkiga elevers språkutveckling 

Enligt Skolinspektionen (2010) är det vanligt att elever med andra modersmål än svenska inte får 

använda sitt språk i skolan. Orsaken är oftast att lärare och personal på skolorna inte vill riskera 

att någon individ ska stängas ute eftersom individen inte förstår språket och vad som sägs. Resul-

tatet av detta är en förstärkt bild hos flerspråkiga elever att deras språk är mindre värt än under-

visningsspråket och att det inte hör hemma i skolan. Denna negativa bild kan leda till att flersprå-

kiga elever varken är stolta över sitt modersmål eller att de vill öva på det. Kopplingen mellan 

behärskningen av modersmålet och inlärningen av ett andraspråk är dock stark och avgörande för 

flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Av den orsaken behöver all personal i sko-

lorna uppmuntra eleverna till att nyttja sitt modersmål (Skolinspektionen, 2010).   

 

I Lgr 11 framhålls det dessutom att elever som har annat modersmål än svenska ska ges möjlighet 

till utveckling av sitt andraspråk utifrån sina förutsättningar, detta i form av modersmålsundervis-

ning och undervisning i svenska som andraspråk (Skolverket, 2011b). Dock indikerar lägesrap-

porter från 2006 och 2011 att flerspråkiga elevers resultat och framgång i grundskolan visar på en 

fortsatt försämring för nämnda elever jämfört med enspråkiga elever. En faktor vilken hävdas 

vara bidragande till dessa resultat är bristen på undervisning i flerspråkiga elevers modersmål 

(Skolverket, 2006; Skolverket, 2011c). Undervisning i och på modersmålet är nämligen en avgö-

rande faktor och ett kompletterande verktyg för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckl-

ing samt för deras resultat i skolan (Thomas & Collier, 2002). Eftersom flerspråkiga elever lär sig 

ett andraspråk bättre när de behärskar sitt modersmål väl (Cummins, 2001).  

Skolframgången för flerspråkiga elever beror alltså till stor del på språkutvecklingen och färdig-

heterna i undervisningsspråket. Jämfört med elever som har svenska som modersmål är förut-

sättningarna för flerspråkiga elevers skolframgång inte lika godartad om undervisningen inte är 

inriktad på ett språkutvecklande arbetssätt (Cummins, 2001). Det är nämligen så att utveckling av 
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språkfärdigheter på ett andraspråk är en tidskrävande och lång process. Av den orsaken krävs ett 

språkutvecklande arbete som omfattar all undervisning i skolan. Det är av stor betydelse att fler-

språkiga elever ges möjlighet att arbeta parallellt med modersmålet och undervisningsspråket un-

der hela skoltiden. Anledningen är att flerspråkiga elever ska få en chans till en likvärdig utbild-

ning och inte hamna efter i sin kunskapsutveckling på grund av bristande språkkunskaper i 

undervisningsspråket (Cummins, 2001; Thomas & Collier, 2002). 

5.2 Läraren och eleven i ett flerspråkigt klassrum 

Språkfärdighet är en lång process som tar många år för en individ att utveckla och behärska 

(Lindberg & Hyltenstam, 2013; Kersten & Rohde, 2013). I detta kapitel kommer vi att redogöra 

för ett antal faktorer som kan bidra till processen där flerspråkiga elevers språkutveckling står i 

centrum. 

5.2.1 Lärarens och skolans roll 

Lärarens inställning till flerspråkighet har en avgörande roll i språkutvecklingen för flerspråkiga 

elever. Ett exempel är att läraren måste tro på att elevernas olika bakgrundskunskaper kan vara en 

tillgång i undervisningen. Det är då viktigt att läraren tillåter flerspråkiga elever att använda sitt 

modersmål i klassrummet eftersom det motiverar dem till språkanvändning på både sitt moders-

mål och sitt andraspråk. Ju bättre elever behärskar sitt modersmål desto lättare kan de utveckla ett 

andraspråk. Det krävs dock kompetenta lärare med självförtroende för att kunna integrera gynn-

samma arbetssätt där flerspråkiga elevers bakgrund och språk tas tillvara (Ludhra & Jones, 2008). 

Föregående exempel lyfts fram i The EAL Pilot Project som är en studie gjord i en skola med ett 

stort antal flerspråkiga elever utförd av Ludhra & Jones (2008). Studien visade även att projektet 

ökade medvetenheten hos lärarna om hur flerspråkighet kan stödjas i klassrummet samt hur de 

kan hjälpa eleverna att behålla sina identiteter, kulturer och religiösa värden.  

 

Dessutom behöver skolorna överlag bli bättre på att kartlägga elevernas språkliga och kunskaps-

mässiga bakgrund för att kunna gynna flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. I en 

granskning gjord av Skolinspektionen (2010) framgår det nämligen att lärare ofta saknar kunskap 

om elevernas språkliga och kunskapsmässiga nivåer, erfarenheter och bakgrunder vilket leder till 

att undervisningen inte planeras tillräckligt utifrån att många elever i skolorna är flerspråkiga. Idag 

använder skolorna elevernas kunskaper i ett språk endast för att planera modersmålsundervis-

ningen samt arbetet med elevernas språkutveckling i svenska (Skolinspektionen, 2010). För en 

språkutvecklande undervisning är det därför nödvändigt att läraren befattar sig med kunskaper 

om elevernas olika kulturer och skilda språkliga bakgrunder och integrerar dessa i undervisningen 
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(Ludhra & Jones, 2008; Garcia, 1991). Integrering av flerspråkiga elevers erfarenheter i undervis-

ningen handlar om att stötta de nämnda eleverna att finna sammanhang samt skapa en förståelse 

genom möjligheterna att relatera undervisningen till sig själva (Skolinspektionen, 2010). Att be-

fatta sig med kunskaper om sina flerspråkiga elever bidrar vidare till att läraren kan se möjligheter 

och lösningar på olika problem som kan uppstå i ett flerspråkigt klassrum (Carlson, 2009). Det är 

därför viktigt att läraren planerar undervisningen i förhållande till sin flerspråkiga klass. Ludhra 

och Jones (2008) betonar att planeringen av undervisningen skapar en större medvetenhet om 

vad som behövs i en språkutvecklande undervisning för flerspråkiga elever. Dessutom kan lära-

ren med en god planering bidra med en positiv bild av flerspråkighet och dessutom förmedla den 

känslan vidare till eleverna (Ludhra & Jones, 2008).  

 

Effekterna av bristen på stimulering av flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling under 

de tidigare skolåren har slutligen visat sig påverka elevernas lärande negativt på längre sikt. Av 

den anledningen är det betydelsefullt att läraren lägger fokus på flerspråkiga elevers språk- och 

kunskapsutveckling och detta bör ske så tidigt som möjligt i skolan för varje enskild elevs skol-

framgång (Lindberg & Hyltenstam, 2013; Kersten & Rohde, 2013).  

5.2.2 Språklig stöttning 

Ett sätt att gynna språkutvecklingen är genom språklig stöttning. När det gäller samtalen i undervis-

ningen spelar lärarens språkliga stöttning en betydande roll för språkutvecklingen hos flerspråkiga 

elever (Cummins, 2001; Lucero, 2014). I detta sammanhang visar forskning på att flerspråkiga 

elever tillägnar sig ett nytt språk bäst i miljöer som ger språklig stöttning (Cummins, 2001). På 

samma sätt skriver Lindberg (2013) att en utmaning skapas när ett yttrande ska formuleras. 

Denna utmaning blir lättare att ta sig an när eleverna befinner sig i en miljö med språklig stött-

ning.  Den mer kompetente talaren, i detta fall läraren, kan stödja elevernas språkutveckling i 

samtalet genom att bistå dem med hens kunskap i språket. Stöttningen kan ske i form av exem-

pelvis omformuleringar, förklaringar av olika begrepp och korrigeringar av felaktiga språkljud el-

ler uttal. Allt som andraspråksinläraren producerar blir ett underlag för läraren, vilket i sin tur be-

tyder att den språkliga stöttningen kontinuerligt kan anpassas utifrån inlärarens nivå (Lindberg, 

2013).  

För att läraren ska kunna lyckas med denna språkliga stöttning utifrån den enskilde elevens förut-

sättningar och erfarenheter krävs förutom rika kunskaper om eleverna, även kunskaper om hur 

och varför eleverna behöver stöttning (Cummins, 2001; Lucero, 2014). I en empirisk studie gjord 

av Lucero (2014) undersöktes effekterna av lärares stöttning av flerspråkiga elever i deras språk- 
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och kunskapsutveckling. Studiens resultat visar att språklig stöttning i alla skolämnen leder till 

goda resultat i andraspråksutvecklingen för flerspråkiga elever (Lucero, 2014).  

Språklig stöttning i samtal kan följaktligen delas in i två olika nivåer, som båda behövs för en 

gynnsam språkutveckling hos flerspråkiga elever. Den ena nivån kallas mikronivån och den be-

handlar interaktionell stöttning (Lindberg, 2013). På mikronivån handlar stöttningen om flersprå-

kiga elevers utveckling av de mindre beståndsdelarna som ett språk är uppbyggt av. Stöttning på 

mikronivå innebär att läraren upprepar vanliga begrepp, stavelser, ljud och meningar för eleverna. 

Denna stöttning kan ytterligare effektiviseras genom att läraren tar hjälp av konkreta ting och an-

vänder kroppsspråket för att förklara något (Lucero, 2014). 

Den andra nivån kallas makronivå. På makronivån innebär språklig stöttning i undervisningen att 

flerspråkiga elever får hjälp med att förstå strukturen och bruket av andraspråket. Språklig stött-

ning på makronivå betyder att läraren är uppmärksam och ger stöttning när hen upptäcker att de 

flerspråkiga eleverna försöker avancera sitt språk i olika sammanhang (Lucero, 2014). Ansvaret 

för stöttningen ligger hos läraren som ska ge eleverna respons och förse genomtänkta frågeställ-

ningar som stöd. Syftet med stöttningen på denna nivå är att gynna språkutvecklingen vidare på 

ett sätt som de flerspråkiga eleverna inte hade klarat av på egen hand.  För att den språkliga stött-

ningen ska ha positiv effekt är det betydelsefullt att läraren kontinuerligt är uppmärksam på ele-

vernas språkproduktion. Läraren ska med hjälp av denna produktion tolka elevernas medvetna 

val av ord och uttryck i sina formuleringar, för att sedan kunna ge eleverna effektiv feedback i 

form av öppna frågor som stimulerar tänkandet. Det nämnda arbetssättet har visat sig ge positiva 

konsekvenser för språkutvecklingen hos flerspråkiga elever (Lindberg, 2013).  

En ytterligare variant av språklig stöttning som kan ge positiva konsekvenser för flerspråkiga ele-

vers språkutveckling berör utvecklingen av deras ordförråd. För att effektivt kunna tillägna sig ett 

andraspråk krävs nämligen ett rikt och nyanserat ordförråd hos andraspråksinläraren (Cummins, 

2001; Lucero, 2014). Detta har visats i en studie där utvecklingen av elevers litteracitet stod i fo-

kus. I studien gjorders olika elevtester som visade ett negativt resultat angående den verbala 

kommunikationen samt läs- och hörförståelsen hos flerspråkiga elever. Vad dessa elever hade 

gemensamt var brister i sitt ordförråd på andraspråket. Ansvaret ligger därför på läraren att ta 

reda på vad eleverna har för tidigare kunskaper om ett visst ämne. Syftet är att lärarens ska kunna 

stödja eleverna med relevanta begrepp som är viktiga för de kommande undervisningstillfällena 

(August, 2006). Även upprepningar av svåra begrepp i olika undervisningssammanhang följt av 

alternativa synonymer och förklaringar kring begreppen har visats ge positiva resultat för elever-
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nas lärande. Sådan språklig stöttning förstärker inlärningen av olika begrepp och den tydliggör 

även ordens betydelse i en kontext. Sammanfattningsvis ger stöttningen de flerspråkiga eleverna 

en ökad förståelse för ett andraspråk och dess innehåll (August, 2006; Lucero, 2014).  

5.2.3 Samtal och interaktion 

Samtal och interaktion är en viktig faktor för främjandet av språkutvecklingen hos flerspråkiga 

elever. I det interaktiva samtalet är det inte bara elevens uppgift att göra sig förstådd utan läraren 

ska även hjälpa eleven att göra sig förstådd. Samtal och interaktion kräver tålamod, fantasi och 

välvilja från båda individerna i ett samtal (Lindberg, 2001). Genom en ömsesidig förståelse kan de 

flerspråkiga eleverna genom samtalet uttrycka sin personlighet, sina känslor och tankar i sam-

manhang som både är stöttande och positivt utvecklande för en enskild elevs självbild (Cummins, 

2001; Lindberg, 2001; Lindberg, 2013).  

 

Interaktiva samtal kan även utveckla elevernas textuella kompetens, vilket betyder att eleverna kan 

hålla igång ett samtal en längre stund. Dessutom ger samtalet i undervisningen de flerspråkiga 

eleverna, vilka möter olika språk utanför klassrummet, en chans att ta del och lära sig av det kun-

skapsspråk som behövs för en framgångsrik skolgång (Lindberg, 2001). Genom att också låta 

eleverna ventilera sina frågor och funderingar via egna formuleringar stärks både språkanvänd-

ningen och den textuella kompetensen (Cummins, 2001; Lindberg, 2001). 

 

Att delta i samtal möjliggör vidare en process som leder till utveckling av ett andraspråks syntak-

tiska struktur. Genom egen språkanvändning ges flerspråkiga elever tillfälle till samtalsanalys där 

fokus bland annat ligger på utforskandet av hur olika samtalsämnen kan introduceras och upp-

rätthållas. Samtalsanalys leder även till ökad medvetenhet om hur olika innehåll kan formuleras 

för att samtalet ska få ett bra flöde. De positiva effekterna av interaktiva samtal och samtalsana-

lysen medför en ökad insikt om och förståelse av olika språkliga funktioner och strukturer i ett 

språk (Lindberg, 2013).  

Vid deltagande i samtal och möte av olika texttyper uppstår det även ofta okända begrepp och 

uttryck för flerspråkiga elever, exempelvis i faktatexter, skönlitteratur, nyhetsartiklar, sångtexter, 

filmer och dikter. Själva hanteringen av hur olika begrepp ska gå till i undervisningen finns det 

skiljaktiga meningar om hos olika forskare. Enligt August (2006) och Lucero (2014) är det lära-

rens ansvar att granska sitt undervisningsmaterial och vara uppmärksam på svårförståeliga be-

grepp och uttryck. Lindberg (2001) menar dock att genom interaktiva samtal i klassrummet kan 

läraren och eleverna istället gemensamt bearbeta komplikationer och frågor som uppstår i under-
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visningen. På så sätt blir samtalet ett verktyg i undervisningen där elevernas sociala, språkliga, 

kunskapsmässiga och kulturella förutsättningar får utgöra grunden för utveckling och utforskning 

av deras språk- och kunskapsutveckling.  

 

Samtalet kan också användas av läraren som ett didaktiskt verktyg i helklass, i mindre grupper 

eller enskilt med eleven (Lindberg, 2001). Att samtala i mindre grupper har sina fördelar för fler-

språkiga elever som ännu inte är säkra på sina kunskaper i andraspråket. Dels ökar samtal i 

mindre grupper förutsättningarna till att eleverna får öva på språkfärdigheterna genom en chans 

att få föra ordet, introducera samtalsämnen och diskutera med varandra på ett sätt som är mindre 

möjligt i helklass. Dels kan samtal i mindre grupper med ömsesidigt stöd från klasskamraterna 

även öka möjligheter till deltagande i fria samtal och att ett kollaborativt språk utvecklas. Begreppet 

kollaborativt språk innebär att flera individer gemensamt utvecklar sitt språk genom samarbete 

och utbyte av sina kunskaper och tankar. Kollaborativ stöttning i undervisningen innebär att ele-

verna ges möjlighet till att använda hens eget språk och befintliga kunskaper för att kunna ge 

konstruktiv feedback till sina klasskamrater. Denna stöttning innefattar bland annat att eleverna 

ställer frågor samt evaluerar olika tankar och idéer (Lindberg, 2001; Lindberg, 2013). Det finns 

även forskningresultat som tyder på att eleverna sinsemellan kan bidra till varandras språkutveckl-

ing om de ges möjlighet till att hjälpa varandra i undervisningen (Lucero, 2014). Kollaborativ 

stöttning är därför en betydelsefull faktor för flerspråkiga elevers språkutveckling (Lindberg, 

2013).  

 

Dessutom kan interaktiva samtal som sker gemensamt i klassrummet även stärka flerspråkiga ele-

ver självförtroende när de får tillfälle att föra ordet själv en längre stund i klassrummet och inför 

en publik, som är stöttande och lyssnande. Nyckeln till användningen och inlärningen av ett and-

raspråk beror mycket på självförtroendet hos en enskild individ. Det är också viktigt att läraren 

även möjliggör interaktiva samtal i klassrummet för att de flerspråkiga eleverna ska kunna nå en 

djupare förståelse av andraspråksinlärningen. Genom att låta eleverna skapa egna formuleringar 

och göra observationer av andras samtal förstärks deras förståelse av innehållet och betydelsen av 

ett språks olika begrepp. Likaså förstärks förståelsen i hur språket kan formuleras och uttryckas i 

olika sammanhang. (August, 2006). 

 

Att arbeta varierat med interaktiva samtal är alltså avgörande för språkutvecklingen hos flersprå-

kiga elever. Detta bekräftas i en longitudinell studie (Wedin, 2011) med etnografiskt perspektiv 

där både enspråkiga och flerspråkiga elevers individuella språkutveckling undersöktes under en 
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period på tre år. Wedins studie (2011) tyder på att flerspråkiga elever uppnår sämre resultat vad 

gäller språkutveckling i jämförelse med enspråkiga klasskamrater när undervisningen inte innehål-

ler interaktiva samtal. Eleverna måste därför ges tid till samtal i olika former och sammanhang i 

undervisningen för en gynnsam språkutveckling (Wedin, 2011).  

5.2.4 Naturliga eller traditionella klassrumssamtal? 

I de lägre årskurserna är det vanligt att det interaktiva samtalet i undervisningen består av tradit-

ionella klassrumssamtal, vilket innebär att läraren ställer en fråga till eleverna för att sedan få ett 

snabbt svar som kan värderas. Sådana samtal skapar få tillfällen till betänketid eller långa och läro-

rika samtal i undervisningen. För flerspråkiga elever innebär traditionella klassrumssamtal att de 

varken får öva på språkanvändningen eller att de får tillfälle att ställa frågor kring något som de 

inte förstår (Lindberg, 2013). Att muntligt språk, tankeverksamhet och lärande kompletterar 

varandra är välkänt (Cummins, 2001: Lindberg, 2013). Muntligt språk behövs för att aktivera tän-

kandet och i sin tur skapar tänkandet möjligheter till en sammanlänkning av tidigare kunskap med 

ny kunskap. Således är det viktigt att lärare inte dominerar undervisningen alltför mycket genom 

att hen avgör vad samtalen ska handla om eller bedömer vilket muntligt bidrag som är relevant 

för samtalet. Ett sådant tillvägagångssätt varken bidrar eller uppmuntrar elever till ett aktivt sam-

talsdeltagande. Att skapa tillfällen där eleverna själva får välja samtalsämne och fördela ordet, i så 

kallade naturliga samtal, kan däremot uppmuntra till språkanvändning och aktiv medverkan i 

klassrummet (Lindberg, 2013).   

 

Lektioner med möjligheter till naturliga samtal har dessutom visat sig leda till stimulans i språkut-

vecklingen hos flerspråkiga elever (August, 2006; Lucero, 2014; Wedin, 2011). Naturliga samtal är 

en meningsfull interaktion mellan läraren och eleven. Samtalet kan handla om att en elev inte för-

står något och därmed frågar läraren om stöttning eller tvärtom att läraren frågar en elev när 

någonting är oklart (August, 2006). Samtal om sådant en elev redan vet och är säker på kan bidra 

till ett ökat intresse att delta i muntliga interaktioner med en annan part. Denna typ av samtal bi-

drar även till en ökad förståelse av elevers olika förkunskaper. Det är även nödvändigt att läraren 

har goda kunskaper om elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper vid planeringen av under-

visningen. Denna information behövs för att alla elever ska ges möjlighet till en likvärdig under-

visning utifrån den enskilda elevens förutsättningar (Lucero, 2014).    

I undervisningen med naturliga samtal bör läraren även ge flerspråkiga elever tillfälle till att bidra 

med kunskaper om exempelvis sitt land, sitt språk, sin kultur och sina traditioner. Genom att låta 

yngre elever förmedla kunskaper om sin egen kultur och sitt ursprung har forskning visat vara en 
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framgångsrik strategi. Denna strategi möjliggör alltså en förstärkning av självbilden och dessutom 

ger den ökat självförtroende för språkanvändning samt för inlärning av ett andraspråk (Garcia, 

1991). 

5.3 Slutsatser 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som kan gynna språkutvecklingen för flersprå-

kiga elever. En viktig faktor för flerspråkiga elevers språkutveckling är modersmålet. Resultatet 

visar att flerspråkiga elever lär sig ett andraspråk bäst när de behärskar sitt modersmål väl. Därför 

är det nödvändigt att de flerspråkiga eleverna ges möjlighet till att arbeta parallellt med moders-

målet och undervisningsspråket (Cummins, 2001; Thomas & Collier, 2002). En annan viktig fak-

tor är lärarens kunskaper om flerspråkighet då det är betydelsefullt för en gynnande språkutveck-

lande undervisning. Likaså är lärarens kunskaper om hens flerspråkiga elever en viktig faktor för 

att kunna stötta de nämnda eleverna i deras språkutveckling (Ludhra & Jones, 2008). Även språk-

lig stöttning och interaktiva samtal av olika slag är betydelsefulla faktorer som läraren bör inte-

grera i undervisningen för att gynna språkutvecklingen hos flerspråkiga elever (Lindberg, 2001; 

Lindberg, 2013). Forskning tyder på att de nämnda faktorerna bidrar till positiv språkutveckling 

hos flerspråkiga elever (Lucero, 2014; Wedin, 2011). 

  



 

18 

 

6 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion om litteraturstudiens metod och resultat. I kapitel 

6.1 diskuteras hur informationssökningen har fungerat som metod. I kapitel 6.2 diskuteras under-

sökningens resultat i förhållande till studiens syfte och frågeställningar samt till styrdokumenten 

och egna erfarenheter. 

6.1 Metoddiskussion  

Vid informationssökningen uppstod problem vid sökandet efter forskning i de internationella 

databaserna. Där hade vi svårigheter med hitta rätt kombinationer av engelska sökord för att 

finna relevant forskning till studien. Lösningen blev att granska andras forskningar inom flersprå-

kighet för att kunna ta hjälp av deras använda sökord. Däremot har kriterier för inklusion funge-

rat väl och resulterat i ett material som har relevans och möter studiens syfte och frågeställningar. 

Materialet som sedan valts ut utgörs av en nästan lika stor del nationell som internationell forsk-

ning. I och med att flerspråkighet existerar över hela världen ansågs internationell forskning vara 

väsentlig och en kompletterande del till den nationella forskningen i studien. Dock behandlar den 

internationella forskningen inlärning av engelska som andraspråk. Vi har tagit detta i åtanke och 

är medvetna om att samma slutsatser inte kan dras beträffande inlärning av svenska som andra-

språk när det gäller inlärning av engelska som andraspråk. Det beror på att det engelska språkets 

struktur inte alltid är lik svenskans uppbyggnad och struktur. Några exempel på vissa skillnader 

mellan språken handlar om olika böjningskategorier, syntax och kongruens. Vår litteraturstudie 

har dessutom avgränsat sig till faktorer som ska främja språkutvecklingen hos flerspråkiga elever i 

årskurs F-3.  

Vid materialanalysen har vidare jämförandet av källorna för att hitta likheter fungerat väl då vår 

insamlade forskning överlag är överens om flerspråkiga elevers språkutveckling. Vi fann endast 

en marginell skillnad i materialet och detta tror vi kan bland annat bero på att ämnesområdet fler-

språkighet inte är tillräckligt utforskat. En annan anledning till att inga större skillnader kunde 

hittas vad gäller synen på flerspråkiga elevers språkutveckling i materialet kan bero på att vi inte 

inkluderat tillräckligt med källor. En större spridning när det gäller inkludering av mer forskning 

kunde ha lett till ett annorlunda resultat. 

Ytterligare en anledning och en kritisk aspekt att beakta vad gäller studiens giltighet är att det är 

vår tolkning av det insamlade materialet som har gett studien dess resultat. Vi båda är nämligen 

flerspråkiga och är ursprungligen inte svenskar, vilket innebär att vi tolkar studiens material från 
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våra multikulturella och flerspråkiga perspektiv. Det är inte säkert att resultatet hade sett likadant 

ut om andra individer, som exempelvis har ett enspråkigt perspektiv, hade tolkat innehållet i 

samma material som vi har använt i denna studie. Alla individer är olika och tänker således an-

norlunda beroende på t.ex. tidigare erfarenheter, olika bakgrunder, kulturer och värderingar. 

Detta innebär alltså att tolkning av data kan se olika ut beroende på vem det är som analyserar.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer vilka kan gynna flerspråkiga elevers språkut-

veckling i svenskundervisningen. De frågor som vi ville finna svar på var hur modersmålet påver-

kar språkutvecklingen i ett andraspråk hos flerspråkiga elever, samt på vilka sätt läraren kan på-

verka språkutvecklingen hos flerspråkiga elever i undervisningen.  

Med utgångspunkt i vår litteraturöversikt kunde vi urskilja ett antal faktorer som svarade på stu-

diens frågeställningar. Vår tanke om att flerspråkiga elevers modersmål är en betydande faktor vid 

andraspråksutvecklingen bekräftades genom undersökningen. För att svara på frågan om hur lä-

raren kan påverka språkutvecklingen för flerspråkiga elever kom vi fram till att faktorer som 

språklig stöttning, interaktiva samtal av olika slag samt att lärarens inställning till flerspråkighet 

har positiva effekter för undervisningen. Studien visar därför att läraren genom undervisning och 

integrering av dessa faktorer kan bidra till en gynnsam språkutveckling för flerspråkiga elever.  

I kursplanen för modersmål betonas det i syftestexten att ”undervisningen ska ge eleverna förut-

sättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga” (Skolverket, 2011b, s. 87). En 

förmåga de flerspråkiga eleverna ska utveckla genom undervisningen är användingen av sitt mo-

dersmål som ett verktyg för deras språkutveckling och lärande (Skolverket, 2011b). Även Cum-

mins (2001) betonar att behärskning av modersmålet är en viktig faktor för flerspråkiga elevers 

språkutveckling av ett andraspråk och skolframgång. När en elev lär sig ett andraspråk är nämli-

gen utgångspunkten modersmålets språksystem. Olika språk har olika många vokaler i sitt språk-

system och det vanligaste är att ett språk har fem vokaler. Det svenska språket särskiljer sig dock 

från andra språk i världen med ett språksystem som innehåller nio långa och nio korta vokaler. 

För exempelvis arabisktalande elever som bär på ett språk med trevokalsystem kan inlärningen av 

det svenska språket bli försvårad då språken skiljer sig markant (Skolverket, 2012). Enligt statistik 

från Skolverket (2015) är antalet elever som har arabiska som sitt modersmål det dominerande i 

dagsläget i grundskolorna (Skolverket, 2015). För att alla elever ska få möjlighet till en positiv 

språk- och kunskapsutveckling krävs kompetenta lärare i andraspråksinlärning vilka kan skapa 
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undervisning och förhållningssätt som stödjer flerspråkiga elevers språkutveckling (Danbolt & 

Kulbrandstad, 2013). 

Bland lärare finns visserligen en positiv inställning till modersmålets betydelse för flerspråkiga 

elever. Ett problem är dock att många lärare anser sig sakna kompetens att medverka till flersprå-

kiga elevers modersmålsutveckling. Därför har modersmålundervisningen lämnats över till exter-

na modersmålslärare och därmed har den exkluderats från övrig undervisning (Skolinspektionen, 

2010). Skolinspektionen (2010) hävdar alltså i detta sammanhang att modersmålsundervisningen 

inte har en tillräcklig samverkan med den övriga skolundervisningen, vilket medför att denna 

undervisning blir bristfällig för de flerspråkiga eleverna.  

Mot denna bakgrund är vår åsikt att elevernas modersmål måste få mer utrymme i dagens skol-

undervisning. En integrering av elevernas språk och kultur i klassrummet hävdas dessutom kunna 

stärka deras identitetskapande och språkliga lärande (Danbolt & Kulbrandstad, 2013). Våra upp-

levelser från VFU kan kopplas till Skolinspektionens påstående (2010) om att ”modersmålet lever 

sitt eget liv” (Skolverket, 2010, s. 7). Det vi har upplevt är att modersmålundervisningen ofta är 

schemalagd efter skoltid och att den inte alls integreras in i den vanliga undervisningen. Att fler-

språkiga elever ska ges möjlighet till att utveckla modersmålet parallellt med undervisningsspråket 

har visat sig vara betydelsefullt för de nämnda elevernas språk- och kunskapsutveckling (Cum-

mins, 2001; Thomas & Collier, 2002).  

Kompetenta lärare i andraspråksutveckling är också betydelsefullt för flerspråkiga elevers språk- 

och kunskapsutveckling. I dagens skolor är dock lärarens kunskaper om flerspråkighet, andra-

språksutveckling och andraspråksinlärning bristfällig. Verksamma lärare behöver mer kunskaper 

inom ämnesområdet flerspråkighet då detta är ett perspektiv som saknas i dagens lärarutbildning 

(Carlsson, 2009; Skolinspektionen, 2010). Efter en granskning av den rådande utbildningsplanen 

för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 på högskolan i Jön-

köping, instämmer vi med Carlson (2009) och Skolinspektionen (2010) om att flerspråkigheten är 

ett perspektiv som saknas i utbildningen. Lärarutbildningen omfattar fyra års utbildning där 28 

kurser ingår, varav fyra kurser är verksamhetsförlagd utbildning. Av alla kurser som ingår finner 

vi en enda kurs som behandlar flerspråkighet och svenska som andraspråk. Denna kurs omfattar 

7.5 högskolepoäng och det ska ställas i relation till hela utbildningen som innehåller 240 högsko-

lepoäng (Högskolan i Jönköping, 2014). Eftersom mångkulturen fortsätter att prägla våra skolor 

(Skolinspektionen, 2010) är därför vår åsikt att lärarutbildningen behöver ge en ökad kunskaps-

träning inom flerspråkighet. Lärare behöver utbildas för att alla elever, oavsett språk och tidigare 
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bakgrund, ska kunna ges en likvärdig utbildning där undervisningen är anpassad utifrån den en-

skilda individens behov (Skolverket, 2011b).  

En annan kritisk aspekt som vi har funnit i resultatet gäller Skolinspektionens (2010) betoning på 

att lärarna behöver bli bättre på att kartlägga sina elevers språkliga och kunskapsmässiga erfaren-

heter, eftersom Skolinspektionens granskning (2010) visade att lärarna i flerspråkiga klassrum ofta 

saknade goda kunskaper om sina flerspråkiga elever. Även Lucero (2014) påvisar att lärare behö-

ver skaffa sig kunskaper om sina flerspråkiga elevers språkliga och kunskapsmässiga nivåer för att 

kunna planera en undervisning som kan främja andraspråksutvecklingen. Under kapitlet ”Över-

gripande mål och riktlinjer” i läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011b) betonas på liknande 

sätt att läraren i sin undervisning ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar 

och tidigare bakgrund. Vi funderar dock på den tiden som behövs för att dokumentera alla ele-

vers tidigare erfarenheter och bakgrund. Våra upplevelser från VFU är att lärarna dessvärre inte 

har tid för en individuell kartläggning av varje elev. För att en kartläggning ska kunna genomföras 

tror vi att lärarna i flerspråkiga klassrum behöver ges resurser i form av personal som har kompe-

tens att kartlägga elever. Oavsett lärarnas tidsbrist är det nödvändigt att kartläggningar av alla en-

skilda individer genomförs för att undervisningen, i enlighet med läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2011b), ska kunna anpassas och utgå från den enskilde individens tidigare erfaren-

heter och behov.  

I kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk framhålls vidare utvecklingen av en indi-

vids förmåga att kunna kommunicera i tal och att kunna anpassa sitt språk beroende på syfte, 

mottagare och sammanhang. Språket betonas vidare vara det viktigaste redskap en individ kan 

inneha för att kunna tänka, lära och kommunicera (Skolverket, 2011b). Ett sätt att främja fler-

språkiga elevers språkutveckling är enligt August (2006), Cummins (2001), Garcia (1991), Lind-

berg (2001), Lindberg (2013), Lucero (2014) och Wedin (2011) genom samtal och interaktion. 

För gynnsamma interaktiva samtal i undervisningen krävs dessutom språklig stöttning av läraren 

(Cummins, 2001; Lucero, 2014). Den språkliga stöttningen genom läraren som förespråkas i 

samband med interaktiva samtal menar vi dock i vissa fall skulle kunna vara problematiska. Lind-

berg (2013) beskriver bland annat en form av språklig stöttning som innebär att läraren korrigerar 

felaktiga språkljud eller uttal som flerspråkiga elever producerar. Vi tror att yngre elever kan ha 

svårt att hantera en sådan stöttning. För elever som inte är självsäkra på sitt språk menar vi att en 

korrigering av deras uttal stjälper istället för att hjälper eleverna. Vid språklig stöttning är det där-

för viktigt att läraren har rika kunskaper om sina elever för att kunna anpassa stöttningen utifrån 

den enskilda individens behov (Lucero, 2014).     
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Aktiv språkanvändning har dessutom visats bidra till flerspråkiga elevers språkutveckling (Cum-

mins, 2001). För dessa elever är behärskningen av undervisningsspråket avgörande för deras skol-

framgång (Lindberg, 2001). Dock består dagens klassrumskommunikation oftast av korta och 

styrda samtal, vilket begränsar språkanvändningen som är betydelsefull för flerspråkiga elevers 

språkutveckling (Lindberg, 2013). Lindberg (2013) framhåller därför att läraren i ett flerspråkigt 

klassrum bör skapa tillfällen till betänketid samt till långa och givande samtal där eleverna får 

kommunicera sina tankar. Vi instämmer med Lindberg (2013), men det vi är kritiska mot är tiden 

som behövs för dessa långa och givande samtal. Av egna erfarenheter ute på VFU kan vi konsta-

tera att långa och givande samtal om lärandemoment i undervisningen inte är något som vi har 

stött på en enda gång. Vi förstår att långa och givande samtal i undervisningen är nödvändigt och 

det finns mer forskning som tyder på att samtalen ger positiva resultat för flerspråkiga elevers 

språkutveckling (Lucero, 2014; Wedin, 2011). Även i läroplanen för svenska och svenska som 

andraspråk (Skolverket, 2011b) framgår det i syftestexterna att undervisningen ska bidra till ut-

veckling av elevernas kunskaper i och om svenska språket. Dock har vi sett i praktiken i skolverk-

samheterna att lärarna stressar igenom varje skoldag för att hinna med alla kunskapsmål i läropla-

nen. I en sådan verksamhet är inte långa interaktiva samtal realistiska. En fråga som kan diskute-

ras är hur läraren ska gå tillväga för att skapa tillfällen till långa samtal när skoldagarna är alltför 

korta i relation till kunskapsmålen i läroplanen.  

Sammanfattningsvis framhåller studiens resultat ett antal olika faktorer som är gynnsamma för 

språkutvecklingen hos flerspråkiga elever. En avgörande faktor för elevernas språkutveckling i 

andraspråket är användningen och utvecklingen av elevernas modersmål. Det är därför av stor 

vikt att modersmålsundervisningen inkluderas i den övriga skolundervisningen. Likaså är lärarens 

kompetens i andraspråksinlärning ännu en betydande faktor för de nämnda elevernas språkut-

veckling och skolframgång. Ytterligare faktorer som är betydande för flerspråkiga elevers språk-

utveckling är interaktiva samtal och språklig stöttning.  

Fortsatt forskning inom ämnesområde flerspråkighet anser vi behövs för att gynna undervisning-

en för de flerspråkiga eleverna. Aspekter som kan belysas ytterligare är exempelvis hur flersprå-

kiga elevers modersmål, kultur och bakgrund kan integreras i undervisningen. En annan aspekt 

inom flerspråkighet där fortsatt forskning kan ske är hur de flerspråkiga elevernas självbild påver-

kar intresset för inlärningen av ett andraspråk. 
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Bilaga 1: Översikt över analyserad litteratur 

 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Resultat 

August, D. 

Literacy development in 

Elementary School. Se-

cond-Language Learners 

Topics in Language Disorders 

(2006) 

USA 

ERIC 

Syftet var att undersöka och 

beskriva utveckling av littera-

citet hos andraspråksinlärare. 

En kvantitativ longitudinell studie som är 

baserad på observationer och fältanteckning-

ar, samt insamlat resultat från olika elevtester. 

Studien omfattar fem år och gjorders i tre 

städer (Boston, Chicago och El Paso) i USA.  

Åldersgruppen i studien omfattar elevgrupper 

i årskurs två till fem. 

Andraspråksinläraren måste ha ett rikt ordförråd 

på andraspråket för att kunna nå goda resultat i 

sin språkutveckling.  

Stöttning från läraren i en språkutvecklande 

undervisning är nödvändigt för att flerspråkiga 

elever genom samtal ska ges möjlighet till att 

bygga upp ett rikt ordförråd. 

Mycket muntligt samtal i undervisningen är en 

effektiv metod för andraspråksinlärarna vad gäl-

ler förstärkning av användningen av undervis-



 

 

ningsspråket, samtidigt som eleven lär sig språ-

kets struktur och användning i ett sammanhang. 

Tid och utrymme till långa och givande samtal av 

olika slags former, som till exempel naturliga 

samtal, bokprat, återberättande av olika texter, 

allmänna samtal om frågor som uppstår i under-

visningen, har visat goda effekter gällande språk-

utvecklingen hos flerspråkiga elever.  

En god självbild hos flerspråkiga elever främjar 

språkutvecklingen. 

Carlson, M. 

Flerspråkighet inom lärar-

utbildningen. Ett perspektiv 

som saknas 

Utbildning och demokrati 

2009 

Sverige 

SwePub 

Studiens syfte är att belysa hur 

lärarstudenter genom sin ut-

bildning förbereds inför arbe-

tet med flerspråkiga elevgrup-

per. 

En kvantitativ empirisk fältstudie där lärar-

studenter och lärarutbildare har blivit inter-

vjuade. 

Lärarstudenter får inte tillräckligt med utbildning 

inom ämnesområdet flerspråkighet. Detta kan 

bidra till att lärare får svårt för att se möjligheter 

och lösningar på olika problem som kan uppstå i 

ett flerspråkigt klassrum.  

Cummins, J. 

Andraspråksundervisning 

för skolframgång – en mo-

Studiens syfte är att beskriva 

hur skolverksamheter kan 

främja andraspråksutveckling-

Konferensbidrag 

Utgår från hans egen forskning och beprövad 
erfarenhet. 

Det är nödvändigt att flerspråkiga elever ges möj-

lighet till att utveckla sitt modersmål parallellt 

med andraspråket för att uppnå en gynnsam 



 

 

dell för utveckling av sko-

lans språkpolicy 

Symposium 2000. Ett andra-

språksperspektiv på lärandet 

(2001) 

Sverige 

en hos flerspråkiga elever, 

genom att integrera ett språk-

utvecklande arbetssätt i all 

undervisning. 

 språkutveckling. 

Språklig stöttning från läraren och innehavandet 

av ett rikt ordförråd hos andraspråksinläraren är 

avgörande för en god språkutveckling. 

Samtal och stöttning i undervisningen bidrar till 

en förstärkt självbild hos andraspråksinläraren, 

vilket i sin tur leder till bättre utveckling av det 

nya språket. 

 

Garcia, E, E. 

The education of lingusti-

cally and culturally diverse 

students: Effective instruc-

tional practices 

National Center For Research 

On Cultural Diversity And 

Second Language Learning: 

Educational Practice Report 1 

(1991) 

USA 

ERIC 

Syftet med studien är att un-

dersöka hur olika praktiska 

strategier kan gynna flersprå-

kiga elevers språk- och kun-

skapsutveckling. 

En empirisk studie som inkluderar undersök-

ning i förskoleklasser, grundskoleklasser och 

klassrum i högstadiet. 

Undersökningsmålet var att undersöka elever 

som inte har det engelska språket som sitt 

modersmål.  

Studien omfattar även intervjuar av lärare i 

flerspråkiga klassrum, rektorerna i de olika 

skolorna och föräldrar till eleverna i studien 

som kommer från olika kulturer.  

 

Läraren behöver bygga upp en stark relation till 

elevernas familj för att befatta sig med kunskaper 

om eleverna. 

Läraren behöver använda ett enkelt och tydligt 

språk för att stötta flerspråkiga elevers språkut-

veckling. 

I undervisningen underlättar det för flerspråkiga 

elever om läraren använder sig av abstrakta ting 

eller kroppspråket när läraren ska förklara något.  

Det är viktigt att läraren uppmuntrar eleverna att 

använda språket så mycket som möjligt, då detta 

bidra till en positiv språkutveckling. 

 



 

 

Kersten, K & Rohde, A. 

Teaching English to young 

learners 

Language acquisition and use in 

multilangual contexts. Theory 

and practice 

(2013) 

Sverige 

Studiens syfte är att beskriva 

hur en elev genom använd-

ning av ett språk kan lära sig 

det. 

Forskningsöversikt 

Utgår från forskarnas empiriska samt kvanti-

tativa studier som är gjorda i Belgien, Sverige 

och Tyskland.  

Studieobjekten är flerspråkiga barn från 3 år 

till 10 år. 

Andraspråksinlärningen och stimulans av språk-

utvecklingen hos ett barn kan ske så tidigt som 

redan på förskolan, då forskning visat effektiva 

resultat gällande ämnesområdet. 

Lindberg, I.  

Samtal och interaktion i 

andraspråksforskning 

Svenska som andraspråk. I 

forskning, undervisning och 

samhälle 

(2013) 

Sverige 

Studiens syfte är att belysa 

samtalet och interaktionens 

roll i det främjande arbetet 

kring språkutvecklingen hos 

andraspråksinlärare.  

Utgår från forskning och beprövad erfaren-

het. 

Flerspråkiga elever måste tillgodoses språkrika 

miljöer i språkutvecklingen, där tillfällen till sam-

tal och språkanvändning uppmuntras. 

Flerspråkiga elever bör tillgodoses språklig stött-

ning för att nå djupare insikter och förståelse 

kring ett nytt språk. 

Det traditionella klassrumssamtalet där läraren 

styr interaktionen uppmuntrar inte eleverna till 

att delta i samtal. På så vis främjas inte språkan-

vändningen, som i sin tur är avgörande för 

språkutveckling av ett andraspråk. 

Kollaborativ stöttning i samtalet, eleverna sinse-

mellan, bidrar till en positiv påverkan på varand-



 

 

ras språkutveckling. 

Samtal och språkutveckling är sammanlänkat och 

utvecklas väl i en ömsesidig process med språklig 

stöttning (mikronivå och makronivå). 

Lindberg, I. 

Samtalet som didaktiskt 

verktyg 

Symposium 2000. Ett andra-

språksperspektiv på lärandet 

(2001) 

Sverige 

Studiens syfte är att behandla 

och diskutera samtalet som ett 

didaktiskt verktyg i ett mång-

kulturellt klassrum. 

Konferensbidrag 

Utgår från forskning och beprövad erfaren-

het. 

Interaktiva samtal i klassrummet främjar språkut-

vecklingen och tankeverksamheten hos flersprå-

kiga elever. 

Det krävs ett samarbete mellan lärare och elev i 

samtalet vad gäller tålamod och välvilja.  

Lindberg, I & Hyltenstam, 

K. 

Flerspråkiga elevers språk-

utbildning 

Language acquisition and use in 

multilangual contexts. Theory 

and practice 

(2013) 

Sverige 

Studiens syfte är att diskutera 

och behandla skolsituationen 

och undervisningen för fler-

språkiga elever i grundskolan. 

Forskningsöversikt 

Utgår från forskning och beprövad erfaren-

het. 

Språkfärdigheter i ett nytt språk är en lång pro-

cess, särskilt för yngre elever. Därför är det avgö-

rande för en individs språkutveckling och inlär-

ning, att stimulation av andraspråket sker konti-

nuerligt och så tidigt som möjligt i skolundervis-

ningen för bästa skolframgång. 



 

 

Lucero, A. 

Teachers´use of linguistic 

scaffolding to support the 

academic language devel-

opment of first-grade emer-

gent bilingual students 

Journal of Early Childhood 

Literacy 

(2014) 

Storbritannien 

PsycINFO 

Studiens syfte är att under-

söka på vilket sätt lärare  stöt-

tar språkutvecklingen hos 

flerspråkiga elever i undervis-

ningen, och vilket resultat det 

kan medföra. 

Empirisk studie där deltagande observationer 

och ljudinspelningar samt fältanteckningar 

utgör studiens resultat.  

Undersökningen omfattar observationer av 

tre olika heterogena klasser i årskurs ett, un-

der ett skolår mellan 2009-2010. 

Den verbala kommunikationen (samtalet) mellan 

lärare och elev ska genomsyra hela undervisning-

en för att språkutveckling hos flerspråkiga elever 

ska nå goda resultat.  

Den verbala kommunikationen, vilket studien 

belyser, kan delas upp i två olika proces-

ser/nivåer: mikro- och makronivå. Dessa två 

processer fungerar inte var för sig, utan båda 

processer behöver samverka i undervisningen för 

bästa möjliga resultat hos en enskild individs 

språkutveckling.  

Ludhra, G., & Jones, D.  

Conveying the ”right” kind 

of message: planning for 

the first language and cul-

ture within the primary 

classroom 

English Teaching: Practice and 

Critique 

(2008) 

Storbritannien 

Studiens syfte är att under-

söka medvetenheten i en 

skola i London om språkbe-

hovet för flerspråkiga elever.  

En kvantitativ empirisk studie som genom-

fördes i en klass med elever i åldern 10-11 år. 

Studien omfattade observationer under ett års 

period.  

Lärare behöver integrera elevernas erfarenheter 

och bakgrund i undervisningen, därmed elever-

nas modersmål. För att eleverna ska se sitt mo-

dersmål som en resurs måste läraren ge det 

”rätta” intrycket om elevers modersmål. 

Resultatet visar på hur viktigt det är att läraren 

planerar sin undervisning utifrån elevens behov.  



 

 

ERIC 

Skolinspektionen 

Språk- och kunskapsut-

veckling, för barn och ele-

ver med annat modersmål 

än svenska 

Kvalitetsgranskning 

(2010) 

Sverige 

Syftet är att granska skolors 

arbete för att stimulera dem 

flerspråkiga elevernas språk- 

och kunskapsutveckling.  

En kvantitativ empirisk studie gjord av inter-

vjuer, observationer och enkäter.  

21 förskolor och 21 skolor i olika kommuner 

i Sverige. 

Granskningen visar att det är många skolor som 

behöver utveckla ett bättre arbetssätt som stimu-

lerar de flerspråkiga elevernas språk- och kun-

skapsutveckling.  

Skolverket 

Skolverkets lägesbedöm-

ning 2006 

Skolverket 

(2006) 

Sverige 

Syftet är att ge regeringen ett 

faktainsamlat underlag om de 

situationer och utvecklingar 

som råder i förskola, skola 

och vuxenutbildning, för att 

de vidare ska kunna besluta 

om nödvändiga utbildnings-

politiska åtgärder. Detta för 

att alla skolor ska utvecklas till 

det bättre. 

Informationen är baserad på Skolverkets upp-

följningsinformation, utvärderingar och resul-

tat, vilket utbildningsinspektionen har under-

sökt och tillgodosett Skolverket.  

Lägesbedömning är även byggd på rådande 

forskningsresultat och studier. 

Flerspråkiga elever i grundskolan uppnår sämre 

resultat jämfört med enspråkiga elever. Detta på 

grund av bristfällig behärskning av undervis-

ningsspråket.  

Skolverket 

Skolverkets lägesbedöm-

En statistisk årsbok gjord av 

Skolverket för att beskriva 

organisationer, kostnader och 

Uppgifterna är baserade på det nationella 

uppföljningssystemet för skolsektorer som i 

sin tur är baserade på rapporter inskickade av 

Flerspråkiga elever i grundskolan uppnår sämre 

resultat jämfört med enspråkiga elever. Detta på 

grund av bristfällig behärskning av undervis-



 

 

ning 2011. Del 1 – beskri-

vande data 

Skolverket 

(2011) 

Sverige 

resultat i varje enskild verk-

samhetsform.  

skolhuvudmännen till Statistiska centralbyrån 

(SCB). 

ningsspråket. 

Thomas, W. & Collier, V. 

School Effectiveness for 

Language Minority Stu-

dents’ Long-Term Academ-

ic Achievement 

(2002) 

USA 

ERIC 

Studiens syfte är att under-

söka de varierande undervis-

ningssätt som olika skolor 

tillgodoser flerspråkiga elever i 

USA. 

Studien är en longitudinell studie som pågick 

under fem år (1996 - 2001). 

Studien omfattar kvalitativa och kvantitativa 

metoder. 

Studieobjekten är elever vilka har engelska 

som sitt andraspråk. 

Modersmålsundervisning samt integrering av det 

i undervisningen är en avgörande faktor gällande 

språkutveckling av ett andraspråk för flerspråkiga 

elever.  

Wedin, Å. 

Utveckling av tal och skrift-

språk hos andraspråkselever 

i skolans tidigare år 

Didaktiskt Tidskrift 

(2011) 

Sverige 

Syftet är att undersöka och 

analysera språkutvecklingen 

hos yngre skolelever.  

En kvantitativ longitudinell studie med etno-

grafiskt perspektiv där observationer, inspe-

lade intervjuer och producerat material från 

enskilda elever utgör studiens resultat. 

13 elever observerades under en period som 

omfattar 3 år, mellan 2005-2008 (VT i försko-

leklass – VT i årskurs 3). 

Språkutvecklande arbetssätt i form av bland an-

nat samtal i klassrummet är en avgörande faktor 

för flerspråkiga elevers språkutveckling.  

Försummandet av språkutvecklande arbetssätt i 

klassrummet resulterar i att flerspråkiga elever 

varken möter undervisningsspråket på en rele-

vant nivå och kan ta till sig språket, eller gynnas i 

sin språkutveckling. 



 

 

SwePub  

 

 

 

 

 


