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Enligt ett sociokulturellt perspektiv är språk och tanke varandras förutsättningar, samtidigt som 

kunskaper och språk utvecklas i samspel med andra. Muntlig interaktion är därmed viktig för 

elevers språk- och kunskapsutveckling men avgörande för flerspråkiga elever. Detta ställer höga 

krav på lärarens utformning av undervisning samt det utrymme som ges för muntlig interaktion. 

Skolinspektionens granskning visar dock att det råder stor brist gällande undervisning i det 

flerspråkiga klassrummet, vilket hämmar flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka, sammanställa och presentera forskning som 

behandlar muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet. Frågeställningarna som relaterar 

till syftet utgår ifrån det sociokulturella perspektivet och lyder: 

• Vilken betydelse har muntlig interaktion för flerspråkiga elevers språk- och 

kunskapsutveckling? 

• Vilka faktorer påverkar utrymmet för muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet? 

Studien är en litteraturstudie som bygger på nationell och internationell forskning i form av 

vetenskapliga artiklar, avhandlingar, konferensbidrag, forskningsrapport samt vetenskapligt 

baserade böcker.  

 

Resultatet visar att muntlig interaktion har betydelse för flera olika aspekter inom språk- och 

kunskapsutveckling, bland annat för den kognitiva utvecklingen och för identitetsskapande 

processer. Vidare framgår att lärarens inställning, val av interaktionsformer samt 

gruppformatering är avgörande faktorer för hur utrymmet för muntlig interaktion möjliggörs 

och för flerspråkiga elevers möjlighet att nå språk- och kunskapsutveckling.  

Sökord: Muntlig interaktion, flerspråkigt klassrum, flerspråkiga elever, språk- och kunskapsutveckling, 
identitetsutveckling  
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 Inledning 

 
Sverige blir ett alltmer globaliserat land, vilket leder till att den svenska befolkningen blir mer 

mångkulturell (Säljö 2014a). Detta speglas även i skolorna och Sveriges statistiska centralbyrå 

visar att antalet flerspråkiga elever ökar och beräknas fortsätta öka (SCB, 2015). I en artikel 

uttrycker Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin att Sveriges kommuner måste bli bättre 

på att fördela flerspråkiga elever mellan skolor (Mikael Delin, 2015, 10 december). Detta 

medför att allt fler skolor kommer ha klasser med flerspråkiga elever. Skolinspektionens 

rapport (2010) visar dock att det råder stor brist gällande utbildning och kompetensutveckling 

hos lärare som undervisar i flerspråkiga klassrum. Det medför att flerspråkiga elever ges sämre 

förutsättningar att utvecklas än elever som har svenska som modersmål (Gröning, 2006).  

 
Eftersom vi själva troligtvis kommer arbeta i skolor med klasser där det både finns flerspråkiga 

elever samt elever med svenska som modersmål väcktes vår idé till denna litteraturstudie. Vi 

vill därför undersöka hur undervisning kan bedrivas för att främja flerspråkiga elevers språk- 

och kunskapsutveckling. Eftersom skolans styrdokument (Skolverket, 2015) lyfter språk och 

kommunikation som betydelsefulla faktorer för lärande ville vi fokusera på dessa och 

avgränsade området till de muntliga aspekterna. 

 
Det är genom kommunikation och samspel som människan utvecklas och tillägnar sig nya 

kunskaper och färdigheter. Kommunikationen är en länk mellan kulturer och människors 

tänkande. Språket ger människor möjligheter att göra aktiva val i olika sammanhang vilket 

berikar deras demokratiska ställning. Vidare är språket en länk mellan det yttre talet, 

kommunikationen, och det inre talet, tänkandet. Muntlig interaktion är således en avgörande 

faktor för identitetsskapande, kunskapsutvecklande och personens möjlighet att uttrycka sig i 

samhället (Säljö, 2014b). 

 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka, sammanställa och presentera forskning som 

behandlar muntliga interaktioner i det flerspråkiga klassrummet. Litteraturstudien redogör för 

den muntliga interaktionens betydelser och de faktorer som påverkar interaktionens utrymme 

i det flerspråkiga klassrummet. Materialet som använts för att besvara litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar är insamlat via databaser, söktjänster och kedjesökningar. Vi har även låtit 

materialet omfatta flera olika publikationstyper.  
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Litteraturstudien inleds med att syfte och frågeställningar presenteras (kap. 2). 

Litteraturstudiens teoretiska grund, styrdokument och begrepp som är centrala för att förstå 

resultatet skrivs sedan fram i bakgrunden (kap. 3). I metodavsnittet (kap. 4) redogörs för 

materialinsamlingen och inklusionskriterier för det granskade materialet. Resultatet (kap. 5) 

besvaras och struktureras utifrån de två frågeställningarna och detta innebär att den muntliga 

interaktionens betydelse för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling presenteras 

först. Därefter redogörs för de faktorer som påverkar utrymmet för muntlig interaktion i det 

flerspråkiga klassrummet. I diskussionsavsnittet (kap. 6) diskuteras först metoden och därefter 

resultatet. Litteraturstudien avslutas med tankar och idéer kring fortsatt forskning.  
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 Syfte och frågeställningar 

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

som behandlar muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet utifrån det sociokulturella 

perspektivet. 

  
Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor:  

• Vilken betydelse har muntlig interaktion för flerspråkiga elevers språk- och 

kunskapsutveckling? 

• Vilka faktorer påverkar utrymmet för muntlig interaktion i det flerspråkiga 

klassrummet? 
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 Bakgrund 

I bakgrunden redogörs studiens teoretiska perspektiv, koppling till styrdokument samt de 

centrala begrepp som behandlas i litteraturstudien. Inledningsvis förklaras det teoretiska 

perspektivet samt tillhörande begrepp (kap. 3.1). Därefter behandlas styrdokument som 

beskriver grundskolans syfte, mål och riktlinjer (kap. 3.2). Vidare redogörs för begreppet 

muntlig interaktion (kap. 3.3). Därefter beskrivs begreppen som berör språk (kap. 3.4), 

flerspråkiga elever (kap. 3.5) och andraspråksinlärning (kap. 3.6). Efter det förklaras begreppet 

flerspråkigt klassrum i relation till en mångkulturell mötesplats och interkulturellt möte och 

sedan beskrivs identitetsskapande (kap. 3.7). Avslutningsvis presenteras centrala begrepp som 

berör undervisning (kap. 3.8). 

 

3.1 Sociokulturell syn på lärande 
 
I denna litteraturstudie betraktas språk ur Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Säljö 

(2014a), som är en framträdande professor i pedagogisk psykologi, lärande, utveckling samt 

kommunikation. Han har forskat inom området för lärande och utveckling i ett sociokulturellt 

perspektiv. Säljö (2014a) förklarar teorin och beskriver följande begrepp som centrala. 

Begreppet mediering kan förklaras som att människan använder redskap för att förstå och agera 

i sin omvärld. Språket ses som ett intellektuellt eller mentalt redskap och är ett av de viktigaste 

medierande redskapen som används vid kommunikation och vid utvecklande av förståelse 

(Säljö, 2014a). Tanken och språket är dynamiska och saker uppfattas på olika sätt beroende på 

vilken värld vi socialiseras in i. Det centrala i det sociokulturella perspektivet är att lärande och 

utveckling sker i sociala samspel där interaktion sker mellan deltagarna. Säljö (2014a) menar 

vidare att människan utvecklar kunskaper hela livet genom att använda sin befintliga kunskap 

för att inhämta eller utveckla ny. I undervisningssammanhang används begreppet den proximala 

utvecklingszonen, vilket kort kan beskrivas som avståndet mellan vad en individ kan klara av själv 

och vad den kan klara av med stöd av en lärare eller annan kompetent person inom området 

(Säljö, 2014a). Den hjälp som eleven får kallas för stöttning vilket är en tillfällig hjälp som leder 

eleven mot nya nivåer av förståelse (Gibbons, 2009). Enligt Skolverkets rapport (2012a) ligger 

det sociokulturella perspektivet till grund för svenska skolans styrdokument. Läroplanens syn 

på språk, tänkande och kunskapsutveckling bygger på denna teori där språket har en 

avgörande betydelse för utveckling av ny kunskap. 
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3.2 Styrdokument 
 
I skolans olika läroplaner lyfts den muntliga interaktionen fram som kärnan i den demokratiska 

skolan och en förutsättning för medvetet handlande (Skolverket 2012b). Syftet med 

utbildningen är att fostra demokratiska medborgare och befästa de mänskliga rättigheterna 

(SFS, 2010:800). I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 

2015) framgår det att grundskolans syfte är att utforma en utbildning som skapar möjligheter 

till varierande sociala gemenskaper, eftersom det ger en god grund för aktivt deltagande i 

samhället vilket främjar språkutveckling. Det är via kommunikation som elever ges möjligheter 

att uttrycka sig och påverka den omvärld de lever i men de ges också möjlighet att förstå hur 

andra människor känner och tänker (Skolverket, 2015). Vidare framgår det i läroplanen att 

elever ska kunna utveckla kunskaper och värden samt att de ska finna livslång lust att lära. 

Elevens utveckling är central och alla elever ska ges stöd att utvecklas så långt som möjligt 

oberoende av erfarenheter och förutsättningar, bakgrund, språk eller behov (Skolverket, 

2015).  

 

3.3 Muntlig interaktion 
 
Samtal är ett muntligt utbyte av synpunkter eller upplysningar som sker mellan två personer i 

informella kommunikativa sammanhang (samtal, u.å.). Begreppet muntlig interaktion används 

i denna litteraturstudie synonymt med begreppet samtal. Enligt Hultgren (2013) är samtalets 

grundläggande syfte att individen ska förstå sig själv och det han/hon själv gör. Han anser 

även att den muntliga interaktionen ger människan möjlighet att förstå sina egna upplevelser, 

tolkningar och behov men också till att ta del av andras värderingar och attityder. 

 
Hultgren (2013) uttrycker att en skicklig samtalsledare har god förmåga att använda 

samtalsstrategier som är framgångsrika vid rätt tillfälle och i rätt sammanhang. Prage och 

Svedner (2000) ser läraren som en samtalsledare som dagligen utför många muntliga 

kommunikationer utöver vardagliga samtal. Dessa är: hälsning, beskrivning, berättande, 

informerande, instruerande, uppmuntrande, hjälpande, läsande och ledande. Traditionellt sett 

har läraren haft en kunskapsförmedlande roll och den muntliga interaktionen centrerades runt 

lärarens förberedda frågor med givna svar. Idag har interaktionens utformning förändrats och 

samtal mellan eleverna är vanligare och ingår som en naturlig del av kunskapsprocessen, 

eftersom det är genom muntlig interaktion eleverna hjälper varandra och läraren kan hjälpa 

eleverna att nå längre i sitt lärande och sin förståelse (Prage & Svedner, 2000). 
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3.4 Språk  
 
Nedan definieras de begrepp som beskriver de olika språkligheter flerspråkiga elever pendlar 

mellan. Modersmålet är det första språk som ett barn hör och lär sig tala, det benämns också 

som förstaspråket (Hajer & Meestringa, 2010). Andraspråket beskrivs som det språk människan 

lär sig efter att ha börjat etablera eller redan har etablerat sitt förstaspråk (Haajer & Meestringa, 

2010). Människor tillägnar sig ett andraspråk informellt i den miljö där majoriteten av folket 

talar språket. Termerna första- och andraspråk grundas i ordningsföljden som barnet har 

tillägnat sig de olika språken och inte på vilken behärskningsgrad av språken de befinner sig 

(Hyltenstam, 2012). 

 
I denna litteraturstudie behandlas även begreppen vardagsspråk och skolspråk, vilka är två typer 

av språk som alla elever utvecklar (Cummins, 2000). Vardagsspråket är det språk som används 

i kontextbundna vardagssituationer och för att eleven ska behärska det krävs att eleven har en 

grundläggande kommunikationsförmåga på andraspråket. Skolspråket skiljer sig från 

vardagsspråket, eftersom det är mer abstrakt och komplext. Skolans ämnen har olika specifika 

ämnesrelaterade språk, vilket innebär att olika ämnen använder olika ämnesspecifika begrepp 

och vokabulär (Cummins, 2000). I Skolverkets rapport (2012a) framgår det att vardagsspråk 

och skolspråk hos flerspråkiga elever utvecklas genom att de får använda språket i interaktion 

med andra. Vardagsspråket måste successivt avanceras till skolspråk för att flerspråkiga elever 

ska förstå ämnesrelaterade begrepp och utveckla ämnesrelaterade kunskaper. När detta sker 

utvecklar flerspråkiga elever ett allsidigt och fullständigt andraspråk. I Skolverkets rapport 

(2012a) lyfts det att vardagsspråk och skolspråk utvecklas i all undervisning vilket betyder att 

utrymme för muntlig interaktion är avgörande för flerspråkiga elevers språk- och 

kunskapsutveckling. 

3.5 Flerspråkiga elever  
 
Elever som ska lära sig ett andraspråk kan benämnas som flerspråkiga elever och andraspråkelever. 

Begreppen har samma betydelse och innebär att eleverna har ett annat modersmål än det som 

talas av majoriteten i landet (Haajer & Meestringa, 2010).  När elever lär sig majoritetsspråket 

utöver sitt modersmål blir de flerspråkiga. I denna litteraturstudie kommer detta begrepp 

fortsättningsvis användas för att beskriva elever som inte har svenska som modersmål. 

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk (Skolverket, 2011) förtydligar 

att dessa elever kan ha kommit till Sverige före eller under sin skolgång eller vara födda i 

Sverige men ha ett annat modersmål än svenska. 
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3.6 Andraspråksinlärning 
 
Andraspråksinlärning sker när en person helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk. För att 

andraspråkelever ska behärska ett andraspråk måste de få höra och använda språket både i 

informella och formella lärandesituationer (Hyltenstam, u.å.). Vidare förklaras att 

andraspråkinlärarna omedvetet bygger upp mentala regelsystem och grammatiska regler för 

de språk som lärs in, vilket kan jämföras med förstaspråksinlärare som gör på samma sätt. 

Enligt Sigurd och Håkansson (2007) skiljer sig första- och andraspråksinlärningen åt då 

förstaspråksinlärarna utvecklar språket linjärt med sin kognitiva nivå, vilket inte 

andraspråksinlärarna gör. Andraspråksinlärarna har redan nått en hög kognitiv nivå när de 

börjar lära sig andraspråket vilket gör att första- och andraspråket inte utvecklas på liknande 

sätt. Detta märks tydligast i uttalet, då andraspråksinlärare kanske aldrig når samma språkliga 

nivå som förstaspråksinlärare. Hyltenstam (u.å.) samt Sigurd och Håkansson (2007) belyser att 

åldern då inlärningen av ett andraspråk påbörjas har en markant betydelse för behärskningen 

av inlärningsspråket. Enligt Hyltenstam (u.å.) ska andraspråket kunna användas som 

förstaspråket, det ska alltså tillfredsställa både sociala och psykologiska 

kommunikationsbehov. För att språket ska kunna användas i samtliga kommunikativa 

sammanhang måste det automatiseras. 

 

3.7 Det flerspråkiga klassrummet 
 
Begreppet mångkulturell används ofta, enligt Nationalencyklopedin, med en betoning av de 

positiva möjligheter som det mångkulturella ger (Mångkulturell, u.å.). Det flerspråkiga 

klassrummet är en mångkulturell mötesplats, vilket är en plats där personer med olika kulturer, 

bakgrunder och erfarenheter möts (Skolverket, 2003). Skolverkets publikation (2003) lyfter 

dock att en mötesplats inte blir mångkulturell förrän kulturer förenas och personerna inom 

kulturerna tar lärdom av varandra. Möten som sker på mångkulturella platser beskrivs som 

interkulturella. Interkulturell är, till skillnad från mångkulturell som är ett tillstånd, en handling 

mellan olika kulturer (Lorentz & Bergstedt, 2006).  

 
I det interkulturella mötet som bland annat sker i flerspråkiga klassrum konstrueras identiteter 

utifrån olika kategorier så som kön, språk, etnicitet, nation och religion. Utifrån begreppet 

identitet skapas olika tillhörighetsgrupper. Det handlar framförallt om att människor jämför 

sina likheter och skillnader för att passa in i vissa identitetskategorier. Människan konstruerar 

och byter identiteter utifrån omgivande miljö och sällskapsgrupper (von Brömssen, 2003).  
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3.8 Undervisning 
 
Kognitivt utmanande undervisning stimulerar förmågor som främst är kopplade till olika 

tankeverksamheter (Skolverket, 2013). Begreppet kognitiv utveckling definieras som 

utveckling av de intellektuella funktionerna förståelse, tänkande, memorerande, 

beslutsfattande samt tolkande (Lundberg, u.å.).  
 
Monologisk undervisning är en interaktionsform där den muntliga interaktionen är begränsad och 

eleverna får lite talutrymme (Dysthe, 1996). Undervisningen baseras på kontrollfrågor, vilket 

innebär att läraren förväntar sig ett kort och precist svar från eleverna (Gibbons, 2009). Dysthe 

(1996) menar dessutom att de flerspråkiga elevernas tidigare erfarenheter ges ett begränsat 

utrymme och inflytande i undervisningen. Den monologiska undervisningen kan ställas emot 

den dialogiska. Den dialogiska undervisningen är en interaktionsform där den muntliga 

interaktionen är stor och eleverna ges mycket talutrymme (Dysthe, 1996). Undervisningen 

baseras på autentiska frågor, vilket innebär att läraren har ett intresse av elevernas förståelse, 

reflektioner och tolkningar. Vidare använder läraren sig av uppföljning och positiv bedömning. Detta 

betyder att elevernas svar värderas och inkluderas i undervisningen (Dysthe, 1996). Dessutom 

baseras den dialogiska undervisningen, till skillnad från den monologiska, på elevernas tidigare 

erfarenheter. Samspel mellan läraren och eleverna samt eleverna emellan är grundläggande för 

denna interaktionsform. Gibbons (2009) beskriver två andra interaktionsformer, en- och 

tvåvägsammanhang som används i samband med utveckling av lyssningsförmågan. 

Envägsammanhang är en interaktionsform där eleverna ska lyssna efter något speciellt. 

Tvåvägsammanhang är en interaktionsform där läraren stöttar eleverna till att samtala om 

lyssningssvårigheter, exempelvis genom att be om förtydliganden.  

 
Grupparbete beskrivs som en utformning där eleverna tillsammans ska genomföra en uppgift. 

Konstellationen på gruppen kan variera men den måste minst innehålla två elever (Gibbons, 

2009). I denna litteraturstudie beskrivs olika undervisningsövningar som kan användas i 

grupparbete. Skärmövningar innebär att en elev förklarar något som bara den ser för sin kamrat, 

därefter ska kamraten rita det den får beskrivet (Gibbons, 2009). I denna övning finns det en 

informationsklyfta mellan eleverna, vilket innebär att varje elev sitter inne på delar av viktig 

information som eleven måste dela med sig av för att uppgiften ska kunna genomföras 

(Gibbons, 2009). Hem- och expertgrupper är också en gruppövning som innehåller 

informationsklyftor. I denna övning finns det en eller flera elever som har mer kunskap inom 

ett område än de andra eleverna har (Gibbons, 2009). 
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 Metod 

4.1 Materialinsamling 
 
Materialet till denna litteraturstudie har samlats in genom sökningar. Dessa sökningar inleddes 

med sökord som vi bedömde relevanta för litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

Eftersom vi önskade att nå nationell och internationell forskning användes både svenska och 

engelska sökord.  Några av de svenska sökorden som gav resultat och användes var: 

Andraspråksinlärning, muntlig interaktion, dialog, samtal och språkinlärning. När sökningen skedde 

på engelska användes följande sökord. Second Language Learn*, Additional Language, Native 

Language, Multilingualism, Bilingualism, Oral, Communication och Pupil*. Sökorden kombinerades 

på olika sätt i olika databaser. När vi sökte i databasen Educational Resources Information 

Center [ERIC], på sökorden: Second language learn* and oral and communication fick vi 943 

träffar. För att minska antalet träffar och hitta forskning som behandlar skolelever valde vi att 

lägga till ordet Pupil* vilket istället gav oss 24 träffar. Efter vi även adderat sökordet Second 

Language Instruction fick vi 11 träffar vilket gav oss en relevant artikel till denna 

litteraturstudie. 

Materialet till resultatet har samlats in via olika databaser och söktjänster som ERIC, SwePub, 

Google Scholar och PRIMO.  Databasen ERIC användes för att nå internationell forskning 

som behandlar området pedagogik. SwePub användes för att samla in svenskt material inom 

det aktuella området. Google Scholar nyttjades både som söktjänst för hitta nytt material men 

också för att söka på sådant material som inte fanns i fulltext på ERIC eller SwePub. 

Majoriteten av de källor som används i resultatet har samlats in genom kedjesökningar på 

databasen PRIMO. 

För att begränsa materialet användes följande kriterier för inklusion. Det första kriteriet var 

att materialet som valdes skulle baseras på vetenskaplig grund. Det andra kriteriet var att 

materialet som används skulle beröra elever eller barn. Det tredje och sista kriteriet var att 

forskningen skulle behandla muntlig interaktion och belysa dess funktion för 

andraspråksinlärning.  

Materialet som analyserats har omfattat följande publikationstyper: två artiklar, en 

forskningsrapport, tre konferensbidrag, tre avhandlingar, två kapitel i antologier samt fyra 

vetenskapligt baserade böcker. Fem av titlarna är engelskspråkiga, resterande är svenska. Att 

de är engelskspråkiga är dock inte det enda tecknet på internationell forskning. Även några av 
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de svenska texterna är internationella men översatta till svenska. Detta gäller framförallt texter 

från Jim Cummins och Pauline Gibbons. Materialet som analyserats presenteras i 

nedanstående tabell (Tabell 1). Innehållet har sorterats efter författarnas efternamn i fallande 

bokstavsordning. 

Författare  Namn på publikation Publikationstyp Publikations år 
Axelsson, Monica Flerspråkighet och lärande Kapitel i antologi 2013 

Chou, Mu-hsuan A Content-Based Approach 
to Teaching and Testing 
Listening Skills to Grade 5 
EFL Learners 

Artikel 2013 

Cummins, Jim  Language, Power and 
Pedagogy. Bilingual Children 
in the Crossfire. 

Vetenskapligt baserad bok 2000 

Cummins, Jim  Andraspråksundervisning för 
skolframgång – en modell för 
utveckling av skolans 
språkpolicy 

Konferensbidrag 2001 

Cobb-Moore, Charlotte, 
Danby, Susan & Farrell, Ann 

Young children as rule 
makers  

Artikel 2009 

Dysthe, Olga  Det flerstämmiga 
klassrummet 

Bok där studie presenteras 1996 

Gibbons, Pauline  Stärk språket, stärk lärandet- 
språk- och 
kunskapsutvecklande 
arbetssätt för och med 
andraspråkelever 

Vetenskapligt baserad bok 2009 

Gibbons, Pauline  Lyft språket, lyft tänkandet: 
språk och lärande  

Vetenskapligt baserad bok 2013 

Gröning, Inger  Språk, interaktion och 
lärande i mångfaldens skola 
… interaktion och lärande i 
flerspråkiga klasser 

Avhandling  2006 

Hajer, Maaike  Språkutvecklande 
ämnesundervisning - ett 
andraspråksperspektiv i alla 
ämnen 

Konferensbidrag 2004 

Kahlin, Linda  Sociala kategoriseringar i 
samspel: Hur kön, etnicitet 
och generation konstruerats i 
ungdomars samtal  

Avhandling  2008 

Long, Michael Input, interaction and second 
language acquisition 

Konferensbidrag 1981 
 

Skolinspektionen  Språk och 
kunskapsutveckling för barn 
och elever med annat 
modersmål än svenska 

Rapport 2010 

Thomas, Wayne P. Collier 
Virginia P. 

A national study of school 
effectiveness for language 
minority student´s long term 
academic achievement   

Avhandling 2002 

von Brömssen, Kerstin 
 

Interkulturella perspektiv. Kapitel i antologi  2006 

Tabell 1, översikt över analyserat material 
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4.2 Materialanalys 
 
Till en början lästes varje publikations inledning och sammanfattning med fokus på denna 

studies frågeställningar. Efter denna läsning valdes de publikationer som inte relaterade till 

syfte och frågeställningar eller uppfyllde de ovannämnda kriterierna bort (kap. 4.1). Därefter 

lästes det kvarstående materialet grundligt och sammanfattades i en översikt (bilaga 1). Detta 

gav ett underlag för vidare analys och jämförande arbete. I översikten synliggjordes eventuella 

skillnader, likheter och samband. Därefter ställdes skillnader och likheter mot varandra för att 

få fram en tydligare bild av forskningens resultat som berör det aktuella forskningsområdet. 

Efter det kategoriserades material utifrån de två frågeställningarna. Materialet som 

kategoriserats delades sedan in under rubriker med passande innehåll.   
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 Resultat 

Detta kapitel är indelat i två delar. Den första delen sammanställer och presenterar forskning 

som besvarar frågan om den muntliga interaktionens betydelse för flerspråkiga elevers språk- 

och kunskapsutveckling (kap. 5.1). Den andra delen sammanställer och presenterar forskning 

som besvarar vilka faktorer som påverkar utrymmet för muntlig interaktion i det flerspråkiga 

klassrummet (kap. 5.2). 

 

5.1 Den muntliga interaktionens betydelse för flerspråkiga elevers språk- och 
kunskapsutveckling 

 
Nedan kommer den muntliga interaktionens betydelse för flerspråkiga elevers språk- och 

kunskapsutveckling presenteras i tre underrubriker. Inledningsvis lyfts att kognitiv utveckling 

främjas av muntlig interaktion och således bör undervisningen vara kognitivt utmanade, ske i 

lärmiljöer som är kända för eleverna samt syfta till att utveckla skolspråk med hjälp av stöttning 

(kap. 5.1.1). Därefter behandlas hur muntlig interaktion erbjuder lärande i samspel och 

därigenom är främjande för språk- och kunskapsutveckling. Samspelet kan ske mellan läraren 

och eleverna samt eleverna emellan (kap. 5.1.2). Sedan förklaras hur muntlig interaktion bidrar 

till identitetsskapande processer genom bekräftelse från läraren (kap. 5.1.3).  

 

5.1.1 Muntlig interaktion främjar kognitiv utveckling  
 
Kognitivt utmanade uppgifter skapar förutsättningar för att flerspråkiga elever ska kunna 

utveckla vardagsspråket samt utveckla ett väl fungerande skolspråk (Cummins 2000). Dysthe 

(1996) och Gibbons (2013) menar liksom Cummins (2000) att undervisningen bör vara 

kognitivt utmanande för att flerspråkiga elever ska nå språk- och kunskapsutveckling. De 

menar vidare att undervisningen ska ske i lärmiljöer som är kända för eleverna. Gibbons (2013) 

uttrycker att alla elever gynnas av sådan undervisning men att den är avgörande för de 

flerspråkiga elevernas språk- och kunskapsutveckling.  

 
Cummins (2000) och Gibbons (2013) beskriver hur kognitivt utmanande undervisning kan 

bedrivas utifrån olika kriterier samt en modell. Gibbons (2013) lyfter tre kriterier som 

tillsammans definierar en högkvalitativ undervisning som till fördel kan ske genom muntlig 

interaktion i form av redogörelse, berättande och förklarande. Det första kriteriet är att 

kunskapsbyggande ska baseras på elevernas tidigare kunskaper. Det andra kriteriet är att 
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Figur 1, relationen mellan språk, kontext och kognitiv svårighetsgrad 

eleverna ska kunna uttrycka egna idéer, som bygger på deras tidigare kunskap, på ett bearbetat 

och kommunicerande sätt. Det tredje kriteriet är att lärandet ska vara verklighetsanknutet 

(Gibbons, 2013). Undervisning som bygger på dessa kriterier och bedrivs genom muntlig 

interaktion leder således till djupare förståelse snarare än ytligt och osammanhängande 

kunskapsstoff (Gibbons, 2013).  

 
Relationen mellan språk, kontext och kognitiv svårighetsgrad har visualiserats av Cummins 

(2000) i en modell. Axelsson (2013) har vidareutvecklat hans modell och inkluderat bland 

annat olika språkliga typer som skolspråk och vardagsspråk samt undervisningsformer. Med 

hennes modell som utgångspunkt har vi förenklat modellen för att åskådliggöra de delar som 

berör innehållet i denna studie. Vår tolkning av Axelssons (2013) modell presenteras nedan 

(Figur 1). 
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I modellen går det att utläsa att det finns två dimensioner av språket, den kognitiva, lodrät 

linje och den konkreta och kontextreducerade dimensionen, vågrät linje. Modellen är indelad 

i fyra fält som beskriver hur undervisning kan bedrivas. I fält 1 befinner sig de elever som har 

befäst vardagsspråket. Välplanerad undervisning som är kontextbunden främjar språk- och 

kunskapsutveckling för de flerspråkiga elever som befinner sig i detta fält. Med kontextbunden 

undervisning menas undervisning som sätts i relation till det eleverna känner till sedan tidigare. 

I fält 2 höjs den kognitiva svårighetsgraden och de flerspråkiga eleverna utmanas i språket. De 

flerspråkiga eleverna bör arbeta mycket i detta fält eftersom de gynnas av kontexten. När 

eleverna når fält 3 har de utvecklat ett välfungerande skolspråk, vilket är kognitivt krävande 

och eleverna behöver inte längre hjälp av kontexten utan de kan förstå mer abstrakt innehåll. 

Fält 4 bör undvikas då undervisning som inte bygger på någon känd kontext och som har en 

låg kognitiv nivå inte är språk- och kunskapsutvecklande. Cummins (2000) menar att det tar 

lång tid innan de flerspråkiga eleverna når skolspråket och att det krävs mycket kontextbaserad 

undervisning innan dess.  

 
I en studie gjord av Chou (2013) påvisades även där vikten av kontextbaserad undervisning. 

Han har undersökt hur elevers hörförståelse förändras i kontextbaserad undervisning vid 

inlärning av ett nytt språk. I studien testades elevernas lyssningsförmåga både före och efter 

de hade deltagit i en kurs med elevnära och kontextbaserat innehåll. Eleverna fick kunskap i 

hur, var och när centrala begrepp kan används i det nya språket i kända kontexter. Resultatet 

visar att elevernas hörförståelse förbättrades eftersom de nya vokabulären lärdes in i relation 

till den redan kända kontexten. Chou (2013) drog slutsatsen att hörförståelsen, som är en del 

av den muntliga interaktionen, utvecklas effektivt i kontextbaserad undervisning som sker i 

lärmiljöer som är kända för eleverna. 

 
Ovan beskrevs hur kognitivt utmanande undervisning kan bedrivas. En annan viktig aspekt 

som har betydelse för de flerspråkiga elevernas språk- och kunskapsutveckling är att läraren 

stöttar eleverna. Gibbons (2013) och Hajer (2004) belyser att stöttningen bör ske genom 

muntlig interaktion, eftersom läraren då kan stötta eleverna till att succesivt utveckla och 

använda skolspråket. De menar att stöttning ska användas när eleverna befinner sig i den 

proximala utvecklingszonen. Vidare anser de att stöttningen inte ska vara förenklande, 

eftersom det är att kringgå skolspråket. Hajer (2004) uttrycker att förenkling, genom att texter 

undviks eller flerspråkiga elever inte behöver göra vissa uppgifter, skapar en negativ spiral som 

i slutändan leder till mindre användande av skolspråket. 
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5.1.2 Muntlig interaktion erbjuder lärande i sampel 
 

Thomas och Colliers (2002) studie presenterar att flerspråkiga elever nådde bättre resultat i 

skolan då de befann sig i socialt stödjande miljöer där eleverna fick stöd av läraren och 

varandra. I dessa miljöer utgick de muntliga interaktionerna mellan eleverna och läraren från 

elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Axelsson (2013) stödjer Thomas och Colliers 

resultat (2002) och menar att samspelet mellan läraren och eleverna är viktigt för deras språk- 

och kunskapsutveckling. 

 

Vidare beskrivs även samspelet elever emellan som betydelsefullt i två olika studier som 

presenteras nedan. I en studie gjord av Cobb-Moore, Dandby och Farrell (2009) synliggjordes 

den muntliga interaktionen mellan elever som en språkligt utvecklande process. Eleverna i 

studien fostrade varandra i språket då de i sin lek satte upp regler för hur leksakerna skulle 

hanteras. Den muntliga interaktionen mellan eleverna byggde då på samförstånd, bekräftelse, 

argumentationer, mimik, allianser och förhandling vilket i sig är språkutvecklande aktiviteter 

(Cobb-Moore et al., 2009). I den andra studien gjord av Gröning (2006) var eleverna resurser 

för varandra när de arbetade i grupp utan lärarens ledning, eftersom de då konstruerade 

språkliga kunskaper och gav varandra stöd. De flerspråkiga eleverna gavs i samarbete med de 

andra eleverna möjlighet till initiativtagande för att lösa språkligt inriktande problem.  

 

Ett språkligt inriktat problem skulle kunna vara förhandling. Förhandling som språkaktivitet 

är således gemensam för Cobb-Moore et al. (2009), Gröning (2006) och Long (1981). Long 

(1981) preciserar varför förhandling kan ses som språk- och kunskapsutvecklande för 

flerspråkiga elever. Han menar att förhandling är ett språkutvecklande samtal och en 

förutsättning för andraspråksinlärning, eftersom muntlig förhandling når djupare kunskap. 

Modellen som presenteras nedan visar på förhandlingens struktur och tillvägagångssätt (Figur 

2). Long (1981) menar att om någon av samtalspartnerna i ett samtal inte förstår vad den andre 

pratar om visar denne det genom att ge signaler. Signaler om bristande kunskaper kan 

exempelvis visas genom ställda frågor eller kroppsspråk. För att samtalet ska kunna gå vidare 

och för att innehållet ska kunna bli begripligt måste samtalsdeltagarna justera sitt sätt att tala. 

Den samtalspartner som är mer språkligt avancerad måste därför tillämpa olika strategier för 

att upprätthålla konversationen och för att undvika förståelseproblem. Denna typ av muntlig 

interaktion gynnar språk- och kunskapsutvecklingen för samtliga elever men den är extra 

fördelaktig för de flerspråkiga eleverna eftersom interaktionen inkluderar upprepning, 
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Figur 2 Andraspråksinlärning genom interaktion och 
förhandling (efter Long:1981; Lindberg, 2013, s.486) 

förtydliganden och bekräftande (Long 1981). 

  

  

 

 

5.1.3 Muntlig interaktion bidrar till identitetsskapande processer 
 

von Brömssen (2006) menar att identiteter per definition är sociala eftersom de skapas i 

samspel med andra i sociala sammanhang. Språket är ett redskap som används för att uttrycka 

identitet men det är också ett redskap för att befästa identiteter. Språket används även av 

omgivningen för att kategorisera andra efter språkliga förmågor. Muntlig interaktion i mötet 

mellan läraren och eleven och eleverna emellan kan förstärka, förminska eller befästa elevens 

identitet. von Brömssen (2006) belyser därför vikten av att respektera och uppmuntra de 

flerspråkiga eleverna i deras språkliga utveckling genom muntlig interaktion, då det ligger nära 

besläktat med identitetsskapande. Vidare menar von Brömssen (2006) att skolan ska bedriva 

en interkulturell undervisning som tillgodoser de flerspråkiga elevernas skillnader, komplexitet 

och identiteter som resurser för lärande.  

  

Även Cummins (2001) och Kahlin (2008) beskriver att interaktionen mellan läraren och 

eleverna har betydelse för de flerspråkiga elevernas identitetsskapande. Cummins (2001) 

menar att de flerspråkiga eleverna måste uppleva positiva och bekräftande interaktioner från 

omgivningen gällande deras bakgrund och kultur. Han menar att det är när de flerspråkiga 

eleverna känner sig bekräftade som de vill tillägna sig det nya språket och därmed utveckla sin 

identitet. Han för alltså resonemang som har stark släktskap med det resonemang von 

Brömssen (2006) för. 

 



 

17 
 

 

Kahlin (2008) har undersökt identitetskategoriseringar bland gymnasieelever. Studien visar att 

interaktionen mellan läraren och eleverna hade en problematisk påverkan på elevernas 

identitetsskapande när lärarna generaliserade de flerspråkiga eleverna under en samlad 

kategori. Det framgick dock att de flerspråkiga eleverna använde språkliga resurser för att 

motsätta sig att bli kategoriserade och istället argumenterade de för att de var unika personer. 

Eleverna i studien ville inte acceptera de kulturella och språkliga förväntningarna som lärarna 

ställde på dem och de kunde därmed utveckla sina unika identiteter (Kahlin, 2008). 

 

Gröning (2006) beskriver att interaktionen elever emellan har betydelse för de flerspråkiga 

elevernas identitetsskapande. I studien presenteras att de flerspråkiga eleverna ofta valde att 

arbeta med andra flerspråkiga elever när de själva fick bestämma grupper. Att flerspråkiga 

elever väljer varandra menar Gröning (2006) grundas i de maktförhållanden och 

statusskillnader som råder mellan majoritets- och minoritetsgrupper i samhället. Etnicitet, 

språklig tillhörighet och språkbehärskning för svenska blir därmed kriterier för status, identitet 

och grupptillhörighet i klassrummet (Gröning, 2006). 

 

5.2 Faktorer som påverkar utrymmet för muntlig interaktion i det flerspråkiga 
klassrummet.  

 

Nedan kommer de faktorer som påverkar utrymmet för muntliga interaktioner i det 

flerspråkiga klassrummet presenteras i fyra underrubriker. Inledningsvis introduceras lärarens 

medvetenhet om andraspråksprocessen som en faktor som påverkar utrymmet för muntlig 

interaktion (kap. 5.2.1). Därefter beskrivs att lärarens inställning till flerspråkighet och 

mångkultur påverkar utrymmet för muntlig interaktion (kap. 5.2.2). Efter det förklaras olika 

interaktionsformer (kap. 5.2.3) och gruppformationer (kap. 5.2.4) som möjliggör eller hindrar 

utrymmet för muntlig interaktion i klassrummet. 

 

5.2.1 Lärarens medvetenhet om andraspråksprocessen 
  

Språkutveckling är inte relaterat till ett specifikt ämne utan språket utvecklas i alla skolämnen 

(Gibbons, 2013). Hajer (2004) anser att det är alla lärares ansvar att skapa utrymme för muntlig 

interaktion i det flerspråkiga klassrummet. Hon förespråkar därför att skolor ska ha en 

gemensam språkpolicy, vilket innebär att alla skolämnen ska ha både språkliga och 

ämnesmässiga mål. Språkpolicyn ska omfatta alla elever eftersom samtliga elever gynnas av en 
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språkinriktad undervisning (Hajer, 2004). I Thomas och Colliers (2002) studie framgår det att 

lärare som arbetade med flerspråkiga elever skulle ha kunskap om andraspråksprocessen för 

att både andraspråket och ämneskunskap ska kunna utvecklas genom muntlig interaktion. 

Liksom Thomas och Colliers resultat (2002) har Gröning (2006) i sin studie kommit fram till 

liknande resultat då hon har genomfört en kartläggning av flerspråkiga elever. Kartläggningen 

visade att det fanns ett tydligt samband mellan elevernas andraspråksbehärskning och deras 

förmåga att tillägna sig och redovisa ämneskunskaper genom bland annat muntliga 

interaktioner.  

 

5.2.2 Lärarens relation till flerspråkiga elever och deras inställning till 
flerspråkighet 

 

Cummins (2001) menar att lärarens inställning till flerspråkighet är avgörande för de 

flerspråkiga elevernas möjlighet att nå språk- och kunskapsutveckling genom muntlig 

interaktion. Tidigare i denna litteraturstudie presenterades att positiva och bekräftande 

interaktioner mellan elev och lärare är avgörande för elevers identitetsutveckling (kap. 5.1.2). 

Cummins (2001) menar att positiva och bekräftande interaktioner samt en god relation mellan 

lärare och elev även är avgörande för språk- och kunskapsutveckling. Han menar att det är 

när elever känner sig välkomna i klassrummet och i inlärningsgemenskapen som flerspråkiga 

elever kan motiveras att ingå i muntliga interaktioner och utveckla ett välfungerande skolspråk. 

Det räcker därmed inte med att lärare endast använder sig av ett bra arbetssätt, har en positiv 

attityd eller ett positivt förhållningsätt till flerspråkighet, utan relationen mellan lärare och elev 

är även viktig. Vidare lyfter Cummins (2001) två aspekter på hur lärare i det flerspråkiga 

klassrummet bör definiera sin ledarroll, vilket i sin tur påverkar utrymmet för muntlig 

interaktion. För det första måste lärare skapa undervisningssammanhang där flerspråkiga 

elever ska vara aktiva deltagare i inlärningsprocessen, exempelvis genom muntlig interaktion. 

För det andra måste lärare ha en positiv inställning till mångkultur och inse resursen i det. 

Språkutvecklande undervisning grundas i att lärare själv lär av flerspråkiga elevers kultur, 

bakgrund och kunskaper (Cummins, 2001).  

 

I en granskning gjord av Skolinspektionen (2010) framgår det att en av deras huvudsakliga 

iakttagelse var att ett fåtal lärare bedriver en undervisning som betraktar flerspråkighet och 

mångkultur som berikande. De anmärkte att endast ett fåtal lärare utgår från ett flerspråkigt 

eller interkulturellt perspektiv i sin undervisning och att flerspråkiga elever sällan får möjlighet 

till att knyta an undervisningens innehåll till sina egna erfarenhetsvärldar (Skolinspektionen, 
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2010). Hajer (2004) förklarar problematiken med lärare som betraktar flerspråkighet som 

hämmande och uttrycker att läraren inte ska ta muntligt utrymme från eleverna i 

undervisningen, eftersom fördelarna med muntlig interaktion som kunskapsresurs försvinner.  

 

5.2.3 Val av interaktionsformer 
 

Lärarens val av interaktionsform påverkar utrymmet för den muntliga interaktionen. Enligt 

Dysthe (1996) är det läraren som väljer hur den muntliga interaktionen ska utformas i det 

flerspråkiga klassrummet.  I en studie gjord av Dysthe (1996) undersöks bland annat skillnaden 

mellan dialogisk och monologisk undervisning Resultatet av studien visar att flerspråkiga 

elever utvecklades mer i dialogisk undervisning, då de gavs utrymme till att delta i muntliga 

interaktioner. Studien visar även att autentiska frågor, uppföljning och positiv bedömning av 

elevernas frågor och svar bidrar till att eleverna blir engagerade och motiverade till att delta i 

muntliga interaktioner. Den dialogiska undervisningen jämförs med den monologiska 

undervisningen som enligt Dysthe (1996) hämmar elevernas engagemang och utrymme för 

muntlig interaktion då samtalen grundas på kontrollfrågor.   

 

Gibbons (2009) förespråkar två andra interaktionsformer som sätts i relation till utveckling av 

lyssningsförmågan. Hon menar att lyssningsförmågan är grunden till att elever ska kunna ingå 

i muntliga interaktioner. Att kunna lyssna på andra är minst lika viktigt som att kunna 

formulera sig (Gibbons, 2009). Gibbons (2009) menar att lyssningsförmågan utvecklas i två 

olika interaktionsformer, en- och tvåvägslyssnande, dessa två kompletterar varandra och båda 

interaktionsformerna ska bedrivas i det flerspråkiga klassrummet för att flerspråkiga elever ska 

utveckla en god lyssningsförmåga. Tvåvägslyssnandet har till syfte att lära flerspråkiga elever 

att be om förtydliganden när de inte förstår. Denna interaktionsform kan praktiseras genom 

olika övningar. Exempelvis kan eleverna arbeta i par med skärmövningar. Den andra 

interaktionsformen som Gibbons (2009) förespråkar syftar bland annat till att eleverna ska 

utveckla förmågan att ta till sig specifik information. Detta kan praktiseras genom att låta 

elever fylla i uppläst information på ett papper. Vidare ska denna interaktionsform även syfta 

till att elever ska kunna ta till sig allmänna upplysningar. Detta kan elever öva på genom att 

para ihop en muntlig beskrivning med rätt bild (Gibbons, 2009).  

 

 



 

20 
 

 

5.2.4 Val av gruppens utformningar 
 

En annan faktor som påverkar utrymmet för muntlig interaktion i det flerspråkiga 

klassrummet är gruppens utformning. Enligt Gibbons (2009) är grupparbete den utformning 

som skapar mest utrymme för muntlig interaktion. Hon beskriver att det finns ett antal 

fördelar med att arbeta i grupper. För det första får eleverna höra och använda samma 

information på en mängd olika sätt, exempelvis genom att ställa frågor, diskutera och lösa 

problem. När eleverna får höra informationen i olika sammanhang underlättas deras 

förståelse. För det andra får eleverna i grupparbete tillfälle att själva inhämta kunskap samt 

förtydliga och formulera frågor inför varandra. För det tredje lyfter Gibbons (2009) fram den 

känslomässiga aspekten då hon menar att flerspråkiga elever känner sig tryggare när de får 

arbeta tillsammans i grupp.  

 

Utrymmet för muntlig interaktion i grupp måste enligt Gibbons (2009) planeras. 

Språkutvecklingen sker inte automatiskt utan läraren måste skapa utrymme och 

förutsättningar som kräver att eleverna kommunicerar med varandra. Gibbons (2009) 

behandlar tre principer som gör att språket sätts i centrum.  Först måste läraren ge gruppen 

tydliga instruktioner. Tydliga instruktioner kan exempelvis förklaras genom att läraren visar 

vad eleverna ska göra.  Den andra principen är att grupparbeten ska kräva att eleverna 

kommunicerar med varandra. Läraren kan exempelvis arbeta med uppgifter där det behövs 

en informationsklyfta, detta kan praktiseras med hjälp skärmövningar. Läraren kan även 

använda sig av hem- och expertgrupper för att skapa informationsklyftor. Den tredje och sista 

principen menar Gibbons (2009) är att alla elever ska vara engagerade i grupparbetet. För att 

detta ska ske kan läraren fördela roller med enskilda uppdrag till varje elev. Eleverna måste då 

ta ansvar och fullfölja sina uppdrag för att uppgiften ska kunna slutföras. När dessa principer 

följs ges optimalt utrymme för muntlig interaktion och de flerspråkiga elevernas språk och 

kunskaper utvecklas (Gibbons, 2009). Även i Grönings studie (2006) framgår det att 

grupparbete främjade de flerspråkiga eleverna och hon påpekade även att läraren skulle 

organisera grupperna och blanda de flerspråkiga eleverna med de eleverna som har svenska 

som modersmål för att optimal språk- och kunskapsutveckling skulle ske. 
 

 

Helklassarbete gynnar inte de flerspråkiga eleverna i lika stor utsträckning som grupparbete då 

de inte ges tillräckligt med utrymme för muntlig interaktion (Gibbons, 2009). Vid 

redovisningar av grupparbeten i helklass menar Gibbons (2009) dock att de flerspråkiga 

eleverna ges utrymme för muntlig interaktion.  
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 Diskussion 

Detta kapitel är indelat i två delar. I den första delen (kap. 6.1) diskuteras val av analysmaterial 

samt dess för- och nackdelar. I den andra delen (kap. 6.2) diskuteras resultatet i förhållande 

till vår framtida yrkesroll som lärare. 

 

6.1 Metoddiskussion 
 
Urvalet av material har gjorts utifrån denna litteraturstudies syfte och frågeställningar. 

Kriterierna som skulle uppfyllas var till stor nytta då material skulle väljas eftersom det gav oss 

relevanta källor. 

 
Med validitet menas att studien undersöker det som avses att undersökas, det vill säga att 

insamlad data är relevant för de valda frågeställningarna (Larsen, 2014). Denna litteraturstudie 

visar sin validitet genom de urvalskriterier som skapats och som legat till grund för urvalet. Vi 

bedömer att urvalskriterierna stämmer överens med litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar.  Med reliabilitet menas att en studie kan genomföras flera gånger av olika 

forskare men ändå nå samma resultat (Larsen, 2014). Denna litteraturstudie visar sin reliabilitet 

genom metodavsnittet (kap. 4.1) där det tydligt går att utläsa hur denna litteraturstudie har 

genomförts och hur insamlandet av data har skett. Detta gör det möjligt för andra att nå 

samma resultat som denna litteraturstudie.  

 
I denna litteraturstudie granskas både aktuell och äldre forskning. Detta är ett medvetet val 

eftersom det ger en bredd på studiens resultat. Äldre forskning lyfts i denna litteraturstudie 

eftersom aktuell forskning ofta refererar tillbaka till de äldre teorierna och utgångspunkterna. 

Vi har valt att ta med Longs modell, trots att den publicerades år 1981. Detta för att flertalet 

forskare fortfarande grundar sina vetenskapliga publikationer i hans studie om förhandlingens 

betydelse för språk- och kunskapsutveckling och vi valde därför att gå direkt till 

förstahandskällan. I det material som analyserats refererar aktuella forskare till varandras olika 

publikationer och de i sin tur refererar till äldre forskare och forskning. Detta kan symboliseras 

som en cirkel där teorier och slutsatser bygger på varandra, vilket vi tolkar som att teorierna 

är aktuella och trovärdiga även idag. Problematiken med att använda äldre forskning är att den 

inte relaterar till dagens styrdokument. Kunskapskrav som ställdes då kan se annorlunda ut 

från de som finns idag.  
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Kriterierna för urvalet har inte inkluderat tvåspråkig undervisning. Aktuell forskning belyser 

ofta detta delområde och därför hade resultatet angående undervisningsmetoder kunnat se 

annorlunda ut om vi inkluderat detta. Med tanke på den tid och det utrymme som studien 

hade till sitt förfogande valde vi att göra den avgränsningen. Eftersom denna litteraturstudie 

utgår från det sociokulturella perspektivets syn på lärande har resultatet speglat denna teori. 

Hade utgångspunkten i litteraturstudien varit utifrån en annan teori hade resultatet troligtvis 

sett annorlunda ut, dock hade syfte och frågeställningar förmodligen formulerats annorlunda. 

 
Vi har försökt att förutsättningslöst sammanställa resultaten i det analyserade materialet och 

vi har försökt att låta materialet stå fritt från våra egna inställningar och erfarenheter till 

muntlig interaktion. Vi är dock medvetna om att vi, inför studien, har varit positiva till muntlig 

interaktion då vi under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammat att muntlig 

interaktion främjar språk- och kunskapsutveckling. Därför har vi varit noga med att 

uppmärksamma samtliga aspekter av området, alltså även de aspekter som skulle kunna 

påverka elevernas språk- och kunskapsutveckling negativt. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka, sammanställa och presentera forskning som 

behandlar muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Litteraturstudien redogör för de faktorer som påverkar den muntliga 

interaktionens utrymme samt dess betydelse för språk- och kunskapsutveckling. 

 
I resultatet framgår det att flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling gynnas av 

muntliga interaktioner. Detta anser de forskare som lyfts i denna litteraturstudie då de menar 

att språket är avgörande för lärande. I bakgrunden beskrivs begreppet mediering vilket tydligt 

kan sättas i relation till resultatet i denna studie. Ur resultatet går det att utläsa att forskare 

menar att språket är medierande, de använder dock inte begreppet men det går att utläsa att 

det är detta forskarna menar då vi ser till ordets innebörd. Vi tolkar det som detta eftersom 

bland annat Cummins (2001), Kahlin (2008) och von Brömssen (2006) belyser att språket 

utvecklas för vidare användning i studier och det fortsatta livet. Detta sätter vi i relation till 

förståelse och agerande i omvärlden.  

 
Vid analysen av materialet har vi fått kunskap om att flerspråkiga elever kämpar med att 

utveckla ämneskunskaper på ett språk de inte fullt behärskar. Cummins (2000), Gibbons 

(2009) och Hajer (2004) förespråkar att läraren ska stötta eleverna genom muntlig interaktion 
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och inte förenkla varken språket eller uppgifter då det hämmar både elevers språk- och 

kunskapsutveckling samt utrymmet för den muntliga interaktionen. De menar att eleverna ska 

använda sitt vardagsspråk och att läraren ska stötta dem till att succesivt använda sig av ett 

mer akademiskt skolspråk. Utvecklandet av ett skolspråk kräver att innehållet i undervisningen 

succesivt får en högre kognitiv nivå. Vidare ska undervisningen sättas in i lärmiljöer som är 

kända för eleverna och det ska gå från ett kontextbaserat till ett kontextreducerat innehåll för 

att effektivisera språk- och kunskapsutveckling. Under vår verksamhetsförlagda tid har vi fått 

erfara denna stöttning. Vi har varit i klasser där merparten av eleverna var flerspråkiga och 

därför kan vi relatera denna muntliga stöttning till egna erfarenheter. Lärarna som bedrev 

undervisning under vår verksamhetsförlagda tid skiljde inte på språkliga förmågor utan 

undervisningen bedrevs utifrån samma villkor, vilket vi uppfattade som positivt för de 

flerspråkiga elevernas lärande. Vi uppmärksammade att undervisningen ofta bestod av 

förklaringar och diskussioner kring skolspråket. Svåra ord förklarades genom att göra det 

abstrakta begripligt genom utläggningar och elevdiskussioner som kopplades till elevers 

vardagsspråk. I elevdiskussionerna gavs eleverna utrymme att själva diskutera, argumentera 

och förklara skolspråksbegrepp genom muntlig interaktion. Detta såg vi som positivt eftersom 

eleverna kunde hjälpa varandra i sin förståelse och de fick öva på att formulera sig så innehållet 

blev begripligt. Att samspel mellan elever främjar språk- och kunskapsutveckling anser även 

Cobb-Moore et al. (2009), Gröning (2006) och Long (1981). 

 
Ur resultatet går det att utläsa att flertalet lärare betraktar mångkultur som problematiskt vilket 

inte stämmer överens med definitionen i bakgrunden. Nationalencyklopedin (Mångkulturell, 

u.å.) beskriver mångkulturell med de positiva möjligheter som ordet ger. Eftersom begreppet 

mångkultur har en positiv och en negativ prägel menar vi att synen på mångkultur kan bli 

problematisk. I Skolinspektionens rapport (2010) framgår det att när lärare talar om 

mångkultur betraktas det som något positivt men i praktiken ses mångkultur som 

problematiskt. Vi tolkar att problematiken grundas i lärarens omedvetenhet om de flerspråkiga 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter och kunskaper. Problematiken ligger även hos 

lärarens bristande tilltro till sin förmåga att våga och vilja undervisa flerspråkiga elever. Vi drar 

slutsatsen att lärarens kompetensbrist är en bidragande orsak till att identitetsprocessen, språk- 

och kunskapsutveckling och utrymmet för muntlig interaktion hämmas i det flerspråkiga 

klassrummet. En annan viktigt aspekt inom detta område belyser Dysthe (1996) och Gibbons 

(2009). De menar att skolor som ser flerspråkighet och mångkultur som hämmande inte ser 

till samhällets verklighet där befolkningen är mångkulturell. 
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Vi ser vikten av att bedriva en interkulturell undervisning som speglar det samhälle vi lever i. 

Vi anser även, i enighet med läroplanens värdegrund (Skolverket, 2015), att alla elever ska bli 

bemötta med respekt oavsett bakgrund, etnicitet, religion, kön eller ålder. Om läraren har en 

negativ syn på flerspråkighet och mångkultur kommer detta troligtvis speglas i eleverna och 

deras identitetsskapande processer. De flerspråkiga eleverna kan vilja frångå sin kulturella 

bakgrund för att platsa in i majoritetskulturen och eleverna i majoritetskulturen kan se 

flerspråkighet som något avvikande och dåligt. Klyftan mellan flerspråkiga elever och elever 

med svenska som modersmål kommer troligtvis att öka och skapa en vi mot dem-atmosfär. I 

vårt resultat visas tydligt att språk och kunskap utvecklas effektivt när elever med svenska som 

både första- och andraspråk samspelar och tar lärdom av varandra. Det blir därför viktigt att 

lärare alltid bekräftar elevers kulturella bakgrunder och erfarenheter samt att de har en god 

relation till sina elever och att eleverna har en god relation till varandra.  

 
I resultatet framgår det att val av interaktionsform och gruppens utformning är faktorer som 

påverkar utrymmet för muntlig interaktion. Detta kräver att läraren har ett dialogiskt 

förhållningssätt i sin undervisning och arbetar utifrån att eleverna i samspel skapar sina 

kunskaper. Lärarens roll blir därmed förändrad från den som tillhandahåller kunskap till den 

som iscensätter möjligheter till lärande genom interaktion och istället för föreläsningar skapar 

utvecklande gruppaktiviteter. Detta kan också problematiseras genom Chou (2013) och 

Gibbons (2009) slutsatser om att elevernas lyssningsförmåga är en förutsättning för språk- 

och kunskapsutveckling. Båda hävdar att lyssningsförmågan utvecklas i en monologisk 

undervisning. Dysthe (1996) menar, till skillnad från ovannämnda, att den monologiska 

undervisningen hämmar både utrymmet för muntlig interaktion och flerspråkiga elevers språk- 

och kunskapsutveckling. Hon förespråkar istället den dialogiska undervisningen som enligt 

henne ger eleverna möjlighet att utveckla språk och kunskap genom muntlig interaktion i 

grupparbeten. 

 
Som framtida lärare ställer vi oss frågan vilken av interaktionsformerna, nämnda ovan, som 

ska tillämpas eftersom forskningen förespråkar både för- och nackdelar i båda 

interaktionsformerna. Läroplanen (Skolverket, 2015) vägleder oss i frågan och det framgår att 

undervisningen ska anpassas efter elevernas förutsättningar och behov. Vi drar därmed 

slutsatsen att det inte finns några givna svar för hur undervisning ska bedrivas utan att vi som 

framtida lärare måste ha förmåga att anpassa och variera undervisningen. Utifrån egna 

erfarenheter har vi insett vikten av att bedriva en varierad undervisning med olika 

interaktionsformer och gruppformationer för främja alla elevers språk- och 
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kunskapsutveckling då varje elev är unik och utvecklar kunskap på olika sätt.  

 
De tankar och idéer om fortsatta forskningsområden som uppkommit under processens gång 

har vidare berört muntlig interaktion och flerspråkighet. Ett forskningsområde som enligt oss 

skulle vara intressant att undersöka är flerspråkiga elevers attityder till muntlig interaktion som 

undervisningsform. Detta skulle kunna göras med kvalitativa studier där de flerspråkiga 

elevernas tankar lyfts. Vidare forskningsområden skulle kunna granska hur flerspråkiga elever 

utvecklar andraspråket i de informella lärmiljöerna i skolan. Dessa informella lärmiljöer kan 

vara på raster, i matsalen samt i omklädningsrummen.  
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Titel  
Tidskrift 
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Syfte  
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Urval  
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Resultat  

 

Axelsson, Monica 
Flerspråkighet och 
lärande 
Svenska som 
andraspråk i 
forskning, 
undervisning och 
samhälle  
Antologi 
2013 
Sverige 
Primo 

Syftet var att utreda 
vad som 
kännetecknar en 
skola där alla, 
oavsett bakgrund, 
ges lika möjligheter 
att utveckla sitt 
tänkande och 
lärande i skolan. 

Litteraturstudie- 
sammanfattning av 
flera olika forskare som 
behandlar flerspråkiga 
elevers förutsättningar 
att utveckla språk i 
klassrummet. De 
behandlar både 
inlärning av första- och 
andraspråket.  

Forskningen som 
behandlas presenterar 
flerspråkighet och 
lärande som visar att 
det finns omfattande 
kunskap om hur skolor 
kan hantera språklig 
och kulturell mångfald 
och bli en skola för 
alla.  

 

Att hindra eleverna från att 
använda sitt första språk i skolan är 
att utnyttja maktförhållanden. 
Lärare och annan skolpersonal ska 
istället visa respekt för flerspråkiga 
elevers språk och ge utrymme för 
det i klassrummet.  

Cummins, Jim 

Language, Power and 
Pedagogy 

Bok 
2000 
USA 
Primo 

Syfte var att föra 
samman teorier, 
forskning, policy 
och erfarenheter 
om 
andraspråksinlärnin
g för att läraren ska 
kunna förbättra sin 
undervisning. 
 

Bok som utgår från 
forskning och 
beprövad erfarenhet 

Cummins beskriver sambandet 
mellan vardagsspråk och skolspråk 
för att belysa vikten av att utveckla 
ett väl fungerande skolspråk. 
Skolspråket används genom 
skoltiden och till vidare studier. 
För att nå skolspråket behöver 
eleverna stöttning och tid. 
 

Cummins, Jim 
Andraspråksundervisni
ng för skolframgång – 
en modell för utveckling 
av skolans språkpolicy 
Konferensbidrag 
2001 
USA 
Google scholar 

Syftet var att belysa 
den ökade 
mångfalden i 
världen. Vidare 
förs forskning och 
teorier om 
inlärning av ett 
kunskapsinriktat 
språk samman och 
det tydliggörs hur 
dessa kan användas 
i undervisningen 
för att främja 
andraspråkselevers 
språk- och 
kunskapsutveckling 

Konferensbidrag 
Internationell forskning 
om andraspråkselever, 
utgår från forskning 
och beprövad 
erfarenhet. 

Cummins lyfter att de flerspråkiga 
elevernas utrymme i interaktionen 
har betydelse för deras kognitiva 
engagemang och 
identitetsutveckling. Han menar att 
läraren har en stor roll i elevernas 
utvecklingsprocess. 
 
Vidare lyfter Cummins att de 
flerspråkiga eleverna lär sig mer 
och effektivare om deras tidigare 
kunskaper aktiveras. Slutligen lyfts 
de tre delar som är viktig för 
effektiv undervisning: fokus på 
innehåll, fokus på språk och fokus 
på språkanvändning. 
 
 



 

 

Chou, Mu-hsuan 
A Content-Based 
Approach to Teaching 
and Testing - Listening 
Skills to Grade 5 EFL 
Learners 
Artikel  
2013 
Vietnam 
ERIC 

Syftet var att 
undersöka hur 
kontextbaserad 
undervisning kan 
hjälpa elever att 
utveckla sin 
lyssningsförmåga 
på ett annat språk 
än modersmålet 

Kvantitativ studie 
Undersökningen har 
gjorts med 52 elever 
som är 11 år gamla 
som ska lära sig ett nytt 
språk. 
Datainsamling har 
bestått av insamlande 
av statistik från 
hörförståelsetest både 
innan och efter en 
kontextbaserad 
undervisning. 
 

En kontextbaserad undervisning 
där eleverna möter autentiska 
frågor främjar enligt studien 
lyssningsförmågan. Nytt vokabulär 
kunde läras in i den kända 
kontexten vilket gav en djupare 
förståelse 

Cobb-Moore 
Charlotte, Danby 
Susan och Farrell, 
Ann 
Young Children as Rule 
Makers 
Artikel 
2009 
Australien  
Google scholar 
 

Syftet var att 
undersöka hur barn 
förstår och 
konstruerar sociala 
regler i 
klassrummet. 

Kvalitativ observation  
Undersökningen har 
gjorts med 5 barn i 
åldrarna 5-6 år. 
Data samlades in med 
hjälp av 
videoinspelningar 

Barn fostrar varandra i den 
muntliga interaktionen. Språket 
utvecklas då de varnar, styr, 
förstår, leder, inkluderar, 
exkluderar och försäkrar sig själva 
och andra. 

Dysthe, Olga  
Det flerstämmiga 
klassrummet: att skriva 
och samtala för att lära  
Bok 
1996 
Sverige 
Primo 

Syftet var att få 
svar på vad som 
sker i klassrummet 
när lärarna 
systematiskt 
försöker införa 
skrivande och 
samtalande som 
redskap för 
lärande.  Samt att 
få insikt om hur 
skrivande och 
samtalande 
påverkar klassens 
inlärningspotential.  
 

Kvalitativ studie med 
en etnografisk 
anstrykning. Tre 
fallstudier.  
 
Urval: tre 
grundskoleklassrum. 
Två olika skolor i 
Kalifornien, en 
förortsskola och en 
cityskola samt en 
byskola i Norge. Alla 
skolor representerar ett 
antal flerspråkiga 
elever.  
 
Data: Observation av 
klassrummen under en 
längre tid. Noggranna 
anteckningar, 
ljudupptagningar, 
kopior av elevtexter, 
intervjuer med lärare 
och utvalda elever, 
enkäter till eleverna. 
 

Dysthe lyfter: 
Vikten av samspel mellan 
skrivandet och samtal för 
inlärning.  
Dialogisk undervisning är en 
förutsättning för det demokratiska 
samhället. 
Att elevernas engagemang ökar om 
de får inflyttande i undervisningen 
och om undervisningen kopplar 
ämneskunskap till elevernas eget 
liv och erfarenheter.  
Att det är viktigt att läraren skapar 
inlärningsaktiviteter som involverar 
eleverna i meningsfullt samspel 
med ämnesinnehåll. 
Att höga förväntningar och 
stöttning gynnar eleverna. 

Gibbons, Pauline 
Stärk språket - stärk 
lärandet: Språk och 
kunskapsutvecklande 
arbetssätt för och med 

Syftet var att belysa 
olika arbetssätt 
som gynnar 
flerspråkiga elever i 
deras språk- och 
kunskapsutveckling
.   

Boken utgår från 
forskning och 
beprövad erfarenhet. 

Gibbons lyfter att: 
 
Språket ska alltid hållas på en hög 
kognitiv nivå för att flerspråkiga 
elever ska kunna utveckla sitt 
vardagsspråk till skolspråk. 
 



 

 

andraspråkselever i 
klassrummet 
Bok 
2009 
Australien 
Primo 

Stöttning ska baseras på muntlig 
interaktion där undervisningen 
baseras på autentiska frågor då det 
främjar språkutveckling. 
Undervisningen ska alltså inte 
skilja på språk och innehåll. 
 
Nyckeln till språkutveckling är att 
lyssna. Lyssnandet utvecklas i både 
en- och tvåvägssammanhang. 
 
I det flerspråkiga klassrummet är 
grupparbete den mest optimala 
utformningen då elever ges 
möjlighet att delta i muntliga 
interaktioner. 
 

Gibbons, Pauline 
Lyft språket, lyft 
tänkandet 
Bok 
2013 
Australien 
Primo 

Syftet var att öka 
förväntningarna på 
vad elever kan 
uppnå genom olika 
arbetssätt och 
arbetsformer. 

Boken utgår från 
forskning och 
beprövad erfarenhet. 

Gibbons menar att det är viktigt 
att elever ställs inför en kognitivt 
utvecklande undervisning där 
tänkande värdesätts. Samtliga 
elever, inkluderat flerspråkiga 
elever, ska ges möjlighet att tänka 
kreativt och kunskap ska byggas 
upp genom utvecklande samtal. 
För att nå resultat krävs det 
stöttning från både lärare och 
andra elever i klassen. 
 

Gröning , Inger 
Språk, interaktion och 
lärande i mångfaldens 
skola 
Avhandling 
2006 
Sverige 
Diva 

Det övergripande 
syftet var att bidra 
till förståelse av 
elevers lärande i 
den språkliga 
mångfaldens skola. 

Tre stycken olika 
delstudier. Den första 
delstudien beskriver 
forskning inom 
cooperative learning. 
De två andra 
delstudierna är 
empiriska studier.  
 
Urval: De empiriska 
undersökningarna har 
genomförts på samma 
elever. Urvalet är tre 
olika grundskoleklasser 
som samtliga klasser 
representerar ett antal 
flerspråkiga elever och 
som är vana vid att 
organiseras i 
smågrupper. 
 
Data: kartläggning av 
elever, observation vid 
smågruppsamtal. 
 

Delstudie II: Av kartläggningarna 
och elevernas prestationer i skolan 
framgår det att det fanns ett tydligt 
samband mellan de flerspråkiga 
elevernas andraspråksbehärskning 
och förmåga att tillägna sig och 
redovisa ämneskunskaper. Om 
eleverna fick välja arbetskamrat i 
smågruppskonstellationer valde de 
flerspråkiga eleverna varandra och 
de elever som hade svenska som 
modersmål valde varandra. Lärare 
ska istället gruppera för att elever 
med svenska som modersmål lär 
sig av flerspråkiga elever och 
tvärtom.  
Delstudie III: I smågrupperna var 
eleverna resurser för varandra. 
Eleverna löste språkliga problem 
genom att fråga, svara eller söka på 
ord. Annars kunde också en mer 
språkligt kompetent person 
korrigera den som inte kommit lika 
långt i sin språkliga utveckling. 
Samtliga elever hjälptes åt att lösa 
språkliga problem. Språkliga 
problem är något som eleverna 
själva tog upp och det innebar att 
eleverna tog dem på allvar.  
 



 

 

Hajer , Maaike 
Språkutvecklande 
ämnesundervisning – ett 
andraspråksperspektiv i 
alla ämnen 
Symposium 2003: 
arena andraspråk  
Konferensbidrag 
2004 
Sverige  
Primo 

Syftet var att 
beskriva varför och 
hur 
ämnesundervisning 
kan integreras med 
språkundervisning. 
Ytterligare syfte var 
att diskutera olika 
aspekter av 
klassrumsinteraktio
n samt hur lärare 
arbetar 
språkutvecklande i 
alla arbetslag.   
 

Artikel som utgår från 
forskning och 
beprövad erfarenhet. 
 

Kvalitén i all undervisning gynnas 
av en ämnesdidaktik som är 
planerad och utgår i från språkliga 
aspekter.  Om undervisningen 
dock har en dålig kvalitet drabbas 
de flerspråkiga eleverna hårdast. 
Det betyder att det är alla lärares 
ansvar att bedriva en språk- och 
ämnesutvecklande undervisning.  
 

Kahlin, Linda 
Sociala kategoriseringar 
i samspel Hur kön, 
etnicitet och generation 
konstitueras i 
ungdomars samtal 
Avhandling 
2008 
Sverige 
Primo 

Syftet var att ta 
reda på hur kön 
konstitueras i 
samtal genom att 
analysera på vilket 
sätt sociala 
kategorier 
samspelar med 
andra sociala 
kategorier, främst 
etnicitet och 
generation. 

Empirisk Kvalitativ 
studie.  
 
Urval: 33 flerspråkiga 
gymnasieelever från två 
olika gymnasieskolor 
från alla tre 
årskurserna. 
 
Datainsamling: 
Inspelning av samtal  
enkät, diskussion om 
enkät. 
 

Interaktioner mellan läraren och de 
flerspråkiga eleverna kan ha en 
problematisk påverkan på deras 
identitetsskapande processer, 
framförallt om eleverna känner att 
de blir kategoriserade utifrån givna 
kategorier där deras unika identitet 
marginaliseras. 

Long, Michael 
Input, Interaction and 
Second-Language 
Acquisition 
Konferensbidrag 
1981 
USA 

Kedjesökning 

 

Syftet var att 
undersöka 
huruvida muntlig 
interaktion kan 
gynna flerspråkiga 
personers 
språkutveckling. 

Kvantitativ studie 
presenterat i tabeller.  
 
Urval: 48 förstaspråkiga 
personer och 16 
andraspråkiga personer. 
 
Datainsamling: 
Intervjuer, tester och 
observationer. 

Beskriver att flerspråkiga personer 
gynnas av modifierande 
interaktionsstrukturer. Det betyder 
att det behövs förhandling för att 
flerspråkiga personer ska förstå de 
personer som talar 
majoritetsspråket och tvärt om. 
Den flerspråkiga personens språk- 
och kunskapsutveckling främjas 
även eftersom anpassningen av 
språket gör innehållet tillgängligt 
och lärande kan därmed ske. 
 

Skolinspektionen 
Språk- och 
kunskapsutveckling – 
för barn och elever med 
annat modersmål än 
svenska. 
Rapport 
2010 
Sverige 
Rekommendation 

Syftet var att 
redovisa resultatet 
från en 
kvalitetsgranskning 
gjord 2010 där 
flerspråkiga elevers 
språk- och 
kunskapsutveckling 
var i fokus.  

Kvalitetsgransknings 
rapport. 
 

Urval: 12 kommuner 
både storstads-, 
förorts- och 
glesbygdskommuner 
med geografisk 
spridning över hela 
landet. De flesta av 
kommunerna hade hög 
andel elever i 
grundskolan med annat 
modersmål än svenska.  

Datainsamling: Varje 
skola och förskola 
besöktes av två eller tre 
inspektörer under tre 

Fåtal lärare bedriver en 
undervisning som betraktar 
flerspråkighet och mångkultur som 
berikande och de utgår inte från 
interkulturella perspektiv.  
 
Flerspråkiga elever får sällan 
möjlighet att knyta an 
undervisningens innehåll till egna 
erfarenheter. 



 

 

dagar. Då genomfördes 
intervjuer av elever, 
observationer i 
klassrummen med hjälp 
av guider och 
scheman.  Intervjuer 
med 
förvaltningspersonal i 
varje kommun och 
central ledning för 
modersmålsundervisni
ng var också en del av 
datainsamlingen. De 
skickades även ut 
enkäter till föräldrar. 
 

von Brömssen, 
Kerstin   
Identiteter i spel- den 
mångkulturella skolan 
och nya etniciteter 
Interkulturella 
perspektiv: 
pedagogik i 
mångkulturella 
lärandemiljöer 
Antologi 
2006 
Sverige 
Primo 
 

Syftet var att 
diskutera begrepp 
och teorier om 
olika identitets-
konstruktioner 
både i den 
monokulturella- 
och den 
mångkulturella 
skolan. 

Kapitlet utgår ifrån 
nationell och 
internationell 
forskning.  
 

Identiteter är per definition sociala. 
Identitet skapas genom processer 
och är inte något som ägs. Att 
identifiera sig med någon/några är 
ett sätt att skapa mening och de 
skapas alltid genom interaktion. 
Identitet är inget ting utan det 
konstrueras i mötet med andra. 
Flerspråkiga elever kan ha svårt att 
intressera sig för undervisning när 
undervisningen baseras på 
traditionella 
undervisningssystem/monokulture
lla utbildningsystem. 

Wayne P. Thomas 
Virginia P. Collier 
A National Study of 
School Effectiveness for 
Language Minority 
Students´ Long-Term 
Academic Achievement. 
Doktorsavhandling  
2002 
USA 
ERIC 

Syftet var att 
analysera flera olika 
undervisningssätt 
för flerspråkiga 
elever under en 
längre tid. För att 
sedan se hur de 
flerspråkiga 
eleverna utvecklas 
akademiskt.  

Kvalitativ och 
kvantitativ studie.  
 
Undersökningen har 
gjorts på fem skolor 
runt om i USA från år 
1985-2001. 
 
Datainsamling: 
Intervjuer, skolbesök, 
undersökningar samt 
insamling från olika 
databaser.   
 

Lärare som arbetar med 
flerspråkiga elever ska ha kunskap 
om andraspråksinlärning så att de 
kan utveckla både språket och 
ämneskunskaper. 
 
Flerspråkiga elever presterar bättre 
när de är i socialt stödjande miljöer 
där undervisningen utgår ifrån 
elevernas bakgrund, erfarenheter 
samt behov.  
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