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Antalet andraspråkselever i skolan ökar och dessa elever utgör nu en stor del av det 

heterogena klassrummet. Det är därför viktigt att lärare vet hur undervisningen av 

dessa elever på ett effektivt sätt ska utformas. Syftet med litteraturstudien är att 

undersöka, sammanställa och presentera vad forskning säger om förutsättningarna för 

andraspråkselevers språkutveckling i skolan. Med detta syfte som utgångspunkt 

formulerades följande forskningsfråga: 

● Vilka möjligheter och hinder lyfter forskning fram för språkutveckling i skolan 

för andraspråkselever?

Materialet som ingår i studiens urval består av både internationell och nationell forskning i 

form av vetenskapliga artiklar, avhandlingar, forskningsrapporter, konferensbidrag och en bok. 

Ur resultaten framgår att tillgång till modersmålet är den faktor som har störst betydelse för 

inlärningen av ett andraspråk. Resultaten visar också att lärarens förhållningssätt, kompetens 

och stöd är viktigt för andraspråkselevers språkliga framgång. Slutligen har tidigare kunskap 

och erfarenhet samt undervisningsspråket betydelse i andraspråkselevers lärprocess. 

Sökord: Andraspråkselever, Språkutveckling, Andraspråk, Betydelsefulla faktorer, 
Interkulturalitet. 
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1. Inledning  

I dagens mångkulturella samhälle kommer vi som framtida lärare att möta ett flertal elever med 

andra modersmål än svenska. Enligt Migrationsverkets statistik (2016) kom det under år 2015, 35 

369 ensamkommande barn till Sverige, vilket kan jämföras med år 2013 då motsvarande siffra var 

3852. Detta innebär att antalet ensamkommande barn på endast två år hade ökat nio gånger. Denna 

ökning leder till mer heterogena klasser än tidigare och en stor språklig mångfald som i sin tur 

ställer högre krav på lärarnas kompetens i undervisningen. För att ge elever goda förutsättningar, 

behöver lärare i sin undervisning ta hänsyn till de möjligheter och hinder som finns i 

undervisningen för andraspråkselever. Skolinspektionens rapport (2010) visar dock att lärare ofta 

saknar kompetens och utbildning för att undervisa flerspråkiga elever. Samtidigt visar statistik från 

Skolverket (2015a) att andraspråkselever mer sällan blir behöriga till gymnasieskolan än elever med 

svenska som modersmål. Med grund i ovanstående reflekterar vi över vilka möjligheter och hinder 

som finns vid språkutveckling för andraspråkselever.  

Litteraturstudien berör möjligheter och hinder i språkutvecklingen för andraspråkselever ur ett 

lärar- och undervisningsperspektiv. Denna litteraturstudie bygger på både nationell- och 

internationell forskning som söktes fram och valdes med hjälp av olika söktjänster. Materialet som 

användes för att besvara syfte och frågeställning var vetenskapliga artiklar, avhandlingar, 

forskningsrapporter, konferensbidrag och en bok. Vi vill med denna studie bidra till en större 

förståelse kring andraspråkselevers villkor för språkutveckling i undervisningen. Litteraturstudien 

riktar sig därför framförallt till verksamma lärare och lärarstudenter.    

Inledningsvis presenteras litteraturstudiens syfte och frågeställning (kap. 2.), vilket följs av 

bakgrunden (kap. 3.) där begreppsförklaring och styrdokumenten i relation till området presenteras. 

Metodavsnittet (kap. 4.) redogör för sökprocessen, inklusionskriterier, urvalet av datamaterial och 

hur materialanalysen gick till. Därefter sammanställs studiens resultat (kap. 5.) genom konstruerade 

teman och kategorier och följs av en diskussion av metod och resultat (kap. 6.). 

  



2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur förutsättningarna för språkutveckling ser ut i skolan 

för andraspråkselever. Detta syfte vill vi uppnå genom att besvara följande fråga:

● Vilka möjligheter och hinder lyfter forskning fram för språkutveckling i skolan, för 

andraspråkselever?



3. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras inledningsvis det sociokulturella perspektivet inom lärande och hur detta 

kan kopplas till valt område (kap. 3.1.). Därefter beskrivs viktiga begrepp som första- och 

andraspråk samt majoritetsspråk och hur dessa relateras till varandra i studien (kap. 3.2.). 

Tvåspråkighet och vad som utmärker elever som är två- respektive flerspråkiga samt strategier för 

att bli tvåspråkig presenteras (kap. 3.3.). Vidare förklaras begreppet kodväxling och dess relevans i 

undervisning (kap. 3.4.). Innebörden av begreppen stöttning på mikro- och makronivå klargörs 

samt relateras till undervisning och lärarens uppdrag (kap. 3.5.). Sedan beskrivs skolans uppdrag 

kring en likvärdig utbildning och sätts i relation till hur det faktiskt ser ut (kap. 3.6.). Vikten av ett 

interkulturellt förhållningssätt hos lärare belyses samt innebörden av detta klargörs (kap. 3.7.) 

avslutningsvis utreds hur språkutveckling genomsyras i styrdokumenten (kap. 3.8.).

3.1. Teorier 

I denna litteraturstudie betraktas inlärning ur Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 

Perspektivets syn på inlärning innebär att människor använder medierande redskap eller verktyg 

för att förstå och agera i omvärlden (Vygotskij, 2001). Vygotskij uttrycker att språket är ett 

grundläggande medierande redskap och andra exempel som Säljö (2014) lyfter fram är datorer och 

pennor. Medierande redskap kan alltså förklaras som någonting som underlättar inlärningen. Vidare 

lyfter Vygotskij (2001) fram att mänsklig utveckling ses som en produkt av samspel med andra 

människor. Då undervisningen inom teorin grundas i socialt samspel blir den individuella 

utvecklingen en produkt av undervisningen. Att utveckling sker tillsammans med andra framgår 

även i Få syn på språket, ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, 

verksamheter och ämnen (Skolverket, 2012a). 

Elever och lärare kan hjälpa andra elever att nå nästa nivå i sin utveckling och kommunikationen 

blir då en vägledning till hur kulturella redskap används i olika sammanhang. I detta sammanhang 

förklaras kulturella redskap som de intellektuella och fysiska redskap som används för att förstå 

omvärlden, exempelvis tanken och datorn. Samspelet mellan lärare och elev blir en stöttning till 

hur eleven kan ta sig till nästa nivå. Målet med stöttningen är att eleven med tiden ska kunna utföra 

handlingen utan hjälp (Säljö, 2014). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2011) framgår det hur viktigt språket och det sociala samspelet med andra är i 

lärandeprocessen. Utvecklingen som sker från det att eleven får hjälp, tills att den klarar sig 

självständigt beskriver Säljö (2014) som den proximala utvecklingszonen.  Med detta menas lärarens 

eller kamratens stöttning för att kunna uppnå nästa nivå. Elevers inlärningsförmåga speglas enligt 

Gibbons (2013) i deras bakgrund och tidigare erfarenheter.  

3.2. Första- och andraspråk 

Förstaspråk definieras av Abrahamsson och Bylund (2012) som det språk ett barn lär sig först, 

genom exponering från föräldrar eller vårdnadshavare. Enligt Abrahamsson och Bylund (2012) har 

modersmål samma betydelse som förstaspråk och därmed likställs begreppen modersmål och 

förstaspråk i denna litteraturstudie.



Abrahamsson och Bylund (2012) förklarar begreppet andraspråk som det språk som lärs in efter att 

förstaspråket helt eller delvis har lärts in. Begreppet andraspråkselever används också i studien och 

Gibbons (2010) klargör att andraspråkselever är elever som läser svenska som ett andraspråk. 

Gibbons (2010) lyfter även fram att andraspråkselever är en heterogen grupp med olika bakgrunder, 

erfarenheter, språk, förväntningar, värderingar, kulturer och socioekonomisk status. För att läraren 

ska kunna möta elevers olika behov och förutsättningar är det viktigt att andraspråkselever inte ses 

som en enhetlig grupp. Vidare definieras majoritetsspråk enligt Nya språket lyfter som det dominerande 

språket i ett land och i Sverige är majoritetsspråket svenska (Skolverket, 2012b).  

3.3. Tvåspråkighet 

Definitionen av tvåspråkighet är enligt Cummins (2000) att använda eller behärska två språk. Han 

presenterar två olika strategier för att bli tvåspråkig, det vill säga additiv och subtraktiv 

tvåspråkighet. Med en subtraktiv tvåspråkighet klargör Cummins (2000) att majoritetsspråket lärs in 

på bekostnad av elevers modersmål och att det är vanligt att andra modersmål än majoritetsspråket 

ses som ett lågstatusspråk inom denna tvåspråkighet. Additiv tvåspråkighet är enligt Cummins (2000) 

när ett nytt språk och en ny kultur lärs in med hjälp av elevers modersmål. I studien blir också 

begreppet flerspråkighet aktuellt. Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) definierar detta som att 

behärska minst två språk. I denna studie benämns både två- och flerspråkighet som flerspråkig. 

I de behandlade källorna benämns elever på olika sätt, bland annat genom termerna elever med 

utländsk bakgrund, minoritetselever, elever med annat modersmål än svenska och nyanlända elever. 

Begreppen är inte synonyma men termen andraspråkselever används i den här studien som ett 

samlingsnamn. 

3.4. Kodväxling 

Flerspråkiga individer kan välja att växla mellan två språk eller att använda sig av båda språken 

samtidigt under en konversation med hjälp av ord och fraser. Detta benämner Håkansson (2003) 

och Salameh (2012) som kodväxling. Vid samtal med enspråkiga talare kan den tvåspråkiga talaren 

välja att använda sig av det gemensamma språket, men när de talar med någon som kan båda 

språken kan de välja vilket av de två språken de vill använda sig av (Håkansson, 2003). Att växla 

mellan språken är enligt Salameh (2012) naturligt och ju bättre den språkliga förmågan är desto 

lättare går växlingen mellan de två språken. Kodväxling kan enligt Håkansson (2003) också handla 

om att det finns olika sätt att uttrycka sig inom varje språk. Exempelvis pratar vuxna inte på samma 

sätt med barn som med andra vuxna, utan anpassar språket efter mottagaren. Håkansson (2003) 

framhäver vidare att kodväxling är beroende av elevers vanor hemifrån. Hon menar att lärare måste 

vara medvetna om att det både finns elever som i hemmet dagligen kodväxlar och att det finns de 

som aldrig gör det. Ur denna medvetenhet kan läraren planera och utforma lektionen efter elevers 

tidigare erfarenheter (Håkansson, 2003). 

3.5. Stöttning på mikro- och makronivå 

Med stöttning, eller så kallad scaffolding menar Gibbons (2013) det tillfälliga, men nödvändiga stödet 

som lärare ger elever. Hon menar att stöttning ska leda elever till ny kunskap och förståelse som 

sedan kan användas i andra sammanhang. I sinom tid ska stöttning leda till att elever klarar av att 

utföra samma uppgift utan lärares hjälp (Gibbons, 2013). Stöttningen kan enligt Gibbons (2013) 



ges på två olika nivåer, planerad stöttning som är på makronivå samt en interaktiv stöttning som är 

på mikronivå. Stöttningen på makronivå innefattar lärares organisation och planering av utvalda 

aktiviteter som bygger på elevers tidigare erfarenheter och kunskaper. Detta kan kopplas till 

Läroplanen där det framgår tydligt att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov genom att utgå från elevens tidigare erfarenheter (Skolverket, 2011). Till skillnad från 

stöttning på makronivå sker stöttning på mikronivå spontant i klassrummet mellan lärare och elev, 

när läraren ger respons på vad eleven säger (Gibbons, 2010). Stöttningen som läraren ger i det här 

skedet är med andra ord beroende av eleven och situationen. Exempel på sådan stöttning kan vara 

att läraren talar tydligare, återberättar eller omformulerar viktiga termer eller fraser i undervisningen 

samt använder sig av kroppsspråk eller bilder för att göra det tydligare för eleven (Löthagen et al. 

2008).

3.6. En likvärdig utbildning 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen vara likvärdig oberoende av var den genomförs, 

vilka som undervisas eller vilka som undervisar. En likvärdig utbildning innebär enligt Läroplanen 

(Skolverket, 2011) inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt utan att utbildningen 

ska anpassas efter varje elevs individuella förutsättningar och behov som exempelvis språk och 

bakgrund. I en rapport gjord av Böhlmark och Holmlund (2012) gällande elevers skolprestationer 

framgår det tydligt att valet av skola spelar en större roll år 2010 jämfört med år 1988. Vidare kan 

ur Elever med utländsk bakgrund (Skolverket, 2005) utläsas att elever på skolor med hög andel 

andraspråkselever lyckas sämre jämfört med elever i övriga skolor. Läroplanen (Skolverket, 2011) 

anger också att skolan har ett särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har svårt att nå 

målen för utbildningen. Andraspråkselever kan ingå i denna elevgrupp då deras språkkunskaper 

kan utgöra en begränsning i undervisningen (Norén, 2010). Dessutom visar statistik att 

andraspråkselever mer sällan än förstaspråkselever blir behöriga till gymnasieskolan (Skolverket, 

2015a). 

3.7. Ett interkulturellt förhållningssätt 

All personal ska enligt Löthagen et al. (2008) sträva efter att ha ett positivt förhållningssätt till 

andraspråkselever och se deras flerspråkighet som en tillgång. Utöver detta belyser Lorentz och 

Bergstedt (2006) och Rosén och Wedin (2015) att ett interkulturellt förhållningssätt innebär en 

förståelse och en handling mellan personer från olika kulturella bakgrunder. En kultur kan ses som 

sociala system och kan uppfattas olika beroende på sammanhang, exempelvis genom sociala, 

politiska och etniska förhållanden (Stier, 2009). Rosén och Wedin (2015) menar att lärare bör ha 

insikt i alla elevers befintliga kunskaper för att skapa ett meningsfullt lärande. Lorentz och Bergstedt 

(2006) beskriver också hur viktigt det är att lärare fokuserar på både lik- och olikheter i en klass 

och att olikheter ska ses som en tillgång. De menar att det är viktigt att olikheter mellan olika 

förstaspråkselever också synliggörs i klassrummet, bland annat för att medvetenheten bland elever 

är grunden till förståelse för andra kulturer. Skolinspektionen (2010) visar dock att skolor sällan 

anpassar undervisningen efter andraspråkselevers erfarenheter, varpå det interkulturella 

förhållningssättet ofta saknas. Författarna avslutar med att förklara det interkulturella lärandet som 

en mångkulturell utbildning med avsikt att välkomna mångfald och motverka likhetstänkande. I 

Läroplanen (Skolverket, 2011) framgår hur viktigt det interkulturella förhållningssättet hos lärare 



är såväl som detta framgår också att elever i svenska skolan ska få möjlighet att bli medvetna om 

sin egen kultur och delaktigheten i det gemensamma kulturarvet. Vidare måste elever enligt 

Läroplanen få möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar (Skolverket, 2011).  

3.8. Språkutveckling 

Lindberg (2010) poängterar vikten av att alla lärare samarbetar med elevers språkutveckling. Hon 

anser att det inte är tillräckligt med några timmars undervisning i modersmål och svenska som 

andraspråk. Gibbons (2013) lyfter också fram hur viktigt det är att integrera språk och innehåll så 

att andraspråket utvecklas samtidigt som ämneskunskaperna. Hajer och Meestringa (2010) förklarar 

i sin handbok att varje ämne har sina ämnesspecifika facktermer som kan vålla problem för elever. 

De beskriver också att innebörden av ord ofta skiljer sig åt mellan olika ämnen varpå läraren måste 

vara medveten om ämnets specifika krav. Inom en språkinriktad undervisning är språkutvecklingen 

ett medel för att utveckla ämneskunskaper (Hajer & Meestringa, 2010). I Läroplanen (Skolverket, 

2011) framgår det att språkutvecklingen inte är knuten till några speciella ämnen utan att detta är 

ett gemensamt uppdrag. Lärare i alla ämnen har därför ett gemensamt ansvar att arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande eftersom det är något som gynnar alla elever.

                                                                                                                                                                                                                                                         



4. Metod 

I metodavsnittet berörs hur informationssökningen gick tillväga, vilka söktjänster som användes 

samt exempel på sökningar lyfts fram (kap. 4.1.). Inklusionskriterier och exklusionskriterier för 

arbetet presenteras (kap. 4.2.). En tabell redogör för använt och aktuellt material i litteraturstudien 

(kap. 4.3.). Slutligen förklaras hur materialanalysen genomförts (kap. 4.4.).  

4.1. Informationssökning 

Vi använde oss av söktjänsten PRIMO för att hitta boktitlar som kunde ge oss mer kunskaper kring 

det aktuella området. Utifrån böckerna skapade vi oss en bakgrundskunskap inom ämnet. Med 

utgångspunkt i böckernas referenslistor gjordes kedjesökningar och där upptäcktes att 

professorerna Kenneth Hyltenstam, Inger Lindberg, Pauline Gibbons, Jim Cummins, Virgina 

Collier och Wayne Thomas var ofta återkommande. Eftersom böckerna användes för att få en 

bakgrundsinformation behövdes vidare sökningar göras för att fokusera på studiens syfte och 

frågeställning. Vi fortsatte då sökningen med hjälp av fritextsökningar på Google Scholar, 

Educational Resources Information Center [ERIC] och Swepub. ERIC valdes för att det är en 

internationell webbsida med pedagogikforskning medan Swepub användes för att hitta nationell 

forskning inom området. Google Scholar användes under arbetets gång för att hitta de 

vetenskapliga artiklar som ERIC och Swepub inte hade tillgängliga i fulltext. Vid fritextsökningarna 

på ERIC och Swepub hittades ämnesspecifika ord. De engelska orden som användes vid sökningen 

var: second language teaching, teaching, second language*, second language Swedish, och second 

language development. Medan de svenska sökorden var: tvåspråkighet, ”andraspråk OCH 

inlärning”, andraspråksinlärning, tvåspråkighet, språkutveckling och andraspråksinlärning. 

Sökningen gjordes utifrån de ovan nämnda orden, trunkeringar samt med hjälp av 

thesaurussökningar. Ett exempel på en sökning var genom Swepub då sökordet 

”andraspråksinlärning” användes, ”refereegranskat” markerades och sökresultatet blev 14 träffar. 

Dessa träffar var nästan bara på svenska och berörde andraspråksinlärning från en annan aspekt än 

vi tänkt oss i vår studie varpå dessa resultat blev irrelevanta. Träffarna behandlade exempelvis 

fonetik och kognitivt tänkande. 

Sökningen förbättrades efter handledning då vi fann mer passande sökord som exempelvis 

bilingual education, bilingualism, bilingual teaching, multilingual education, multilingualism, 

educational environment, language research, teach*, second language, language development. Vid 

en fritextsökning med sökordet bilingual på söktjänsten Swepub, ”refereegranskat” och 

”tidskriftsartikel” fick vi 156 träffar. Eva Noréns doktorsavhandling från år 2008 Bilingual students’ 

mother tongue hittades i denna sökning. 

På söktjänsten ERIC användes exempelvis sökordet bilingual teaching som gav 178 träffar. Där fann 

vi bland annat Gerena och Ramírez-Verdugos artikel Analyzing Bilingual Teaching and Learning in 

Madrid, Spain: A Fulbright Scholar Collaborative Research Project från år 2014.  

En annan viktig källa har varit Skolverket, som använts för att få en tydlig bild och uppfattning av 

styrdokumenten inom andraspråksområdet. Genom Skolverket fann vi bland annat olika rapporter 

och analyser av relevans som lett till fortsatta kedjesökningar. 



4.2. Inklusionskriterier  

Det första inklusionskriteriet i sökningen var att litteraturen skulle beröra flerspråkighet hos 

andraspråkselever. Studiernas resultat skulle visa antingen möjligheter eller hinder i undervisningen 

för andraspråkselever. Vi valde att inte begränsa oss till enbart årskurs 1-3, utan vi inkluderade även 

yngre och äldre elever för att kunna ta lärdom och erfarenheter kring andraspråksinlärning i olika 

åldrar. Detta kan vara bra för att visa hur andraspråksinlärning utvecklas över tid. Anledningen till 

att vi inkluderade internationell forskning var för att andraspråksinlärning också förekommer i 

andra länder än Sverige. Vidare användes även nationell forskning för att få en bild av hur det ser 

ut i Sverige. Ytterligare kriterier var att all litteratur skulle vara både tidsaktuell och vetenskaplig. 

Litteraturvalet har sedan avgränsats genom att söka efter artiklar som är peer reviewed. Litteratur har 

också valts utifrån kapitel i antologier och avhandlingar. För överblick av valt material se urvalslista 

(se tabell 1). 

Multilingual education policy and practice: Ten certainties skriven av Nancy H. Hornberger var en av de 

artiklar som exkluderades. Anledningen till detta var att artikeln baserades på tidigare erfarenheter 

och inte vetenskaplig forskning som var ett av våra inklusionskriterier. En annan anledning till 

exkludering har varit att forskningen har varit för gammal. Trots vårt kriterium om tidsaktuell 

forskning har vi valt att ha med en studie med Collier och Tomas från 1997. Valet att inkludera 

denna studie grundar sig i att den ofta refereras till av andra forskare då det är en långtidsstudie 

som innefattar över 700 000 dokumentationer gällande andraspråkselever. Fem skolor varit 

delaktiga mellan 1982-1996 och de 42 000 elever som dokumenterats har medverkat i studien i 

minst fyra år. Colliers och Tomas studier (1997, 2002) följer dessutom elever från olika regioner i 

USA vilket visar mångfalden i språkliga och kulturella grupper i studien. Vidare har vi valt två 

studier av Collier och Thomas eftersom den senare bygger på djupare reflektioner från den första. 

4.3. Urval 

Titel Författare Publikationstyp År

School Effectiveness for language minority 
students.

Collier Virgina & 
Thomas Wayne

Doktorsavhandling 1997

En skola för andra: Minoritetselever Ing-Marie Parszyk Doktorsavhandling 1999

Language, power and pedagogy: Bilingual 
children in the crossfire

Jim Cummins Bok 2000

Om utvärdering och dess kvalitetshöjande 
roll i undervisningen av elever med svenska 
andraspråk

Kenneth Hyltenstam Konferensbidrag 2001

A National Study of School Effectiveness for 
Language

Collier Virgina & 
Thomas Wayne 

Doktorsavhandling 2002

Språk, interaktion och lärande i mångfaldens 
skola. 

Inger Gröning Akademiskavhandling 2006

Bilingual students’ mother tongue: A 
resource for teaching and learning 
mathematics

Eva Norén Tidskriftsartikel 2008

Ett försök med tvåspråkig undervisning på 
arabiska och svenska

Anna-Lena 
Tvingstedt, Margareth 
Drakenberg & Eva 
Morgan

Forskningsrapport 2009



Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i 
grundskolans matematikundervisning

Eva Norén Doktorsavhandling 2010

Flerspråkiga elevers språkutbildning Inger Lindberg & 
Kenneth Hyltenstam

Konferensbidrag 2013

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

Audrey Lucero Tidskriftsartikel 2013

Young people’s languaging and social 
positioning. Chaining in “bilingual” 
educational settings in Sweden

Annaliina Gynne & 
Sangeeta Bagga-
Gupta

Tidskriftsartikel 2013

Analyzing Bilingual Teaching and Learning in 
Madrid, Spain: A Fulbright Scholar 
Collaborative Research Project

Linda Gerena & M. 
Dolores Ramírez-
Verdugo

Tidskriftsartikel 2014

 

Tabell 1. Urvalslista

4.4. Materialanalys 

Första steget i analysen var att materialet skulle uppfylla alla inklusionskriterier. De material som 

uppfyllde alla inklusionskriterier bearbetades djupare genom närstudering och sammanfattades i en 

litteraturöversikt som skapades för valt material (se bilaga 1). Vid materialanalysen försökte en 

tolkning göras för att få fram forskarnas slutsatser från studierna. Bryman (2011) benämner detta 

som ett hermeneutiskt synsätt. I översikten över analyserat material sammanfattades materialet från 

de olika studierna utifrån syfte, metod och resultat. Vi försökte hitta gemensamma teman bland 

materialet och färgkodade sedan dessa teman för att få en tydlig överblick. Färdkodningen hjälpte 

oss att skapa olika kategorier och ge en tydlig struktur över bearbetat material. Några av de 

kategorier som skapades var modersmålets betydelse, stötting, lärarrollen, kritiska aspekter och kodväxling. 

Dessa rubriker har sedan under arbetets gång prövats, utvecklats och förändrats.

 

 



5. Resultat 

I detta kapitel beskrivs möjligheter och hinder i arbetet med andraspråkselever och varje del belyser 

båda synvinklarna. Inledningsvis redovisas hur den tvåspråkiga undervisningen enligt forskning 

möjliggör till andraspråkselevers språkutveckling (kap. 5.1.). Därefter presenteras hur kodväxling 

påverkar andraspråkselevers språkutveckling (kap. 5.2.), varpå undervisningsspråkets (kap. 5.3.) och 

kulturens betydelse förklaras (kap. 5.4.). I nästkommande del belyses omgivnings förhållningssätt 

och maktstrukturer (kap. 5.5.) samt lärarens förhållningssätts påverkan på andraspråkutvecklingen 

(kap. 5.6.). Därpå framhävs lärarkompetensens betydelse (kap. 5.7.) och vikten av ett 

relationsskapande arbete (kap. 5.8.). Slutligen presenteras hur stöttning på mikro- (kap. 5.9.) och 

makronivå (kap. 5.10.) samt kamratstöttning bidrar till andraspråksutvecklingen (kap. 5.11.).

5.1. Tvåspråkig undervisning 

Elevers tillgång till sitt modersmål spelar en stor roll vid inlärning av ett andraspråk och samtliga 

forskare belyser därmed en additiv tvåspråkighet, där andraspråket lärs in via förstaspråket (Collier 

& Thomas, 2002; Gerena & Ramírez-Verdugo, 2014; Gynne & Bagga-Gupta, 2013; Hyltenstam, 

2001; Lucero, 2013; Norén, 2008, 2010; Tvingstedt, Drakenberg & Morgan, 2009). Forskare pekar 

däremot på olika villkor som är viktiga för att elever ska uppnå en flerspråkighet. Norén (2008, 

2010) och Tvingstedt et al. (2009) förespråkar den tvåspråkiga undervisningen där läraren behärskar 

två språk. Collier & Thomas (2002), Gerena och Ramírez-Verdugo (2014), Hyltenstam (2001) och 

Lucero (2013) betonar liksom resterande vikten att elever har tillgång till sitt modersmål men menar 

samtidigt att tvåspråkigundervisning inte är nödvändig. Norén (2008) lyfter fram att en fördel med 

tvåspråkig undervisning bland annat är att båda språken ges lika mycket utrymme. Detta blir enligt 

Norén (2008) en fördel för andraspråkselever eftersom det sker en attitydförändring gentemot 

deras modersmål vid den dagliga användningen av språket. Det naturliga användandet av både 

första- och andraspråket ger elever möjlighet att lära sig på båda språken (Norén, 2008). 

Norén (2008) och Tvingstedt et al. (2009) undersökningar visar att elever med tillgång till en 

tvåspråkig undervisning, där två språk varit tillgängliga samtidigt uppmätte högre resultat än vid en 

enspråkig undervisning. De elever som deltog i Noréns projekt ansåg att de lärde sig mer, jämfört 

med om de enbart deltagit i en svensktalande klass. Detta kan utläsas i intervjuerna från studien, 

där det framgår att eleverna uppgav sig ta mer initiativ och vågade ställa frågor i den flerspråkiga 

miljön då de kände sig inkluderade och trygga. Detta framgick även i Tvingstedts et al. (2009) 

undersökning där ett försök till en tvåspråkig undervisning på svenska och arabiska genomfördes. 

Undersökningen visade också att deltagande elever utvecklat sitt arabiska språk och kände sig 

tryggare med att använda sitt modersmål efter projektets slut (Tvingstedt et al. 2009). Norén (2008, 

2010) påpekar att möjligheten till tvåspråkigundervisning är en viktig faktor för elever, då de får 

möjlighet att fortsätta identifiera sig som tvåspråkiga, vilket de i vardagslivet är. I Gynne & Bagga-

Guptas studie (2013) framgår också hur viktigt det är att andraspråkselever får arbeta via sitt 

förstaspråk i undervisningen. I studien använder läraren svenska, finska och engelska vid förklaring 

av ord och uppgifter. Eleverna som har finska och engelska som modersmål hjälper läraren med 

förklaring när det är möjligt och behövs. Läraren i denna studie använde både skriftlig och muntlig 

kommunikation på de tre språken vilket i studien visade sig effektivt för elevernas 

andraspråkutveckling. 



I Collier & Thomas (2002) studie har andraspråkselever följts i 15 år. Några elever har genomgått 

en utbildning där undervisningen skedde lika mycket på deras modersmål som andraspråk. I studien 

kombinerades däremot aldrig språken under en och samma lektion utan en lektion utfördes på 

engelska medan den andra lektionen genomfördes på spanska. Resultaten från språktesterna i 

studien visade att de andraspråkselever som erfarit denna undervisning resultatmässigt överträffade 

de elever som genomgått en enspråkigundervisning. Genom Collier och Thomas studie (2002) kan 

utläsas att den faktor som har störst betydelse för andraspråkselevers skolframgång är undervisning 

i förstaspråket. Undersökningen visade att elever som hade en grundläggande kunskap i sitt 

förstaspråk gynnades i sitt andraspråkslärande. Med ett välutvecklat förstaspråk har 

andraspråkelever möjligheten att överföra kunskap till det nya språket. Vidare framhäver även 

Hyltenstam (2001) att användandet av elevers modersmål kan bidra till en högre måluppfyllelse hos 

andraspråkselever. Han menar att modersmåls- och andraspråksutvecklingen stödjer varandra och 

att det finns ett samspel mellan andraspråkselevers språkbehärskning och deras språk- och 

kunskapsutveckling i förstaspråket. 

5.2. Kodväxling 

Åsikterna om huruvida kodväxling i den tvåspråkiga undervisningen bör ske eller inte skiljer sig åt. 

Collier och Thomas (2002) råder lärare att inte kombinera, översätta eller växla mellan två språk, 

utan att strikt hålla sig till ett språk i taget. Resultaten i Collier och Thomas studie (2002) visade att 

när instruktionsspråken skiljdes åt nådde eleverna en djupare kunskapsutveckling där båda språken 

utvecklades. Denna uppfattning skiljer sig från Noréns studie (2008) där lärarna använde sig av 

både elevernas första- och andraspråk samtidigt med hjälp av kodväxling i sin undervisning. Norén 

(2010) framställer kodväxling som någonting avancerat som tyder på att talaren har en god 

språkförmåga. Lärare i Luceros studie (2013) använde sig av kodväxling som stöttningsmetod för 

att förklara begrepp och uttryck elever inte förstod. Lucero (2013) menar att elever med hjälp av 

kodväxling får tillfälle att tillägna sig en djupare förståelse. Gynne & Bagga-Gupta (2013) lyfter i 

sin studie precis som Norén (2008) och Lucero (2013) upp fördelarna med kodväxling för 

andraspråksinlärare. Resultaten i studien visar att elever genom att använda olika språk och gå via 

sitt modersmål, länkar samman betydelser och får en djupare förståelse inom de olika skolämnena.  

5.3. Undervisningsspråket 

I studier gjorda av Gerena och Ramírez- Verdugo (2014) och Norén (2008, 2010) framkommer 

hur viktigt det är att lärare är medvetna om att undervisningsspråket kan utgöra en begränsning för 

andraspråkselever. Vid denna medvetenhet har läraren en chans att stötta och förtydliga utefter 

elevers behov. Noréns studier (2008, 2010) visade att förståelsesvårigheter eller begränsningar i 

språket ofta uppstod då andraspråkselever inte alltid uppnått samma språkliga nivå som 

förstaspråkselever. Elevernas förstaspråk i Gerena och Ramírez- Verdugos studie (2014) var 

spanska, men undervisningsspråket var engelska. De flesta elever ansåg att de hade samma 

förutsättningar i båda språken men i intervjuerna framgick att vissa elever upplevde att de förlorat 

ämneskunskaper och sitt spanska ordförråd då de undervisades på engelska, som var deras 

andraspråk. Gröning (2006) och Parszyk (1999) hävdar att eleverna i sina studier hade kunnat 

uppnå ett högre betyg om de hade behärskat undervisningsspråket bättre. Gröning (2006) menar 

att den svenska skolan inte anpassar undervisningen efter den språkliga mångfald som finns. I 



hennes studie framkommer också att andraspråkselevers resultat har ett samband med deras 

svenskkunskaper. Gröning (2006) framhäver att urvalet elever i undersökningen inte har skett 

slumpvis men att resultaten ändå är bra för att visa exempel på vad som kännetecknar språk och 

lärande i mångkulturella klasser. I Parszyks (1999) studie påvisas ett samband mellan elevers resultat 

i matematik och deras språkliga förmåga. Det framkom att feltolkade ord eller begrepp kunde 

äventyra hela lösningen av en uppgift. För att kunna göra en språklig anpassning av undervisningen 

konstaterar både Lindberg och Hyltenstam (2013) och Norén (2008, 2010) att lärare behöver vara 

medvetna om att elevers erfarenheter och bakgrund har inverkan på lärandet. 

5.4. Det kulturella sammanhanget  

Samtidigt som Norén (2010) i sin studie hävdar att tvåspråkighet och mångkulturalitet inte behöver 

innebära svårigheter i undervisningen lyfter hon fram att undervisningen bygger på svensk kultur 

och undervisningspraxis. Att inte ha en svensk bakgrund eller kunskap om kulturen ses då ibland 

som ett hinder menar Norén (2010). Exempelvis lyfter en lärare i Noréns studie (2010) fram att 

somalisktalande elever hade svårt att lösa enkla matematiska uppgifter som utgick ifrån sagan 

Prinsessan på ärten, då eleverna inte kände till sagan sedan tidigare. Om elever inte har tidigare 

erfarenheter blir det svårare för dem att känna igen sig eftersom uppgifters kulturella sammanhang 

har betydelse (Norén, 2010). Lindberg och Hyltenstam (2013) belyser vikten av att reflektera över 

elevers olika erfarenheter från både skola och uppväxtmiljö för att kunna utforma undervisningen 

efter den heterogena grupp som finns i dagens skola. Vidare framhäver även Parszyk (1999) att 

lärare behöver kunskap om de skillnader som finns i kulturmönster för olika länders pedagogik för 

att kunna tolka och förstå andraspråkselevers problematik. 

5.5. Omgivningens förhållningssätt och maktstrukturer  

Norén (2010) framhäver att de kritiska aspekterna för andraspråkselever inte enbart beror på 

språkbehärskningen och den kulturella bakgrunden utan att omgivningens förväntningar och 

föreställningar också har en inverkan på andraspråkselevers studieresultat. Hon menar att 

omgivningens förväntningar präglar eleven och dess språk- och kunskapsutveckling. 

Skolan måste enligt Collier och Thomas (1997) kännas meningsfull och effektiv för alla elever, men 

enligt Lindberg och Hyltenstam (2013) sätter majoritetssamhället gränser för vad som ryms inom 

svenskheten som norm, vilket får konsekvenser för elevers val av modersmålsundervisning och 

svenska som andraspråk. Vidare nämner Lindberg och Hyltenstam (2013) att om skolan är styrd 

av svenskheten som norm, blir en konsekvens att elever undviker modersmåls- och svenska som 

andraspråksundervisning för att passa in och bli accepterade. “Samhällets och skolans betoning av 

en traditionell homogen svenskhet kan alltså leda till att minoritetseleverna väljer att avstå från att 

delta i undervisning som kan främja deras tvåspråkighet och allmänna skolframgång” (Lindberg & 

Hyltenstam, 2013, s. 32). Detta visas i Parszyks undersökning (1999) där föräldrarna var frågande 

till satsningen och utvecklingen av modersmålet. En del föräldrar lät i denna studie till och med 

arrangera skolbyte, när en tvåspråkig undervisning blev aktuell. Likaså kan detta utläsas i Collier 

och Thomas studie (2002) där det beskrivs att vissa föräldrar valde bort modersmålsundervisning 

och istället lät sina barn vara delaktiga i undervisning som endast skedde på andraspråket. 

Resultaten av en undervisning från Collier och Thomas studie (2002) utan anknytning till 



modersmålet visade sig till en början goda, men under skolgången pekade studien på 

resultatförsämringar i språktesten för dessa elever. Andra föräldrar i Collier och Thomas (2002) 

studie såg däremot fördelarna med att barnen blev flerspråkiga och valde därför att de skulle delta 

i undervisning som skedde lika mycket på deras modersmål som andraspråk. 

Cummins (2000) förklarar att samhällets maktstrukturer kan vara en förklaring till 

andraspråkselevers studieresultat. Dessa maktstrukturer är enligt Cummins (2000) märkbara även i 

ett klassrum och uppenbarar sig framförallt genom elevernas olika sätt att tala, skriva, klä sig, 

interagera och uppträda. Han anser att det ofta finns en förtryckande maktstruktur där 

andraspråkselever blir dominerade av och underordnade förstaspråkselever. Denna maktstruktur 

ger andraspråkselever andra förutsättningar för utveckling jämfört med förstaspråkselever. 

Maktstrukturerna kan ses i Parszyk undersökning (1999) där elever upplevde att klassrummen var 

segregerade. Eleverna i undersökningen menade att andraspråkselever främst pratar och grupperar 

sig med andra andraspråkselever, medan förstaspråkselever framför allt grupperar sig med andra 

förstaspråkselever. Enligt Parszyk (1999) blir denna gruppering negativ för andraspråkelever då de 

får färre tillfällen att interagera med förstaspråkselever. Collier och Thomas (2002) framhåller att 

interaktionen med förstaspråkselever är en förutsättning för andraspråkselevers språkutveckling. 

5.6. Lärarens förhållningssätt 

I Gerena och Ramírez-Verdugos (2014) och Noréns (2008) studier framgår hur väsentligt ett 

positivt förhållningssätt gentemot andraspråkselever hos lärare är för språkutvecklingen hos 

andraspråkselever. Lärarna i Noréns studie (2008) såg eleverna som individer som tog med sina 

språkkunskaper samt sociala och kulturella resurser till skolan för lärande. Genom att visa intresse 

och ge utrymme för elevers bakgrund uppnådde eleverna i studien en progression i sin 

språkutveckling. Samma positiva inställning fanns i Gerena och Ramírez-Verdugos studie (2014) 

där både lärare och språkassistenter i projektet var entusiastiska till elevers flerspråkighet. Lärarnas 

och assistenternas positiva attityd medförde att eleverna blev medvetna om fördelarna med att vara 

flerspråkiga och förbereddes på detta sätt för det mångkulturella samhället. Fortsättningsvis lyfter 

Cummins (2000) och Collier och Thomas (2002) hur viktigt det är att läraren möter elever med 

höga förväntningar för att högsta möjliga språk- och kunskapsutveckling ska kunna ske. De menar 

att förväntningar blir en indikation på framgång då människor vill leva upp till omgivningens 

förväntningar. I resultaten från Parszyks avhandling (1999) framgår det dock att den svenska skolan 

är dålig på att tillvarata och värdera flerspråkighet och andraspråkselevers erfarenheter och 

tillgångar lika högt som förstaspråkselevers. 

5.7. Lärarkompetens 

Lindberg och Hyltenstam (2013) fastslår att lärarkompetensen är i behov av en utvidgning. De 

menar att alla lärare behöver kompetens i hur ett språkutvecklande arbete för andraspråkselever 

kan genomföras och att en förändring måste ske redan i lärarutbildningen om svenska skolan ska 

klara av sitt uppdrag att ge alla elever en likvärdig utbildning. Dessutom framhåller Lindberg och 

Hyltenstam (2013) att lärare idag inte har tillräckligt med kunskap i hur arbete med 

andraspråkselever ska utföras. Kompetensbristen påvisas även i Gerena och Ramírez-Verdugos 

(2014) och Tvingstedts et al. (2009) studier där majoriteten av lärarna ansåg att de inte var tillräckligt 



utbildade för att undervisa i en flerspråkigmiljö. Lärarna i Gerena och Ramírez-Verdugos studie 

(2014) efterfrågade mer utbildning för hur olika undervisningsmetoder i en språkutvecklande 

arbetsmiljö kan utformas. 

Lindberg och Hyltenstam (2013) konstaterar att alla lärare genom sin utbildning måste bli bättre 

förberedda på att kunskaps- och språkanpassa undervisningen för den mångfald av elever som 

finns i dagens skola. Dock kan denna anpassning enligt Norén (2008) vara svår att åstadkomma, 

då det inte alltid är lätt för läraren att veta hur mycket de ska förenkla språket eller förtydliga 

begrepp. Enligt intervjuerna gjorda i Tvingstedts et al. (2009) studie bildades ur kompetensbristen 

en oro och osäkerhet hos lärarna. Både Gerena och Ramírez-Verdugos (2014) och Tvingstedt et 

al. (2009) framhäver att lärarna i studierna kände en brist på tid i arbetet med andraspråkselever. 

Utebliven diskussion med kollegor, planering och uppföljning blev konsekvenserna av tidsbristen. 

Collier och Thomas (2002) framhåller lärarkompetensen som en av de viktigaste faktorerna för 

andraspråkselevers resultat. De menar att både klass- och modersmålslärare måste vara utbildade 

och att tid måste finnas till planering dessa lärare emellan. 

5.8. Relationsskapande 

Relationer kan enligt Norén (2010) vara en annan form av stöttning då elever bygger upp en 

trygghet kring skolan och människorna som finns i den. Engagerade lärare med en social relation 

till sina elever gynnar det flerspråkiga lärandet (Norén, 2010). En förutsättning för 

relationsskapande mellan elever och elever och lärare är enligt Collier och Thomas (2002) och 

Gerena och Ramírez-Verdugo (2014) ett sociokulturellt stödjande klassrumsklimat, där utveckling 

sker i samspel med andra. Forskarna menar att en sådan miljö gör det möjligt för andraspråkselever 

att på ett naturligt sätt utveckla både sitt första- och andraspråk och att lärarna i detta klimat 

värdesätter elevers flerspråkighet, ställer höga krav och har en bra föräldrasamverkan. 

Föräldrasamverkan är viktigt då föräldrarna får chans att hjälpa sina barn i sin språk- och 

kunskapsutveckling (Collier & Thomas, 2002). Likaså belyser Gynne & Bagga-Gupta (2013) 

fördelarna med detta klassrumsklimat för andraspråkselevers språkutveckling. 

 

5.9. Stöttning på mikronivå 

Gerena och Ramírez-Verdugo (2014), Gynne och Bagga-Guptas (2013) samt Lucero (2013) 

framhäver olika sätt att ge elever stöttning på mikronivå. Denna stöttning är kontextberoende och 

går inte att planera i förväg, då den är beroende av elevers respons.

Resultaten från Gerena och Ramírez-Verdugos studie (2014) visade att lärarna var stöttande och 

att eleverna upplevde att de fick tid att förstå det som upplevdes svårt. Genom stöttningen blev 

eleverna mindre rädda för att göra fel och kände en trygghet och säkerhet hos sina lärare. I Luceros 

studie (2013) framgår däremot att stöttning blev det stöd eleverna behövde för att nå nästa nivå i 

sin muntliga utveckling av språket. Ytterligare en form av muntlig stöttning som presenterades i 

Luceros studie (2013) var när lärare och elever med hjälp av varandra förklarade vad de lärt sig 

under lektionens gång. Eleverna fick med hjälp av denna stöttning utveckla sitt muntliga tal i form 

av att skapa mer komplexa och fullständiga meningar. Fler exempel på stöd på mikronivå från 

studien var när lärare upprepade, eller förklarade olika begrepp som eleverna hade svårigheter med. 



I Resultat från Gynne & Bagga-Guptas studie (2013) framkommer att stöttning bland annat även 

kunde genomföras med hjälp av kodväxling. 

5.10. Stöttning på makronivå 

Gerena och Ramírez-Verdugo (2014), Gynne och Bagga-Gupta (2013) samt Lucero (2013) 

konstaterar att stöttning på makronivå är betydelsefullt för elevers andraspråksutveckling. Norén 

(2008) förklarar att makrostöttning innebär att lärare tar hänsyn till elevers tidigare kunskaper och 

erfarenheter genom att använda sig av kontexter, miljöer och personer som eleverna känner igen 

sedan tidigare. Lucero (2013) lyfter exempelvis hur viktigt det är att lärare är uppmärksamma på 

elevers utveckling för att kunna planera undervisningen på rätt nivå. Hon menar att lärare via en 

välstrukturerad planering har möjlighet att anpassa både innehåll och svårighetsgrad i 

undervisningen för att uppnå en progression i lärandet. 

Ett effektivt sätt att arbeta med stöttning på makronivå är enligt Gynne & Bagga-Gupta (2013) 

genom en varierad multimodal undervisning där flera språk används. Författarna påvisar att fler 

elever får tillfälle att utveckla sina språkkunskaper med ett sådant arbetssätt. De fokuserar i denna 

studie på lärarens tillåtelse och användning av flera språk i klassrummet. Vidare förklarar Gynne 

och Bagga-Gupta (2013) att en multimodal undervisning hjälper andraspråkselever att lära sig 

språket och komma in i den språkliga gemenskapen som finns i ett majoritetsspråk. Gerena och 

Ramírez-Verdugo (2014) och Gynne och Bagga-Gupta (2013) argumenterar också för att olika 

multimodala verktyg bör användas i undervisningen. Exempel som nämns är olika 

demonstrationer, modeller, videor, låtar, spel och internet. Elever i båda studierna upplevde att de 

lärde sig mer med hjälp av dessa verktyg då de fick tillfälle att använda sig av flera inlärningskanaler 

och koppla samman dessa. 

Cummins (2000) konstaterar att utvecklingen av en kunskapsrelaterad språkkompetens hos 

andraspråkselever gynnas av en kontextbunden undervisning. Han menar att sammanhanget blir 

ett stöd för eleverna i denna undervisning. Exempel på kontextbunden undervisning är genom 

smågrupper, rollspel, experiment och studiebesök. Cummins (2000) förklarar att uppgifterna 

behöver bli mer och mer kontextualiserade och tankemässigt krävande för att utmana och utveckla 

andraspråkselever. Anpassningen läraren måste göra, blir en stöttning på mikronivå.

5.11. Kamratstöttning 

Ett effektivt sätt att undervisa andraspråkselever är genom smågrupper (Gröning, 2006; Gynne & 

Bagga-Gupta, 2013). Enligt Gynne och Bagga-Gupta (2013) blir smågrupper en form av 

kamratstöttning då elever engagerar varandra och hittar egna lösningar inom gruppen. Enligt 

samma studie är smågrupper även effektivt för att hjälpa andraspråkselever in i den språkliga 

gemenskap som finns i majoritetsspråket. Resultatet i Grönings studie (2006) visar att elever som 

medverkat i smågruppsundervisning använder ett rikare och mer varierat språk än de som deltagit 

i helklassundervisning. I smågrupperna kände eleverna en trygghet i att använda sitt språk vilket 

ledde till en ökad interaktion som i sig ledde till en språkutveckling. Vidare förklarar Gerena och 

Ramírez-Verdugo (2014) och Gröning (2006) att eleverna blev som ett lärandestöd i den lilla 

gruppen och hjälpte och uppmuntrade varandra i språkutvecklingen. De menar att även om 



andraspråkselever är de som drar störst nytta av arbetssättet så utvecklar förstaspråkselever en 

större tilltro till sin språkliga förmåga och stärker sitt språkliga självförtroende. Likaså menar Gynne 

& Bagga-Gupta (2013) att förstaspråkselever gynnas av kamratstöttning då de får chans att se sig 

själva som en hjälpsam vän eller en svensklärare. Vidare framhåller Gerena och Ramírez-Verdugo 

(2014) att om kamratstöttning ska vara möjligt krävs ett sociokulturellt stödjande klassrumsklimat. 

Med detta menar de en miljö där elever känner sig delaktiga och att deras erfarenheter tillvaratas.

 



6. Diskussion 

Diskussionen inleds med metoddiskussion där ett resonemang kring svårigheter och 

tillvägagångssätt förs (kap. 6.1.) Under rubriken metoddiskussion lyfts även arbetets validitet och 

generaliserbarhet. Därefter ställs studiens resultat mot bakgrund, styrdokument och tidigare 

erfarenheter i resultatdiskussionen (kap. 6.2.). 

6.1. Metoddiskussion 

Materialet valdes utifrån syfte och frågeställning samt de inklusionskriterier som presenterades i 

metodavsnittet. Inklusionskriterierna var till stor hjälp och lotsade oss genom materialanalysen. 

Under arbetets gång skapades nya förståelser av området vilket gjorde att vi fick justera syftet och 

frågeställningen, varpå även inklusionskriterierna och sökorden anpassades utefter detta. 

Informationssökningen uppfattades till en början som en utmaning, men tack vare handledning 

och fördjupande samtal fann vi fler och mer lämpade sökord anpassade efter studiens syfte och 

frågeställning. Vi upplevde det svårt att använda thesaurussökningen i ERIC samtidigt som det var 

svårt att hitta lämpliga sökord att söka på vid fritextsökning. Swepub upplevdes som 

användarvänligare och enklare då det inte fanns lika många inställningar och funktioner i denna 

sökmotor. Ändringarna i syftet och frågeställning gjorde att urvalet av material förändrades. Detta 

ledde till att artiklar som var aktuella till en början blev mindre relevanta under arbetets gång. 

En av arbetets starka sidor är att en jämn fördelning av internationell och nationell forskning har 

använts och valt material innefattar därmed en stor variation av språkliga och kulturella grupper av 

elever. Fördelarna med den nationella forskningen är att den är lättare att relatera till, då studierna 

har utförts i svenska skolor, men den svenska läroplanen som grund. Genom internationell 

forskning kan lärdomar och erfarenheter tas från andra länder som kommit längre i forskningen 

jämfört med Sverige. Utöver detta stärker Collier och Thomas studie (1997) vårt resultat då den är 

ytterst omfattande och en av de största studierna inom området. Andra namn som exempelvis 

Cummins, Hyltenstam och Lindberg förstärker tilltron till vårt arbete ytterligare då de är stora inom 

andraspråksforskningen. 

Någonting vi upplevde som en begränsning i vårt arbete var att vi till en början kopplade 

forskningsresultaten till egna erfarenheter. Exempelvis har ingen av oss stött på en tvåspråkig 

undervisning tidigare. Våra tankar kring den tvåspråkiga undervisningen var att det inte alltid var 

genomförbart då en lärare inte kan förväntas kunna alla elevers olika modersmål. Återigen 

problematiserades detta under handledning och vi blev således öppna för nya tankar och intryck. 

Ytterligare något som kan ses som en svaghet är den breda åldersgruppen som finns med i studien. 

Det hade varit fördelaktigt om vi hittat mer forskning kring andraspråkelever i förskoleklassen till 

årkurs tre då detta innefattar åldrarna vi ska arbeta med senare. 

Urvalet av material är relevanta för den valda frågeställningen vilket enligt Bryman (2011) ger 

arbetet hög validitet. Eftersom materialet från de tre olika länderna har gett liknande utfall kan 

resultatet i studien användas i Sverige, Spanien och USA. Trots att enbart en studie ifrån Spanien 

användes har andraspråkseleverna haft spanska som modersmål i Collier och Thomas studie, varpå 

resultatet till viss del kan generaliseras även till spanskan. Det är också viktigt att tänka på att 



kulturen har en inverkan och att det inte går att dra allmänna slutsatser ur resultatet. Då engelska 

är ett världsspråk som används i många länder ökar studiens generaliserbarhet ytterligare.

6.2. Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras tvåspråkig undervisning i relation till egna erfarenheter av det 

faktiska klassrummet (kap. 6.2.). Kodväxling samt språkets- och kulturens betydelse relateras till 

styrdokumenten och egna erfarenheter (kap. 6.2.1.). Omgivningen och lärarens förhållningssätt 

problematiseras och ställs i relation till styrdokumenten (kap. 6.2.3.). Lärarkompetensen relateras 

till lärarutbildningen och skolans uppdrag att erbjuda en likvärdig utbildning samt problematiseras 

därigenom (kap. 6.2.4.). Tidigare erfarenheter kring relationsskapande i förhållande till vårt resultat 

diskuteras (kap. 6.2.5.). Slutligen presenteras och diskuteras lärarens roll vid stöttning och förslag 

utifrån egna erfarenheter ges (kap. 6.2.6.).

6.2.1. Tvåspråkig undervisning 

En av framgångsfaktorerna som är viktiga att ha i åtanke inför vårt framtida yrke är betydelsen av 

modersmålet. Forskarna i de undersökta studierna uttrycker alla att tillgången till förstaspråket är 

betydelsefullt vid inlärning av ett andraspråk. Elever som har ett välutvecklat förstaspråk kan dra 

paralleller mellan sitt första- och andraspråk vilket är en fördel i inlärningsprocessen. I resultatdelen 

framkommer olika tillvägagångssätt för att uppnå en tvåspråkighet, somliga forskare menar att en 

renodlad tvåspråkig undervisning är att föredra medan andras åsikter kring den mest effektiva 

undervisningsmetoden skiljer sig från detta. Eftersom forskningsresultaten inte är entydiga måste 

vi som framtida lärare göra ett aktivt val av undervisningsmetod. I valet ska hänsyn tas till vad som 

står i Läroplanen. Där framgår det att modersmålsundervisningen ska ge elever möjlighet att 

utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga (Skolverket, 2011). Vi ställer oss dock frågande 

till genomförandet av en tvåspråkig undervisning i praktiken. I studierna framgår att lärarna själva 

är flerspråkiga och utöver majoritetsspråket talar exempelvis arabiska, somaliska eller spanska. 

Genom tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning upplever vi att majoriteten av 

lärarna på de skolor vi varit på, endast talar svenska. Bristen på flerspråkighet gör därmed att det 

blir svårt att utföra en tvåspråkigundervisning. Hyltenstam (2001) konstaterar att omfattningen av 

den tvåspråkiga undervisningen i Sverige blir allt mindre. 

6.2.2. Kodväxling, språkets- och kulturens betydelse 

Collier och Thomas (2002) var de enda forskare i litteraturstudien som ansåg att kodväxling borde 

undvikas. Vi anser att detta kan bero på att denna avhandling har en grund i studien från 1997 och 

att det därför finns ett stort tidsglapp mellan övriga forskare. Eftersom övriga forskare har nyare 

material kan en koppling om en ökad acceptans kring kodväxling göras. En anledning till detta kan 

vara att kodväxling har blivit vanligare och sker i allt större omfattning. Vi håller därför med övriga 

forskare som menar att kodväxling är tecken på en avancerad språkanvändning och bör tas tillvara 

på. Vi tror att andraspråkselever begränsas i sin inlärningsprocess och språkutveckling om de inte 

får tillgång till kodväxling. Med hjälp av kodväxling får elever en större förståelse för hur olika 

språk kan vara sammanbundna och elever kan också ta hjälp av det ena språket för att finna ord i 

det andra språket. Kodväxlingen blir därför en stor fördel för eleverna. Dock ser vi en problematik 

i kodväxlingen då lärare inte alltid förstår samtalets innehåll. Vi tror att detta kan leda till en 



osäkerhet hos många lärare som inte själva är flerspråkiga och kodväxlar. Elever kan själva vara till 

hjälp genom att översätta eller förklara svåra begrepp för varandra vid delat modersmål. Ytterligare 

ett sätt att motverka osäkerheten blir genom samarbetet mellan modersmålslärare och klasslärare. 

Vid en kontinuerlig dialog mellan klass- och modersmålslärare integreras språkutvecklingen med 

ämnesundervisningen som bland annat Gibbons (2013) och Lindberg (2010) anser vara gynnsamt 

för alla elever. Som nämndes i bakgrunden framgår det även i Läroplanen (Skolverket, 2011) att 

språkutvecklingen ska vara ett gemensamt uppdrag mellan lärare i olika ämnen. Av våra tidigare 

erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning upplever vi dock att detta inte alltid är fallet. Vi 

uppfattar att klasslärare ofta får huvudansvaret för andraspråkselevers språkutveckling varpå 

Läroplanen åsidosätts.  

Andraspråkselever ska inta ämneskunskaper på ett andraspråk och samtidigt bedömas på samma 

grunder som förstaspråkselever. Elevernas svenskkunskaper kan därmed bli avgörande för 

prestationerna i ämnena. Detta visas av resultaten från våra studier som visar att andraspråkselevers 

förhållandevis låga resultat kan förklaras med bristande svenskkunskaper. Sammanfattningsvis ser 

förutsättningarna för bedömning olika ut för första- och andraspråkselever på grund av språket, 

vilket bidrar till att utbildningen inte blir likvärdig dessa elever emellan. I Få syn på språket 

(Skolverket, 2012a) konstateras att det språkliga perspektivet har stor betydelse i all undervisning. 

Andraspråkselever har olika utgångspunkter gällande kultur och tidigare erfarenheter jämfört med 

förstaspråkselever. Det är därför viktigt att komma ihåg att uppgifternas kulturella sammanhang 

kan kännas främmande och annorlunda jämfört med elevernas tidigare erfarenheter. Genom att ge 

elever förkunskaper samt ta till vara på elevens tidigare erfarenheter och kunskaper kan eleverna 

förhoppningsvis lättare relatera till det som undervisningen berör. För att uppnå detta krävs enligt 

Rosén och Wedin (2015) att läraren i sin tur är öppen för att lära sig om elevens språk och kultur. 

Det krävs alltså en ömsesidighet från både lärare och elev för att eleven ska tillägna sig förståelse 

för den aktuella kulturen.  

6.2.3. Omgivningens och lärarens förhållningssätt 

Enligt våra studier ser majoritetssamhället ofta mångkulturalitet som någonting ofördelaktigt. Som 

lärare är det lätt att omedvetet ta till sig de negativa värderingarna och återspegla dessa i 

klassrummet. Det är därför viktigt att lärare ser olikheter som en tillgång och en möjlighet för elever 

att lära sig av varandra. Det är också viktigt att lyfta fram det positiva med att vara flerspråkig och 

uppmuntra elever till att delta i modersmålsundervisning. Genom en medvetenhet och kritiskt 

tänkande gentemot sig själv kan lärarens attityd förändras. Studier från Gerena och Ramírez-

Verdugo (2014) och Norén (2008) visar att den positiva attityden leder till ett ökat förtroende för 

lärare och en trygghet hos elever i att använda sin flerspråkighet. En lärare som är medveten om 

att förhållningssättet påverkar eleverna har möjlighet att förändra och anpassa detta. I 

värdegrunden framgår det att skolan har ett ansvar för att utveckla elevers personliga trygghet och 

självkänsla (Skolverket, 2011). Våra erfarenheter inom området talar framförallt för att lärares 

förhållningssätt gentemot elever har betydelse för elevers inställning och motivation till inlärning. 

Lärarens förhållningssätt spelar också stor roll då läraren bestämmer vilka språk som är tillåtna i 

klassrummet och då klassrumsklimatet blir en direkt avspegling av lärarens förhållningssätt. Detta 

kan direkt kopplas till vilka medierande redskap som får utrymme i klassrummet.  



Genom tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning har vi upplevt att elever i ett tryggt 

klassrumsklimat i större utsträckning vågar ta för sig och framföra sina åsikter. Vi menar att 

majoritetssamhället och lärarens förhållningssätt påverkar om modersmålsundervisningen väljs 

bort eller inte. Ur resultaten framgår att föräldrar väljer bort modersmålsundervisning på grund av 

andras synsätt och här har vi som framtida lärare en möjlighet att påverka föräldrars val. Genom 

en forskningsbaserad undervisning och bra kommunikation med föräldrarna kan föräldrarnas 

kunskaper utvidgas och felaktiga val undvikas. Vi ser dock en möjlig problematik kring 

modersmålsundervisningen eftersom det enligt Skollagen (SFS 2010:800) måste finnas minst fem 

elever samt en lämplig lärare för att modersmålsundervisning ska ske. Detta gäller dock inte om 

elever talar ett av Sveriges nationella minoritetsspråk finska, jiddisch, meänkieli, romska eller 

samiska. Vi ställer oss därför frågande till om modersmålsundervisningen verkligen är ett fritt val 

på grund av de kriterier som måste uppfyllas för att elever ska vara berättigade till 

modersmålsundervisning. 

6.2.4. Lärarkompetens 

Då vi också upplever en osäkerhet i hur andraspråkselever på bästa sätt bör undervisas, känner vi 

precis som lärarna i våra studier att mer kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbete med 

andraspråkselever är angeläget. Detta är väsentligt då språket genom kommunikation är ett 

grundläggande medierande redskap och en viktig del i arbetet med andraspråkselever. Precis som 

Lindberg och Hyltenstam (2013) belyser tycker vi att det vore önskvärt med mer kunskaper i 

området redan under lärarutbildningen. En större insikt i arbetet med andraspråkselever skulle 

bidra till en större säkerhet i hur en effektiv undervisning ska planeras och bedrivas. En intressant 

ståndpunkt i frågan är även att Viberg (1996) redan 17 år innan Lindberg och Hyltenstam (2013) 

konstaterar att lärare behöver mer kompetens i arbetet med andraspråkselever. En fråga värd att 

ställa sig är om det på dessa 17 år fortfarande inte skett en förändring i lärarutbildningen? Svaret är 

kanske att behovet precis som förutsättningarna, ytterligare har förändrats varpå ännu mer 

kompetens är nödvändig. 

Vi anser att lärarnas kompetens blir angeläget för utbildningens likvärdighet då lärarkompetensen 

är en betydande faktor för andraspråkselever språk- och kunskapsutveckling. En lärare som inte 

vet hur undervisningen bör utformas kan inte ge andraspråkselever samma förutsättningar som en 

lärare som har kompetens. En skola med kompetenta lärare inom området utgör därför ett 

gynnsammare klimat för andraspråkselever, varpå valet av skola spelar roll för andraspråkselevers 

språk- och kunskapsutveckling.      

6.2.5. Relationsskapande 

Vi har genom tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning märkt att elever som har en 

god relation med sin lärare får ett större förtroende för läraren och i större utsträckning vågar tala 

om ifall det är någonting de inte förstår. Kommunikationen är även här betydelsefullt för 

andraspråkselever då den utgör en grund för relationskapandet. Möjligheten till relationsskapande 

blir därför vidare en grundsten i elevers kunskapsinhämtning. Vi inser också att relationer mellan 

elever är viktiga då andraspråkselever får möjlighet till mer interaktion vid goda relationer med 



klasskamrater. Vi föreställer oss dessutom att bra relationer är en motivationshöjande faktor för 

elever då skolan blir någonting roligt vid möte med kompisar. 

6.2.6. Stöttning 

Att lärarrollen och stöttning ifrån läraren är central vid inlärning av ny kunskap har vi märkt genom 

tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning. Att stöttningen måste anpassas och 

utformas efter elevgruppen och att elever behöver stöttning på olika sätt och inom olika områden 

är också någonting vi uppmärksammat. Vi har även precis som Gibbons (2013) märkt att båda 

nivåerna av stöttning ger elever bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Det räcker exempelvis inte 

med en välplanerad undervisning utan reflektion och anpassning av elevers respons under 

lektionens gång är nödvändigt. Läraren måste vägleda eleven genom undervisningen och erbjuda 

både mer stöd och fler utmaningar för den som behöver. Stöttningen kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet där lärandet sker i samspel med andra. Stöttning är också ett exempel 

på hur arbete inom den proximala utvecklingszonen kan ske.

Vid en varierad undervisning har läraren större möjligheter att engagera och intressera fler elever i 

klassrummet. Eftersom elever har olika förutsättningar är det väsentligt att anpassa och variera 

undervisningen efter detta. Vid en varierad undervisning får fler elever chansen att hitta sitt sätt att 

lära. Några av de arbetssätt som forskarna anser gynnar framförallt andraspråkselever är 

smågruppsarbete, ett kontextbundet arbetssätt samt multimodal undervisning, vilket innebär att 

texter får plats i undervisningen med hjälp av olika uttrycksformer. I Läroplanen (Skolverket, 2011) 

står det att skolan ska stödja elevers harmoniska utveckling genom bland annat en varierad 

sammansättning av innehåll och arbetsformer. Av våra tidigare erfarenheter kan vi se att dessa 

undervisningssätt blir en naturlig del av elevers lärande då hänsyn tas till tidigare erfarenheter och 

att anpassningen sker utefter elevgruppen. Vi anser att dessa undervisningssätt är enkla att 

genomföra för alla lärare, då anpassningen efter elevgruppens förutsättningar och behov är en del 

av lärarens uppdrag (Skolverket, 2011). Genom dessa anpassningar uppmuntras elever att lära på 

olika sätt, vilket blir positivt för eleverna då läraren synliggör och accepterar flera vägar till målet.    

 

  



7. Avslutande ord 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att ett välutvecklat modersmål stödjer lärandeprocessen 

i ett andraspråk. En god grund i förstaspråket gör det således möjligt att överföra grundkunskaper 

mellan förstaspråket till andraspråket (Collier & Thomas, 1997). Ytterligare hänsyn som ska tas i 

undervisningen är att ta tillvara på elevers tidigare kunskaper då detta ligger till grund för den nya 

kunskapen. Fler betydelsefulla faktorer för andraspråkselevers lärande är lärarens förhållningssätt 

och kompetens. Genom detta resultat anser vi att frågeställningen i litteraturstudien är utförligt 

besvarad. Examensarbetet är framförallt aktuellt med tanke på att andelen elever med andra 

modersmål än svenska ökar i dagens klassrum (Skolverket, 2016). För att ge dessa elever de rätta 

förutsättningarna är det därför väsentligt att lärare är medvetna om vilka möjligheter och hinder 

det finns i undervisningen. Litteraturstudien kan därmed vara av intresse för verksamma lärare och 

övrig personal i skolan som möter andraspråkselever. Forskning som vidare önskas inom området 

är ett lärarperspektiv på andraspråksinlärningen samt en nationell långtidsstudie liknande Collier 

och Thomas undersökning för att visa förändringar över tid i andraspråksinlärningen. Det skulle 

också vara intressant att undersöka i vilken utsträckning studiehandledning på modersmålet sker i 

klassrummet.       
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9. Bilaga 1 

Översikt över analyserad litteratur 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Resultat 

Collier, V., & Thomas, 

W-P. 

School Effectiveness for 

Language Minority 

Students. 

Doktorsavhandling 

1997 

USA 

ERIC 

Syftet med studien var att ta reda 

på vilken undervisning som var 

mest effektiv för 

minoritetsspråkselever.   

Studien omfattar resultat mellan åren 1982- 

1996 med över 700 000 dokumentationer och 

över 40 000 elever som varit delaktiga i minst 

fyra år. Fem skoldistrikt i olika regioner i USA, 

där ett stort antal minoritetsspråkselever går i 

offentliga skolor. 

Över 150 hemspråk är registrerade i studien.  

Elever som har genomgått en tvåspråkig 

undervisning har bättre resultat i 

språktesterna jämfört med de elever som 

enbart haft en enspråkig undervisning.  

Collier, V., & Thomas, 

W-P. 

A National Study of 

School Effectiveness for 

Language Minority 

Studien undersökte hur 

variationen på utbildning såg ut 

för minoritetsspråkselever. Samt 

vilka långsiktiga mål elever 

uppnådde. 

Långtidsstudie med forskning mellan åren 

1985-2000 som innehåller både kvalitativa och 

kvantitativa resultat från fem städer och 

landsbygdsområden från olika delar av USA. 

Resultaten visar att kontexterna skiljer sig 

på varje skola. Dessa kontexter kan i hög 

grad influera och påverka elevers 

studieresultat. Det visade sig att 

tvåspråkigt undervisade elever 



Students’ Long-Term 

Academic Achievment.  

Doktorsavhandling 

2002 

USA 

ERIC 

Kvalitativdata samlades in och inkluderade 

intervjuer, skolbesök och enkäter. 

Kvantitativdata inkluderade information från 

registreringscenter, databaser för 

språkminoritetselever, databaser med 

studentinformation, tesdatabaser samt federala 

och statliga databaser.  

överträffade enspråkigt undervisade elever 

i alla ämnen efter 4-7 års tvåspråkig 

undervisning. Vidare visade resultaten att 

kortsiktiga program inte är tillräckligt för 

elever med begränsade eller inga 

engelskkunskaper.  

Cummins, J. 

Language, power and 

pedagogy: bilingual 

children in the crossfire. 

Bok 

2000 

USA 

Primo 

Syftet med boken var att förbättra 

undervisningen för 

andraspråkselever genom att 

sammanföra teorier, forskning 

och erfarenheter för att kunna 

bygga en säker grund.  

Bok med utgångspunkt i forskning och 

beprövad erfarenhet. 

Cummins beskriver bland annat att 

samhällets maktstrukturer har betydelse för 

andraspråkselevers språkutveckling.  



Gerena, L., & Ramírez-

Verdugo, MD. 

Analyzing Bilingual 

Teaching and Learning in 

Madrid, Spain: A 

Fulbright Scholar 

Collaborative Research 

Project. 

Gist Education and Learning 

Research Journal. 

Tidskriftsartikel 

2014 

Spanien 

ERIC 

 

 

Syftet med studien var att 

undersöka attityder och 

uppfattningar mot flerspråkig 

undervisning samt att hitta 

viktiga faktorer kring effektiv 

pedagogik inom flerspråkiga 

skolor i norra Madrid. 

 

Kvantitativa undersökningar, beskrivande och 

analytiska fältobservationer, kvalitativa 

intervjuer samt skriftliga reflektioner.  

Medverkande i studien var lärare, 

gymnasieelever samt språkassistenter i skolor i 

norra Madrid. 22 högstadie- och 

gymnasielärare, 90 gymnasieelever och 53 

språkassistenter genomförde elektroniska 

undersökningar. 27 klassrum besöktes, och elva 

gymnasieklasser observerades. 13 lärare och 

administratörer intervjuades. 

Studien visade möjligheter och eventuella 

konsekvenser som ska tas till hänsyn för 

att underlätta samt utveckla flerspråkiga 

utbildningar. Resultaten som hittades 

delades upp och organiserades i olika 

kategorier: 

Effektiv pedagogik, dvs. varierade 

undervisningsformer såsom 

demonstrationer, videon och andra 

multimodala verktyg som smart boards. 

Förtydliganden och stöttningen var 

genomgående i studien. Studien lyfter 

även betydelsen av lärares positiva 

inställning och attityd som en avgörande 

faktor gentemot elevers språkutveckling. 

Vidare användes även språkassistenter på 

ett effektivt sätt och som stöd till eleverna 

vid exempelvis muntliga sammanhang, 

betoning och uttal. 

Gröning, I. 

Språk, interaktion och 

lärande i mångfaldens skola. 

Avhandling 

2006 

Avhandlingens syfte var att bidra 

till förståelse kring två- eller 

flerspråkiga elevers lärandevillkor 

i grundskolan. 

Avhandlingen innehåller tre delstudier som 

utgår ifrån egna delsyften och undersöker 

bland annat smågruppsaktiviteter och 

interaktionsprocesser.   

En av studierna visar att elevers bakgrund 

och tillgång till modersmålsundervisning i 

samband med övrig undervisning spelar 

stor roll för hur bra andraspråkselever 

lyckas i skolan. En annan visar att 

smågruppsarbete är givande för 



Sverige 

Swepub 

andraspråkselever och den sista hur 

samtalet påverkar andraspråkselevers 

inlärning.   

Gynne, A., & Bagga-

Gupta, S.  

Young people’s 

languaging and social 

positioning. Chaining in 

“bilingual” educational 

settings in Sweden 

Tidskriftsartikel 

2013 

Sverige 

Swepub 

Syftet var att ta reda på hur 

deltagarna i studien använde 

kommunikation, inklusive 

literacy i varje dags sociala 

praktiker.  

Studien utgår från ett så kallat DIMUL projekt 

(Doing Identity in and through Multilingual 

Literacy Practices).  

Undersökningen utfördes i en årskurs 6 på en 

skola med 370 elever i Sverige. I klassen gick 

det 18 elever varav samtliga hade minst en 

finsktalande förälder. Det fanns även andra 

språk i klassen. Materialet samlades in genom 

videoinspelning, texter skrivna av elever, 

genom spontana samtal med elever samt 

genom saker som av en slump råkat höras.  

Studien fokuserar på både mikro och 

makro nivå inom undervisningen och ger 

förslag inom båda nivåerna. I studien kan 

också utläsas att en variation av arbetssätt 

är positivt för andraspråkselevers 

språkutveckling. Kamratstöttning och 

multimodala arbetssätt samt ett samspel 

mellan olika ämnen och arbetsmetoder är 

viktigt för andraspråkselevers utveckling. 

Lärarens inställning och sättet att “kedja” 

olika information på spelar enligt studien 

stor roll.   



Hyltenstam, K. 

Om utvärdering och dess 

kvalitetshöjande roll i 

undervisningen av elever 

med svenska andraspråk. 

Konferensbidrag. 

Symposium 2000: ett 

andraspråksperspektiv på 

lärande 

2001 

Sverige 

Primo 

Syftet med konferensbidraget var 

att diskutera 

andraspråksutvecklingen och hur 

skolor arbetar med 

andraspråkselever. 

Konferensbidrag från år 2000. Kapitlet utgör 

en av 19 artiklar som skrevs av föreläsare på 

konferensen.  

Hyltenstam diskuterar hur det såg ut i 

skolan förut och hur det ser ut idag inom 

utbildningen av andraspråkselever. Vikten 

av planering och utvärdering lyfts också 

upp. 

http://h
http://h
http://h
http://h


Lindberg, I., & 

Hyltenstam, K. 

Flerspråkiga elevers 

språkutbildning. 

Konferensbidrag. 

Symposium 2012: lärarrollen 

i svenska som andraspråk 

 

2013. 

 

Sverige. 

 

Primo. 

Syftet med konferensbidraget var 

att diskutera andraspråkselevers 

situation i skolan och lärarens 

roll vid undervisning i svenska 

som andraspråk.  

Konferensbidrag från år 2012. Kapitlet utgör 

en av 14 artiklar som skrevs av föreläsare på 

konferensen.  

Professorerna fokuserar på undervisning i 

svenska som andraspråk i grundskolan. 

Forskning inom området diskuteras och 

förslag på hur undervisning med 

andraspråkselever bör ske lyftes upp. 

Organisationsnivån på utbildningen lyfts 

fram. 

Lucero, A.  

Teachers’ use of lingustic 

scaffolding to support the 

academic language 

development of first-

Studiens syfte var att undersöka 

vilka språkliga stöttningsmetoder 

som flerspråkiga lärare använde i 

årskurs ett, för att stödja 

språkutvecklingen. 

Studien utfördes som en deltagandeobservation 

på en offentlig grundskola, bland tre årskurs 

ettor i flerspråkiga klassrum, ett spansktalande 

klassrum samt två engelsktalande klassrum. 

Ungefär 440 elever var delaktiga. 

Resultaten visar att lärare som erbjuder 

stöttning både inom och mellan lektioner 

både på en mikro- och makronivå stödjer 

språkutvecklingen för andraspråkselever. 

Exempel på betydelsefulla mikrostöttning 

kunde vara att muntligt upprepa viktiga 

begrepp, att omformulera sig, anpassa hur 

http://h
http://h


grade emergent bilingual 

students. 

Journal of Early Childhood 

Literacy 

Tidskriftsatrikel 

2013 

USA 

ERIC 

snabbt man talade eller att använda sig av 

ett mer vardagligt språk. Studien lyfter 

också fram vikten av lärarens erfarenheter 

och kunskap för att utnyttja muntligt 

språk på ett sätt som är anpassat efter 

klassen och elevers tidigare erfarenheter.  

Norén, E. 

Flerspråkiga 

matematikklassrum: 

Diskurser i grundskolans 

matematikundervisning 

Doktorsavhandling 

2010 

Sverige 

Swepub 

Syftet med studien var att 

undersöka och analysera 

praktiker i flerspråkiga 

matematiska klassrum i 

grundskolor i Sverige.  

Studien har använt etnografiska metoder, 

främst observationer, där data har samlats in 

från ett flertal flerspråkiga matematikklassrum i 

förortsområden i en storstad. Insamlad data 

inkluderade fältanteckningar, intervjuer och 

samtal med elever, lärare och 

skoladministratörer. 

Resultaten från studien tyder på att en 

tvåspråkig kommunikation samt en språk- 

och innehållsbaserad undervisning i det 

matematiska klassrummet stärker elevers 

identitetsskapande. Dock kan 

instruktioner som är enspråkiga vara till 

nackdel för elevers identitetsskapande då 

enbart svenskan utvecklas.  

 

 

Norén, E. 

Bilingual students’ 

mother tongue: A 

Syftet med studien var att ta reda 

på hur undervisningen utvecklas 

i ett tvåspråkigt matematiskt 

klassrum.   

Ett tvåårigt matematikprojekt där fem 

mångkulturella skolor i Sverige deltog. Åtta 

flerspråkiga lärare och ungefär 60 elever 

medverkande. Under undervisningen användes 

två språk, både svenska och arabiska eller 

Eleverna som deltog ansåg att de fick 

tillfälle att lära sig mer, jämfört med om de 

bara haft undervisningen enbart på 

svenska. Projektet lyfter även fram 



resource for teaching and 

learning mathematics. 

Nordic Studies in 

Mathematics Education. 

Tidskriftsartikel 

2008 

Sverige 

ERIC 

somaliska. Projektet fokuserade på nyanlända 

elever men även invandrarelever som hade 

varit i Sverige under en längre tid. 

fördelarna med en tvåspråkig-

undervisning i matematik. 

Parszyk, I-M.   

 

En skola för andra: 

Minoritetselevers 

upplevelser av arbets- 

och livsvillkor i 

grundskolan. 

 

Stockholms universitet, 

institutionen för pedagogik 

 

Avhandling. 

 

1999. 

 

Sverige. 

 

Syftet med avhandlingen var att 

belysa hur olika förhållningssätt 

påverkar minoritetselever i 

dagens skola samt att bidra med 

kunskap kring minoritetselevers 

villkor i skollivet.   

Avhandlingen består av 3 delstudier.  

Studie 1 är en kvalitativ undersökning. Åtta 

förskoleelever har observerats och följts upp 

fem år senare genom intervjuer.  

Delstudie 2 innehåller både kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar. 131 

minoritetsspråkselever följs genom intervjuer 

och observationer.  

Studie 3 innehåller också både kvalitativa och 

kvantitativa studier. Minoritetselevers resultat i 

en nationell utvärdering av matematik jämförs 

med 14 högstadieelevers intervjuer tankar. 

Intervjuer används.  

Studiens resultat visade bland annat att 

elever som ligger långt ifrån den svenska 

kulturen har svårare för att klara uppgifter 

än de som ligger närmare kulturen. 

Resultat visade också att elever upplever 

dagens skola som mycket segregerad och 

att det finns mycket grupperingar i och 

utanför klassrummet.   



Primo. 

 

Tvingstedt, A-L., 

Drakenberg, M., & 

Morgan, E. 

Ett försök med 

tvåspråkig undervisning 

på arabiska och svenska.  

Malmö högskola, 

lärarutbildningen. 

2009. 

Sverige. 

Swepub. 

Syftet med rapporten var att 

sammanställa data från ett 

projekt som 

stadsdelsförvaltningen 

delegerade ut till en kommun. 

Projektet gick ut på att med kort 

varsel skapa en tvåspråkigskola 

med språken arabiska och 

svenska. Syftet var också att ta 

reda på vilka konsekvenser 

undervisningen hade på elever 

med arabiska som modersmål.  

Undersökningen från Tvingstedt m. fl. rör 

endast två förskoleklasserna och två ettor. 

Totalt fanns det 27 arabisktalande elever i de 

fyra klasserna. Utöver svenska och arabiska 

fanns det 12 representerade språk i klasserna. 

Eleverna skulle undervisas på arabiska två 

timmar per vecka. Undersökningen gjordes 

under ett läsår. Material samlades in genom 

intervjuer, frågeformulär, dagböcker och 

videoinspelningar.      

Den tvåspråkiga undervisningen 

utvecklade elevernas arabiskaspråk och 

eleverna kände sig tryggare i användning 

av sitt modersmål. Eleverna vågade i 

större utsträckning fråga vad ord betydde 

om de inte kände till orden.    




