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Litteraturstudien behandlar ämnet flerspråkighet i skolan. Syftet var att undersöka vil-

ken yrkeskompetens som krävs hos läraren för att undervisa i en flerspråkig klass, vad 

som gynnar de flerspråkiga elevernas lärande i svenskämnet samt vad lärarutbildning-

arna innehåller angående ett flerspråkigt perspektiv. Studiens metod bestod av inform-

ationssökning i flera pedagogiska- och didaktiska databaser. Det slutgiltiga materialet 

bestod av tidskriftsartiklar, antologier, böcker utgivna av förlag och en forskningsöver-

sikt. Efter informationssökningen granskades materialet utifrån kriterier för inklusion 

och analyserades utifrån analyskriterier. Resultatet av studien visade att elevernas för-

utsättningar för lärande har ett tydligt samband med lärarens kompetens. Att integrera 

de flerspråkiga eleverna i klassrummet, bemötandet och de anhörigas betydelse för 

språkutvecklingen presenteras i resultatet. Samarbetet mellan lärarna har en avgörande 

roll för elevernas språkutveckling. Kring lärarutbildningarna saknas forskning inom 

perspektivet flerspråkighet och endast ett litet antal lärare har behörighet inom ämnet 

svenska som andraspråk. 
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1 Inledning  

Antalet flerspråkiga elever i skolan har ökat de senaste åren och ungefär var femte elev i skolan 

har annat modersmål än svenska (Skolverket, 2013). I takt med samhällets utveckling förändras 

skolan och lärarnas situation för undervisning. Sammansättningar av klasser och lärarnas för-

utsättningar för undervisning kräver en förändring. Därigenom måste lärarna ha bredare yrkes-

kompetens som gynnar de flerspråkiga elevernas lärande och utveckling i skolan. Skolinspekt-

ionen (2010) har observerat att lärare saknar kunskap och verktyg för att undervisa i en klass 

med flerspråkighet. En konsekvens av det nämnda kan bli att eleverna inte når de avsedda målen 

för svenska som andraspråk. Därför görs denna studie om vad som krävs av lärare för att un-

dervisa flerspråkiga elever i svenska. Vi har av egna erfarenheter från verksamhetsförlagd ut-

bildning upplevt att elevernas delaktighet och inflytande är av stor vikt. Samarbetet mellan för-

äldrar, lärare och modersmålslärare måste finnas och vara väl fungerande. Vi har också obser-

verat att det inte finns tillräckligt med resurser för eleverna med svenska som andraspråk. Lit-

teraturstudien belyser vad som gynnar lärandet hos de flerspråkiga eleverna.  

Litteraturstudien har sin utgångspunkt i vetenskapliga artiklar, forskningsöversikt och antolo-

gier inom området flerspråkighet. Materialet har valts utifrån kriterier för inklusion och de har 

analyserats utifrån analyskriterier.  

Dessa kriterier berör lärarens roll, flerspråkiga elevers lärande och lärarutbildningens innehåll. 

Studien har avgränsat sig till förskoleklassen och årskurs 1-3 då dessa årskurser är relevant för 

vår kommande yrkesroll. Avgränsningen innefattar också vad läraren behöver ha för yrkeskom-

petens för att undervisa flerspråkiga elever samt vad som gynnar lärandet för de flerspråkiga 

eleverna. Avgränsningen har gjorts för att studien annars blivit för omfattande om vi valt att 

undersöka hur lärares arbete fungerar i flerspråkiga klassrum samt vad läraren bör arbeta med 

för att stimulera de flerspråkiga elevernas språkutveckling.  

Inledningsvis kommer studiens syfte och frågeställningar att beskrivas (kap 2). I bakgrunden 

(kap 3) beskrivs bland annat begrepp för förståelse för studien, teoretiska utgångspunkter och 

barns rätt till utbildning. Därefter beskrivs metod och material (kap 4) för litteraturstudien. I 

resultatet (kap 5) behandlas materialet utifrån studiens tre frågeställningar. I diskussionen (kap 

6) diskuteras bakgrund och resultat i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka vilken kompetens lärare behöver för att på ett sti-

mulerande sätt kunna undervisa flerspråkiga elever i förskoleklassen och årskurs 1-3 i ämnet 

svenska. Syftet är också att identifiera vilka faktorer som gynnar lärande hos elever med fler-

språkighet samt att undersöka lärarutbildningarnas innehåll i förhållande till ett flerspråkigt per-

spektiv. Studiens frågeställningar är: 

• Vad krävs det för undervisningskompetens hos läraren i en klass med  
flerspråkiga elever? 

• Vilka faktorer gynnar ett lärande hos en flerspråkig elev? 

• Vad innehåller lärarutbildningarna angående flerspråkighet? 
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3 Bakgrund 

I första delen av bakgrunden (3.1) belyses relevanta begrepp, därefter beskrivs arbetets teore-

tiska utgångspunkt (3.2). Barns rätt till utbildning beskrivs i kapitel 3.3. Därefter belyses sko-

lans uppdrag utifrån styrdokumenten (3.4), inom detta område tas också lärarens roll upp samt 

rektorns ansvar i förhållande till förberedelseklass. Slutligen beskrivs lärarutbildningens inne-

håll angående flerspråkighetsundervisning i kapitel 3.5. 

3.1 Definition av begrepp 

Att veta skillnaden mellan förstaspråk och andraspråk är en grundläggande kunskap för att för-

stå studien. Förstaspråk, eller modersmål är det språk vi lär oss först, det vill säga det språk 

som elevens vårdnadshavare talar och som eleven möter i vardagen. I vetenskaplig forskning 

kring språk brukar förstaspråk och modersmål definieras lika. Ett andraspråk är det språk vi lär 

oss efter vårt förstaspråk. Att modersmålet är elevens främsta språk är inte alltid korrekt. I vissa 

situationer där elevens andraspråk är majoritetsspråk blir eleven ofta bättre på sitt andraspråk 

än på sitt förstaspråk. I sammanhang där forskning benämner andraspråk brukar begreppet fler-

språkighet också nämnas (Abrahamsson, 2009). Flerspråkighet är när en individ eller samhället 

använder sig av två eller flera språk. När en individ är flerspråkig innebär det att individen inte 

behöver ha fullt utvecklad kunskap i språket. Individens språk kräver inte status i samhället. 

När språket inte har någon status i samhället innebär det att språket inte är lika accepterat som 

andraspråk (Abrahamsson, 2009). Ett begrepp som återkommer i studien är behörighet. Behö-

righet används för att beskriva vad som krävs för att ha kompetens i ett yrke. Detta begrepp 

används ofta bland kommunala och statliga förtroendeuppdrag och tjänster för att beskriva vilka 

villkor det finns för arbetet (Ramberg, u.å). Att få kunskap och färdigheter i en systematisk 

undervisning och träning ger formell kompetens för ett yrke (Utbildning, u.å). Ytterligare ett 

begrepp som återkommer i studien är kompetens. I studien används definitionen att kompetens 

är en skicklighet eller kunnighet inom ämnet (Marklund, u.å). Nyanlända elever ska ha möjlig-

het att gå i förberedelseklass, om detta beslutas av rektorn. Förberedelseklass innebär att eleven 

hamnar i en mindre grupp där varje individ får stå i fokus och i denna klass finns tid och resurser 

för att bearbeta elevens ibland traumatiserade bakgrund (Rodell Olgaç, 1995).    
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3.2 Barns rätt till utbildning 

Antalet nyanlända elever ökar och kommunerna i Sverige behöver större kunskap samt fler 

resurser för att kunna erbjuda alla elever en bra utbildning. Det är främst arbetssätt för att arbeta 

med språkutveckling tillsammans med kunskapsutveckling som behövs för att kunna möta alla 

elevers förutsättningar och behov (Skolverket, 2014). En definition av vem som är en nyanländ 

elev är enligt Skolverket allmänna råd 2008 att eleven saknar kunskaper i det svenska språket 

samt att han eller hon inte har svenska som modersmål. Det finns ingen tidsgräns för hur länge 

en elev räknas som nyanländ. Elever som har grundläggande kunskaper i svenska räknas inte 

som nyanlända elever (Skolverket, 2008). En nyanländ elev har rätt till utbildning. Denna rät-

tighet gäller oberoende av vilka skäl eleven har till varför han eller hon har kommit till Sverige. 

Det ställs stora krav på kommunerna när allt fler flyktingar tar sig till Sverige och många barn 

och ungdomar är utan föräldrar. Beredskap och kompetensutveckling för nyanlända elevers 

mottagande måste därför ske inom skolan (Skolverket, 2014). Enligt Konventionen om barns 

rättigheter har alla barn rätt till utbildning. Utbildningen ska vara tillgänglig för alla barn. I 

skolan ska eleverna utveckla respekt för sin kulturella identitet, sitt språk och sina värden (So-

cialdepartementet, 2014). Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt.  I Sverige gäller skolplik-

ten från höstterminen då barnet fyller sju år och gäller utbildning i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan och sameskolan (Skolverket, 2014). Enligt skollagen har barn med permanent 

uppehållstillstånd skolplikt. Nyanlända barn, barn som har tillfälligt uppehållstillstånd eller 

papperslösa barn har rätt att få utbildning men de har dock inte någon skolplikt. Kommunen där 

barnen befinner sig i är skyldig att ordna utbildning (Skollagen, 2010:800). Elever i grundsko-

lan, grundsärskolan eller specialskolan har efter att skolplikten har upphört rätt till ytterligare 

två år att slutföra de kunskapskrav som minst ska uppnås i de olika skolformerna. För de fler-

språkiga elever som får undervisning i svenska som andraspråk gäller att detta ämne ersätter 

undervisningen i svenska. Bestämmelserna gäller för grundskolan, grundsärskolan och spe-

cialskolan (Skolverket, 2014).  

3.3 Skolans uppdrag 

3.3.1 Styrdokument 
Skolans uppdrag framkommer tydligt i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet. Arbetet ska genom varierande undervisning främja elevernas lust att lära, ge dem möj-

ligheter att utveckla sin språkliga förmåga och skaffa sig verktyg att leva i vårt demokratiska 

samhälle (Skolverket, 2011b). Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska som andraspråk 
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framhåller att eleven med hjälp av språket tillägnar sig kunskaper och skapar verktyg för att 

kunna delta i samhället (Skolverket, 2011a). I skollagens inledande bestämmelser kring en lik-

värdig utbildning står det att varje skolform ska vara likvärdig oavsett var den anordnas (Skol-

lagen, 2010:800). Undervisningen ska främja eleverna i deras lärande och utveckling och den 

ska utgå från elevernas tidigare erfarenheter och deras bakgrund. För att undervisningen ska 

gynna eleverna är det av stor vikt att knyta an till elevernas vardagssammanhang och därmed 

till deras förförståelse (Skolverket, 2011b). Vardagliga ord i undervisningen ska behandlas i 

jämförelse med ord på elevens modersmål. För att lyckas i vidare studier krävs ett stort ord- 

och begreppsspråk (Skolverket, 2011a). Enligt läroplanens riktlinjer ska läraren se till att eleven 

allt eftersom kan vara självständig i sitt arbete (Skolverket, 2011b). Eleven själv ska enligt 

kommentarmaterialet i svenska som andraspråk ta ansvar för sitt språkbruk i samhället (Skol-

verket, 2011a). Kontakten mellan hem och skola är viktig för elevernas utveckling (Skolverket, 

2011b). 

I läroplanens delar om rättigheter och skyldigheter står det att skolan ska visa både för elever 

och vårdnadshavare vilka mål undervisningen har. Vilka krav, rättigheter samt skyldigheter 

som utbildningen kräver ska informeras till vårdnadshavare och elever. Elever och vårdnads-

havare har också rätt till inflytande och påverkan av mål, innehåll och arbetsformer. I skolans 

värdegrund och uppdrag står det att varje person och dennes arbete ska mötas med respekt från 

skolan. Det ska finnas en trygghet, vilja och lust att lära. Skolan ska vara den plats där elever 

ska utveckla kunskap, tänkande och ska bildas till goda samhällsmedborgare. Eleverna ska 

känna att de utvecklas och att de gör framsteg. Det är viktigt att eleverna känner glädje i sin 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2011b). 

3.3.2 Skolans ansvar 
Enligt läroplanens övergripande mål och uppdrag ska läraren se till att eleverna får stöd utifrån 

varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Läraren ska stärka ele-

vens vilja och tillit till sin egen förmåga och se till att han eller hon vågar skapa och använda 

olika uttrycksmedel. Det är också lärarens ansvar att stimulera, handleda och ge stöd till elever 

med inlärningssvårigheter. Läraren ansvarar för att samarbeta med andra lärare för att elever 

ska nå goda resultat. Läraren ska också utgå från att eleven vill ta ett eget ansvar för sin inlärning 

och på så sätt få inflytande över sin undervisning. Att samverka med hemmet och informera 

vårdnadshavare om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling är lärarens ansvar 

(Skolverket, 2011b). 
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Det är rektorn som har det övergripande ansvaret för att eleverna ska nå de nationella målen 

och kunskapskraven. Rektorn ansvarar för att skolans arbetsmiljö utformas så att det finns till-

gång till handledning, läromedel och annat stöd för att eleverna ska kunna utveckla sin kunskap. 

Vid svårigheter eller om problem uppstår i skolan ansvarar rektor för att kontakt upprättas mel-

lan hemmet och skolan. Rektorn ansvar för ett gott samarbete mellan hem och skola men också 

för att vårdnadshavare får information om skolans mål och arbetssätt. De resurser som läraren 

anses behöva för elevernas utveckling samt resursfördelning ska rektorn ordna med. Det är 

rektorns ansvar att se till att personalen på skolan har den kompetens som behövs för att bedriva 

undervisning på ett professionellt sätt. Rektorn ska också främja samarbete mellan förskole-

klassen, skolan och fritidshemmet (Skolverket, 2011b).  

Skolinspektionens granskning av skolor från 2009 visar att lärares attityd och förhållningssätt 

till nyanlända elever är bristande. En kompetensutveckling krävs för att lärare ska kunna stödja 

dessa elever. En kompetens hos läraren är att se flerspråkighet och mångkultur som en tillgång. 

Granskningen visade att i många fall saknas lärare med grundläggande behörighet i svenska 

som andraspråk. Det finns ett stort behov av lärare i svenska som andraspråk som har läst ämnet 

på högre nivå än det som ingick i föregående lärarutbildning. Ledning och personal i skolorna 

upplever att det saknas tillräcklig kompetens för att undervisa flerspråkiga elever. För att lärare 

på ett bättre sätt ska kunna främja flerspråkiga elevers lärande och utveckling behöver skolorna 

bli skickligare på att kartlägga eleverna. Kartläggningen avser elevernas språk- och kunskaps-

mässiga bakgrund men den handlar också om vad eleven har för intressen och livserfarenheter. 

Lärares val av innehåll under lektionerna baseras ofta på vad läromedlen har att erbjuda. Det 

leder till en avsaknad av anknytning till elevernas erfarenheter och bakgrund. Innehållet under 

lektionerna tar istället oftast utgångspunkt i svenska traditioner. Avsaknaden av kartläggningar 

gör dessutom att elevernas intressen och bakgrund bristfälligt tas tillvara i undervisningen. Mo-

dersmålsundervisningen är ofta segregerad från den övriga undervisningen. Modersmålslärare 

och elevernas övriga lärare har sällan möjlighet till gemensam planering. Detta gör att moders-

målsundervisningen och den övriga undervisningen inte utgör ett gemensamt sammanhang för 

berörda elever. Samverkan över årskurserna är också något som gynnar elevernas kunskapsut-

veckling (Skolinspektionen, 2010). 
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3.4 Grundlärarprogrammet i dag 

Den tidigare lärarutbildningen utgick från En förnyad lärarutbildning som trädde i kraft år 2001 

(Utbildningsdepartementet, 2000). De nuvarande lärarprogrammen utgår från En hållbar ut-

bildning (Utbildningsdepartementet, 2008).  Det som ingår i det nuvarande lärarprogrammet 

enligt högskoleförordningen för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, står 

det att utbildningen ska omfatta färdigheter och kunskaper för yrkesverksamheten. Grundlärar-

utbildningen utgår från mål, läroplaner samt andra styrdokument som anses vara relevanta för 

yrkesverksamheten. Lärarstudenterna ska, enligt högskoleförordningen, kunna anpassa verk-

samheten efter elevers förutsättningar, behov samt efter deras olikheter. Ämnes- och ämnesdi-

daktiska studier som ingår i utbildningen är svenska - kommunikation och språk, svenska, ma-

tematik, engelska, naturvetenskap, samhällskunskap och teknik. Förmågor som studenten ska 

ha utvecklat under utbildningen är bland annat att visa kunskaper i didaktik, ämnesdidaktik och 

metodik som krävs för undervisning och yrkesutövning i förskoleklassen och årskurs 1-3. Yt-

terligare en förmåga som studenten ska ha utvecklat är att själv kunna ta ansvar för att utveckla 

sin kompetens i det pedagogiska arbetet (SFS 1993:100). Lärares uppdrag utifrån kursplanen i 

svenska är att ge eleverna möjlighet att utveckla förmågorna (Skolverket, 2001b). Därför krävs 

att läraren får de kunskap och kompetens de behöver genom sin utbildning.  

3.5 Teoretiska utgångspunkter 

En teoretisk utgångspunkt vad gäller språkutveckling är det sociokulturella perspektivet. Per-

spektivet kommer att fungera som utgångspunkt för litteraturstudien. Det sociokulturella per-

spektivet brukar beskrivas som relation, betydelse och funktion. Detta är tre grundläggande 

begrepp som symboliserar perspektivet (Gibbons, 2013b). Det sociokulturella perspektivet på 

lärande har sin grund i Lev Vygotskijs teori om utveckling, lärande och språk. Vygotskij hade 

ett intresse för människans utveckling i både biologiskt och sociokulturellt perspektiv och han 

studerade även hur dessa två perspektiv påverkade varandra. Han menade att språk är redskap-

ens redskap. Vygotskijs teori framhåller två resonemang om språk. För det första att språket är 

ett redskap för kommunikation och för det andra att språk är ett redskap för tänkande. Han 

menade att språk är något som finns mellan människor och i människans inre. I språkinlärning 

har, enligt Vygotskij, läraren en avgörande roll till kunskap och han eller hon är den person som 

ger förutsättningar för att förstå samhället. Vygotskijs teori förespråkar att eleven är beroende 

av stöd i sin kunskapsinhämtning (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). Gibbons forskning (2013b) 
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har sina grundläggande värderingar i Vygotskijs forskning. När eleven inte klarar av en uppgift 

ska eleven stöttas tills eleven klarar av uppgiften. Eleven behöver då hjälp i sin närmaste ut-

vecklingszon där läraren finns med och stöttar tills eleven klarar uppgiften på egen hand.  

Vygotskij såg lärande och utveckling som en ständig process. Det som många i dag anknyter 

till Vygotskij är idén om den närmaste proximala utvecklingszonen. Det är i utvecklingszonen 

som läraren kan vägleda sina elever till lärande. I ett lärande i den närmaste proximala utveckl-

ingszonen kan läraren ge stöttning eller scaffolding som är det engelska namnet på att ge stöd. 

Scaffolding innebär att den som lär ut ger mycket stöd i början men allt eftersom eleven får mer 

kunskap avvecklas stödet. Resultatet av detta blir att eleven kan klara av en uppgift på egen 

hand. Läraren ska inte ta övertaget om situationen utan låta de som lär ställas inför utmaningar. 

Läraren måste ha kompetens för att se elevens utvecklingszon. I elevens utvecklingszon innebär 

det att relationen till ett specifikt begrepp eller en specifik färdighet utvecklas och att eleven tar 

ett större ansvar (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010).  I den sociokulturella synen på lärande kla-

rar eleven med stöttning av olika uppgifter som eleven sedan kan klara på egen hand. En fler-

språkig elev kan med hjälp av stöttning gå in i nya situationer och nya roller. Vygotskij delade 

in lärande i fyra zoner. Den första zonen är när det finns för höga förväntningar i klassrummet 

och eleverna får för lite scaffolding. I denna zon tenderar eleverna att uppleva oro och frustrat-

ion, vilket leder till att eleven inte slutför uppgiften. Den andra zonen handlar om låga förvänt-

ningar och låg scaffolding från läraren som kan leda till mindre intresse och bristande motivat-

ion för skolarbetet hos eleverna. När lärarens förväntningar är låga och läraren stöttar för 

mycket, är tredje zonen. Då riskerar eleverna att inte klara av självständigt arbete och de är 

beroende av lärarens stöttning. Vygotskijs fjärde zon innefattar att läraren har höga förvänt-

ningar och ger eleven mycket scaffolding. Detta leder till att eleverna når goda kunskaper, det 

vill säga den närmaste utvecklingszonen (Gibbons, 2013b). Det ovan nämnda är ett sociokultu-

rellt sätt att se på hur lärande och samspel fungerar (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010), perspek-

tivet utgör utgångspunkten för litteraturstudien.  

Gibbons (2013b) lyfter fram två av de vanligaste sätten att se på lärande. Det första sättet är att 

vi ser eleverna som tomma blad där läraren sätter in kunskap och färdigheter. I detta fall ses 

relationen mellan lärare och elev som sändare och mottagare. I det andra sättet ses lärande som 

en progressiv inlärning, där eleven står i centrum. Detta sätt att se på lärande har stöd i Piaget 

och Deweys forskning som visar på att eleven skaffar sig kunskap genom att ställa frågor och 
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tolka det som sägs i klassrummet. Lärarens roll i detta sammanhang är att finna lämpliga upp-

gifter till undervisningen. Pedagogiken att läraren är sändare och eleven mottagare har kritise-

rats för att den endast tar hänsyn till majoriteten av eleverna i klassrummet. Ett sådant synsätt 

leder i sin tur till att elever med annat modersmål än svenska hamnar utanför pedagogiken. Den 

progressiva synen på lärande har fått kritik för att lärandet inte synliggörs tillräckligt, vilket 

leder till att elever med svenska som andraspråk inte får samma kunskapsinhämtning. Gibbons 

vill med dessa två synsätt på lärande påvisa att lärarens vanligaste metoder i undervisningen 

inte är tillräckliga i ett klassrum med elever som har svenska som andraspråk. Det är viktigt att 

läraren ser eleverna som individer där ett samspel mellan lärare och elev ska vara i huvudfokus 

(Gibbons, 2013b).  
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4 Metod 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilken kompetens lärare behöver för att på ett 

stimulerande sätt kunna undervisa flerspråkiga elever i förskoleklassen och årskurs 1-3 i ämnet 

svenska. Syftet var också att identifiera vilka faktorer som gynnar lärande hos elever med fler-

språkighet samt att undersöka lärarutbildningens innehåll i förhållande till ett flerspråkigt per-

spektiv.  

För att välja ut relevant litteratur till studien användes sökord som stod i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. Informationssöknings- och tillvägagångssätt, urval och de kriterier 

för inklusion som valts för arbetet omnämns i kapitel 4.1. I kapitel 4.2 beskrivs analysen av 

materialet utifrån arbetets analyskriterier.  

4.1 Informationssökning 

Informationssökningar har gjorts i flera söktjänster för att hitta det material som är relevant för 

studiens syfte och frågeställningar. Söktjänsten Educational Resources Information Center 

[ERIC], har använts då den är inriktad på internationell pedagogisk- och didaktisk forskning. 

SwePub har använts för att söka nationell forskning som publicerats från svenska lärosäten och 

myndigheter. LIBRIS och Google Scholar har använts i samband med sökning på specifik titel 

eller författare.  

Sökord som har använts i informationssökningen har relevans i förhållande till studiens syfte 

och frågeställningar. Sökorden som använts var svenska som andraspråk, nyanlända, lärar*, 

flerspråkighet, bilingualism, education, second language*, teach*. 

I det funna materialet har återkommande forskare uppmärksammats. Författarsökningar har då 

gjorts i söktjänsterna. För att få fram ytterligare litteratur och artiklar från specifika forskare har 

kedjesökning genomförts utifrån referenslistor från funnet material.   

Kriterierna som valts för inklusion stödjer arbetets urval av information. Att materialet tar sin 

utgångspunkt i kunskap om undervisning i flerspråkighet är det första kriteriet. Andra kriteriet 

är att materialet ska beröra förskoleklass och årskurs 1-3. Hur lärarens kompetens är i förhål-

lande till flerspråkighet är det tredje kriteriet. Att förutsättningar för lärande av språk finns är 

ett fjärde kriterium. Studiens femte kriterium är att materialet ska ha anknytning till nationell 

eller internationell forskning.  
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Det sammanställda materialet bestod av ett urval av sjutton referenser varav tio tidsskriftsari-

klar, två antologier, fyra böcker utgivna av förlag och en forskningsöversikt. 

Vid urvalet av information har kriterierna för inklusion funnits som utgångspunkt. Utifrån ar-

betets kriterium om att materialet ska behandla flerspråkighet har ett undantag gjorts från första 

kriteriet då en generell syn på språkutveckling har tagits upp. Undantaget gjordes för att få en 

bredare förståsele för språkutvecklingen. Ytterligare undantag har gjorts från kriteriet att 

materialet ska beröra förskoleklass och årskurs 1-3. Det har skett i de fall då relevant informat-

ion om elevers upplevelser av flerspråkighet i klassrummet har funnits. Elevers upplevelser har 

inkluderats för att få med barns perspektiv på språkutveckling i förhållande till förberedel-

seklass.  

4.2 Materialanalys 

Vid framtagandet av utgångspunkter för analys utgick vi från studiens syfte och frågeställ-

ningar. Utgångspunkterna som användes vid materialanalysen var om materialet berörde de 

flerspråkiga elevernas språkutveckling inom svenskämnet, om materialet behandlade lärarens 

yrkeskompetens i det flerspråkiga klassrummet och lärarutbildningarnas innehåll vad gäller 

flerspråkighet samt att det berörde förskoleklass och årskurs 1-3.   

Materialet från informationssökningen analyserades utifrån utgångspunkter för analys. En sam-

manfattning av materialet från informationssökningen gjordes. Materialet lästes och bearbeta-

des utifrån frågorna vad som gynnar eleven, vad krävs av läraren samt hur lärarutbildningen ser 

ut i dag. Vissa delar av materialet har fått exkluderas på grund av att det inte varit ämnesrelevant 

gentemot syftet och utgångspunkterna. Vid analysen av det kvarstående materialet söktes efter 

likheter och skillnader. Sökningen gav gemensamma nämnare då studiens frågeställningar och 

syfte användes. Med hänsyn till frågeställningar och syfte sorterades materialet i ämneskatego-

rier. Dessa var läraren, eleven och lärarutbildningarna. Översikt över analyserad litteratur (se 

bilaga) användes för att dokumentera analysen av det funna materialet.  
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5 Resultat 

Först presenteras resultatet av att integrera flerspråkiga elever i klassrummet för att gynna deras 

lärande (5.1). Därefter presenteras skolpersonalens attityd till flerspråkighet och vilken roll det 

spelar för de elevernas möjlighet till språkutveckling i skolan (5.2). I kapitel 5.3 presenteras 

anhörigas betydelse för de flerspråkiga elevernas utveckling. I följande kapitel 5.4 redogörs för 

lärarens roll och vilken yrkeskompetens lärare som arbetar inom flerspråkighet bör ha. I kapitel 

5.5 presenteras vikten av samarbete mellan lärarna på skolorna. Därefter redogörs för hur lärar-

utbildningen ser ut idag i förhållande till ett flerspråkigt perspektiv (5.6). 

5.1 Att integrera flerspråkiga elever i klassrummet 

Det är av stor vikt att integrera flerspråkiga elever i klassrummet. I helklassinteraktion ges ele-

ver möjlighet till att bygga strategier att använda vardagsspråk och akademiskt skolspråk. Det 

gynnar flerspråkiga elever att använda de olika språken i skolan, framför allt akademiskt skol-

språk eftersom de används mer sällan i hemmet (Wedin, 2008). 

Det gynnar eleverna att få diskutera det som händer i klassrummet eftersom förståelsen för 

kontexten ökar. De flerspråkiga eleverna gynnas av att få utveckla sitt språk i en konsekvent 

miljö. När läraren tar hänsyn till de flerspråkiga eleverna i undervisningen skapar läraren möj-

ligheter för dem att ta risker och därmed utveckla sitt språk (Almaguer & Esquierdo, 2013). 

Klassrumsmiljön ska vara tillåtande och eleverna ska våga ta för sig samt veta att det är tillåtet 

att säga fel. Det ska finnas ett gemensamt lärande där lärarna arbetar åt samma håll (Almaguer 

& Esquierdo, 2013; Hattie, 2009). Språket i undervisningssituationer ska inte förenklas för de 

flerspråkiga eleverna utan det ska vara ämnesrelaterat och socialt anpassat (Cummins, 

1994).  Dock är det betydelsefullt att eleverna ges möjlighet att använda språket i längre, utma-

nande talturer där de utvecklar förmåga att använda olika kommunikationsstrategier (Wedin, 

2011). Om eleverna ges möjlighet att konversera med sina kamrater under arbetet ökar deras 

förståelse för språkets strategier och ger dem chans att utveckla ett bra språkbruk (Almaguer & 

Esquierdo, 2013; Lindberg, 2010).  

Det talade språket är av stor betydelse i skolsituationer. Människan lär och lär ut genom talet, 

framförallt i de tidigare skolåren när eleverna är begränsade i sitt skriftliga användande. Den 

muntliga kommunikationen blir därför avgörande för elevernas kunskapsinhämtning. Då de 

flerspråkiga elevernas förståelse av språket kan vara bristfällig bör ämnesinnehållet i undervis-

ningen konkretiseras (Wedin, 2011).  
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Läroplanen är inte konstruerad för flerspråkiga elever vad gäller förhållandet till språk och lit-

teracitet. När en lärare har hittat lämpliga metoder för att stötta språk- och litteracitetsutveckl-

ingen finns det dock många argument som talar för att inkludera flerspråkiga elever i klassrum-

met. Gibbons (2013a) nämner fem argument till varför språk- och litteracitetsutveckling ska 

integreras i undervisningen. Första argumentet är att undervisningen ska ha en verklighetsrela-

terad kontext som är meningsfull för språkanvändningen. Andra argumentet är att det finns ett 

verklighetsanknutet användande av tal- och skriftspråk. En ickeintegrerad metod är tredje ar-

gumentet. Det innebär att undervisningen enbart ska fokusera på språkets struktur vilket i sin 

tur inte ger språkets naturliga form. I många klasser finns det en miljö där eleven lär sig ett 

ämnesspecifikt språk som är relevant för dess sammanhang. Fjärde argumentet bygger på att 

språk- och ämnesinlärning stärker varandra och skapar ett sammanhang för användandet av 

språket. Ett exempel för fjärde argumentet är att begrepp återanvänds i sitt sammanhang och 

eleven kan då utveckla ett nytt språk på ett meningsfullt sätt. Femte argumentet till integrerat 

språk och innehåll är att läraren ger eleven ett regelbundet stöd där eleven behöver det. Stödet 

kan avvecklas när eleven behärskar språket.  

5.2 Bemötande av flerspråkiga elever 

Det finns lärare som upplever att de inte kan se någon nytta med att låta eleverna kombinera 

sitt förstaspråk med undervisningsspråket i skolan. De har ofta en negativ attityd till flersprå-

kighet och är därmed ofta rädda att särbehandla elever med annan bakgrund. De flerspråkiga 

eleverna upplever att de förbises av lärarna (Axelsson & Nilsson, 2013). Samhällets politik gör 

att skolorna är tvungna att integrera flerspråkiga elever i klassrummet. De flesta elever får där-

för inte tillräckligt med stöd i sitt lärande då individen inte är i fokus. Det resulterar i att läraren 

får det dubbla ansvaret för språkutvecklingen (Gibbons, 2013a). 

Lärarens attityd till flerspråkighet är ofta negativ som tidigare nämnts. Dock finns det fördelar 

med flerspråkighet och därför bör lärarnas attityd ändras.  För det första bidrar flerspråkigheten 

till förståelse i läsningen och läsningens symboliska system gynnas. För det andra ser flersprå-

kiga elever principerna över språken, en så kallad överföring. Överföringen underlättar för ele-

ven om de båda språken har samma skriftsystem, då kan eleven använda sina strategier för båda 

språken. Till exempel om både elevens förstaspråk och andraspråk har alfabetiskt system ger 

det en fördel för att förstå läsningen i båda språken. Det ökar deras prestation i läskunnighet 

(Bialystok, Luk & Kwan, 2005).  
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I en studie kring bemötandet av flerspråkiga elever observerades rika upplevelser där kulturen 

respekterades och värderades i klassrummet. Elevernas kulturella erfarenhet anses vara en kun-

skapsbas för lärare att bygga vidare på. Skolan ska vara uppbyggd med en trygg och respektfull 

miljö för lärande (Thomas & Collier, 1997). En stor del av förändringsarbetet för flerspråkiga 

elevers undervisningssituation avgörs av rektorns engagemang (Axelsson, 2001). 

5.3 Anhörigas betydelse i språkutvecklingen 

Lärarna ska ha en god relation till de flerspråkiga elevernas vårdnadshavare. Vid denna kontakt 

ökar förståelsen för elevernas skolgång och därmed kan inflytandet över elevernas språkut-

veckling förbättras (Cummins, 1994). Eleverna gynnas då vårdnadshavaren känner förtroende 

för språkläraren som har kunskap om familjens kultur (Baker, 2014). Generella förutsättningar 

som gynnar lärande är när vårdnadshavarna har förväntningar och kännedom om språkutveckl-

ing i skolan (Hattie, 2009). 

Den effekt som har störst påverkan på eleverna är uppmuntran och förväntningar från vårdnads-

havarna. Prestationen ökar desto bättre relationen mellan vårdnadshavarna och barnet är. Vård-

nadshavarna behöver ha höga förväntningar på sitt barn under hela skoltiden (Hattie, 2009). 

Elevernas prestationer ökar då föräldrarna är involverade i elevernas skolarbete. De flerspråkiga 

elevernas vårdnadshavare har i de flesta fall höga förväntningar på sina barn och vill gärna vara 

involverade i deras skolgång och utveckling. Tyvärr vet vårdnadshavarna inte alltid hur de ska 

kunna stötta sina barn i deras utveckling (Cummins, 2001). Hur förutsättningarna ser ut hemma 

bland elevens anhöriga har mindre betydelse för förväntningarna, bara barnet har någon vuxen 

hemma som stöttar deras skolgång (Hattie, 2009). I samhället är det ofta medelklassens barn 

som har anhöriga som ger stöd och som har förväntningar hemifrån på deras skolprestationer 

(Thomas & Collier, 1997). 

Hemmet och skolan ska inte vara två skilda världar. För att minska glappet ska det finnas ett 

samarbete mellan hemmet och skolan. När eleverna ska lära sig undervisningsspråket är det av 

stor vikt att vårdnadshavarna talar samma språk som lärs ut (Cummins, 2001; Hattie, 2009). 

Föräldrars och syskons attityder till användningen av skolans undervisningsspråk påverkar in-

dividens språk- och identitetsutveckling (Axelsson, 2001). 

Andra forskare visar dock att anhörigas kunskaper i undervisningsspråket inte är avgörande för 

elevernas resultat. Det är en fördel om anhöriga har goda kunskaper i undervisningsspråket. Det 
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spelar dock ännu större roll för elevernas prestationer att vårdnadshavarna har en positiv inställ-

ning och en önskan om att deras barn ska klara av utbildningen. Att vårdnadshavarna också ger 

tid och visar på vikten av lugn och ro när barnet gör sina läxor påverkar inlärningen positivt 

(Thomas & Collier, 1997). Att ha en god anknytning mellan hemmet och skolan behövs för att 

stödja barnets skolframgångar. En god anknytning till hemmet är en brist i skolan (Axelsson, 

2001). 

5.4 Läraren en avgörande faktor 

Kompetens, flexibilitet, engagemang och höga förväntningar är framgångsfaktorer som borde 

finnas i skolan (Hattie, 2009). En framgångsfaktor för elevernas lärande är att de känner sig 

trygga med läraren och att läraren tror och förväntar sig att eleverna ska lyckas i undervisningen 

(Cummins, 2000). Läraren ska ha förväntningar på att elevernas studier och kunskaper ska ut-

vecklas i ett långsiktigt perspektiv (Cummins, 1994).  

I strategier för undervisning och lärande har metoden mottagare och sändare fått kritik. Detta 

då metoden mottagare och sändare ser inlärning som en individuell process där eleven är obe-

roende av andra. När läraren är den som har störst fokus strider det mot språkinlärning hos 

flerspråkiga elever. Språket bör vara i interaktion med andra. I metoden mottagare och sändare 

har läraren i många fall låga förväntningar på eleven. Den progressiva pedagogiken är också 

elevcentrerad. Denna pedagogik har kritiserats på grund av brist på explicit undervisning (Gib-

bons, 2013a). Den svenska undervisningstraditionen är starkt individualistisk, oavsett om ele-

verna anses vara tomma kärl som ska fyllas med kunskap eller om de anses vara medskapande 

konstruktörer av sin kunskap. De båda synsätten understryker elevens självständighet. Genom 

synsätten riskerar flerspråkiga elever att missgynnas. Det beror på att den annars viktiga faktorn 

för språkinlärningen, nämligen samspelet mellan människor, undgår dessa elever. I båda dessa 

synsätt på lärande tenderar de flerspråkiga eleverna att hamna i underläge då de ännu inte lärt 

sig skolans språk. Klassinteraktion kan vara gynnande vad gäller kunskapsbyggande hos dessa 

elever (Wedin, 2011). Flerspråkiga elever upplever att de gynnas om de tillsammans får an-

vända sitt modersmål för att lära också på sitt undervisningsspråk. Eleverna snarare maximerar 

sitt lärande genom att de får använda de språk som de talar (Axelsson & Nilsson, 2013). De 

upplever också att de behöver arbeta hårdare för att hänga med i tempot, än de svenskfödda 

eleverna. Om läraren inte finns tillgänglig använder de flerspråkiga eleverna strategier för att 

lära och förstå vad de ska göra. Dessa strategier handlar om att observera vad och hur klass-

kamratarena gör (Axelsson & Nilsson, 2013).  
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Flerspråkiga elever är en tillgång i klassrummet (Baker, 2014; Bremer, 1996; Hattie, 2009; 

Lindberg, 2011). Läraren behöver ha förväntningar på att eleven kan lära sig. De viktigaste 

förutsättningarna för lärande är öppenhet till erfarenheter, viljan till att lära sig och intellektuellt 

engagemang. Det är grundläggande att läraren ställer krav på eleverna för att öka deras prestat-

ion. Det är läraren som skapar skillnad. Ansträngningar från läraren får eleverna att lyckas. 

Redan i förskoleklassen byggs förutsättningarna upp för elevernas högre utbildning. Kvalitet i 

undervisningen består av lärarens profession i yrket. Om läraren har låga förväntningar på ele-

verna minskar lärarens kompetens. För att lärarnas undervisning ska vara framgångsrik behöver 

lärarna inhämta fler undervisningsstrategier. När läraren vet vad han eller hon gör blir eleven 

självsäker i klassrummet, känner nyttan av sitt lärande och värdet av att lära sig. Eleverna be-

höver också veta vilka förväntningar som ställs på dem (Hattie, 2009). 

För att främja motivationen hos de flerspråkiga eleverna bör de aktivt delta i olika sammanhang 

och interagera med andra. Grupper som konstrueras bör därför göras utifrån tidigare erfaren-

heter och intressen eftersom eleverna interagerar med varandra utifrån gemensamma utgångs-

punkter (Bremer, 1996).  Elevernas attityd till lärande är avgörande för att ett lärande ska ske. 

Eleverna behöver förmågan att känna sig engagerad i inlärningen. Läraren ska vara stöttande 

och ge eleverna eget ansvar i sitt lärande (Cummins, 1994; Hattie, 2009). Gibbons framhåller 

att det i klassrummet måste finnas ett stöd för flerspråkiga elever vad gäller ämnesundervisning. 

Detta stöd ska ske på elevens förstaspråk. De flerspråkiga elevernas erfarenheter ska ingå i 

undervisningen. En avgörande roll i inlärningen är lärarens förväntningar på att eleverna ska 

lyckas och att de är delaktiga (Gibbons, 2013a). De flerspråkiga eleverna är inte en homogen 

grupp, utan de är precis lika heterogena som vilken elevgrupp som helst och de ska alla behand-

las som individer med egen identitet (Lindberg, 2011).  

Inför en lektion måste läraren vara medveten om de flerspråkiga elevernas kunskapsnivå. Ele-

vens språkfärdigheter avgör hur engagerad eleven blir under lektionen (Almaguer & Esquierdo, 

2013). I klassrummet krävs en tydlig struktur för en bra undervisning med olika utgångspunkter 

i majoritetsspråket. För att bygga upp en gynnande lärandemiljö ska hänsyn tas till faktorer som 

tillsammans ger en lämplig pedagogik (Almaguer & Esquierdo, 2013).  
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5.5 Samarbetet mellan lärare 

Grundläggande för elevernas språkutveckling är ett samarbete mellan lärare. Det ska finnas en 

respekt och bekräftelse från skolan personal för att motivera de flerspråkiga eleverna i under-

visningssammanhang. Lärarna ska inspirera eleverna att engagera sig i sin egen språkutveckl-

ing. All personal på skolan är gemensamt ansvariga för elevernas språkutveckling (Cummins, 

2000). Det är alltså värdefullt att lärarna i skolan samverkar kring ansvaret för de flerspråkiga 

elevernas utveckling. Att ha ett väl fungerande samarbete mellan förskola, förskoleklass och 

skola är en förutsättning för att skapa en helhet i elevernas kunskapsutveckling. Samverkan 

över årskurserna är också något som gynnar elevernas kunskapsutveckling (Gibbons, 2013a). 

“För bästa resultat bör lärare i svenska som andraspråk och lärarna i skolans andra ämnen sam-

arbeta.” (Gibbons, 2013a, s.34) Pedagogerna och personalen på skolan ska ge eleverna förut-

sättningar för ett fortsatt lärande och de ska ta tillvara på elevernas erfarenheter (Cummins, 

1994). Det tar tid att lära sig ett andraspråk. Desto äldre individen är vid inlärningen av ett nytt 

språk ju svårare är det. Det krävs medvetenhet och kunskap om språkutveckling från läraren 

samt hur lång tid språkinlärning tar (Cummins, 2000). Elevens identitetsutveckling är viktig 

och det är relevant att läraren i klassrummet stärker elevens modersmål samt värderar elevens 

kunskaper (Axelsson, 2001). 

För nyanlända anses det mest framgångsrika sättet för lärande vara förberedelseklass (Gibbons, 

2013a). Förberedelseklassen är till för att skapa en trygg miljö och goda relationer mellan lärare 

och elever. Eleverna själva upplever stöd från lärarna i en sådan klass. De upplever också vissa 

nackdelar med förberedelseklasser och de menar att de vill smälta in så mycket som möjligt 

och därför vill de snabbt komma till ordinarie klasser. De känner att det är tydligt att förbere-

delseklasserna bara är för nyanlända. Eleverna menar att ytterligare en nackdel med förberedel-

seklassen är att de inte i lika stor utsträckning exponeras för det svenska språket. De ser nack-

delar av både sociala och språkliga skäl (Axelsson & Nilsson, 2013).  

5.6 Lärarutbildningarna 

Det flerspråkiga perspektivet i lärarutbildningarna tenderar att vara bristande (Carlson, 2009). 

Den bristande kunskapen i språkutveckling hos eleverna samt att ta till vara på erfarenheter 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv ligger ofta på lärarens ansvar (Lindberg, 2011). Flerspråkig-

het diskuteras sällan och på grund av detta har lärosäten i landet skapat inofficiella nätverk för 
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frågor som rör andraspråk. Nätverket har skapats för att studenter någon gång under utbild-

ningen ska ha mött didaktik med ett flerspråkigt perspektiv. Inställningen till andraspråksun-

dervisning på lärarutbildningen kommer ofta i andra hand eftersom de ekonomiska resurserna 

är bristande och intresset för flerspråkighet i allmänhet är svagt. För att ordna upp den nuva-

rande skolsituationen behöver lärare kompetensutvecklas inom svenska som andraspråk. En 

sådan utbildning måste ske på central nivå (Carlson, 2009).  

Den tidigare lärarutbildningen har kritiserats för sitt snäva synsätt på mångkulturella frågor. År 

2009 såg Carlson att den nya lärarutbildningen, En hållbar lärarutbildning, tenderade att bli 

sämre på att lyfta fram det flerspråkiga perspektivet. Lärare måste vara utbildade för att under-

visa i ett mångkulturellt samhälle. Bristen på utbildning inom området bör aktualiseras. Lärar-

utbildningen tenderade inte att påverka sina studenter att se resurserna som finns i en klass med 

flerspråkighet. I Carlsons analys av lärarutbildningens perspektiv på flerspråkighet och andra-

språk framkom att begreppen belyses få gånger (Carlson, 2009). 

Dagens skola kräver att läraren har kunskap och verktyg för att undervisa i klasser med fler-

språkiga elever. Att ha en allmän kunskap om svenska som andraspråk anses vara en grundläg-

gande färdighet. Alla lärare kommer någon gång i sin yrkesverksamhet att möta elever med 

annat modersmål än svenska (Carlson, 2009; Lindberg, 2011). Många lärare saknar kunskap att 

använda de flerspråkiga elevernas erfarenheter i klassrummet och trots detta förväntas nämnda 

elever delta på samma villkor som övriga elever i klassen. Det som fortfarande är en brist i 

lärarutbildningen är hur man skapar värdefullt samarbete mellan klasslärare och andraspråks-

lärare (Baker, 2014).1 

  

                                                      

1 Resultatets innehåll angående lärarutbildningen bygger på material som publicerats innan de nya lärarprogrammen 
trädde i kraft 2011. Det funna materialet bygger på propositionerna En förnyad lärarutbildning och En hållbar lärarutbild-
ning. 
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6 Diskussion 

I studiens diskussionskapitel diskuteras vad informationssökningen gav för resultat (6.1.1). I 

kapitel 6.1.2 beskrivs hur analysen av materialet gick till samt vilka kriterier som användes vid 

analysen. I kapitel 6.2 diskuteras studiens resultat i förhållande till syfte, frågeställningar, bak-

grund, styrdokument, teoretisk utgångspunkt och erfarenheter från verksamhetsförlagd utbild-

ning (VFU).  

 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Informationssökning 
Studiens informationssökning gav ett rikt utbud av material. Efter flertalet sökningar observe-

rades ämnesrelevanta ord och författare. Därefter genomfördes en mer omfattande sökning efter 

relevant material mot syfte och frågeställning. Den största delen av materialet som påträffades 

bestod av internationell forskning. Att största delen internationell forskning påträffats vid in-

formationssökningen kan bero på att engelska som andraspråk är ett mer utvecklat skolämne. I 

den nationella forskning som har funnits stödjer sig forskarna på de internationella forskarna. 

Därför kan en slutsats dras att den internationella forskningen ligger i framkant. 

Det slutgiltiga materialet byggde på både nationell- och internationell forskning. Då användan-

det och lärandet av språk är världsomfattande ansågs både nationell och internationell forskning 

väsentlig. Andelen nationell forskningen var begränsad, där av användandet av både nationell 

och internationell forskning. Till studiens första och andra frågeställningar har både nationellt 

och internationellt material använts. För studiens tredje frågeställning har enbart nationell 

forskning använts. Dock tar en del av forskningsmaterialet sin utgångspunkt i att lära sig eng-

elska som andraspråk. I och med att språk har olika struktur kan inte en generell slutsats dras 

om att samma principer gäller för svenska språket. Om enbart nationell forskning använts kan 

ett annat resultat ha presenterats. I studien har forskning mellan 1990-2014 använts. I vissa fall 

har andrahandskällor använts då ursprungskällan inte funnits. 

Vid sökning efter material till studiens tredje frågeställning om lärarprogrammen ledde sökning 

inte till något nypublicerat material angående lärarprogrammens perspektiv på flerspråkighet 

och andraspråk. Det saknas forskning inom ämnet. Det material som använts publicerades innan 

de nuvarande lärarprogrammen trädde i kraft 2011. En slutsats av detta är att resultatet inte med 
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säkerhet påvisar hur det ser ut i lärarprogrammen i dag angående utbildningens innehåll av ett 

flerspråkigt perspektiv.  

Studiens syfte och frågeställningar har begränsats till vad som gynnar lärande i en flerspråkig 

klass. När material har observerats om lärarens didaktiska arbete om hur undervisningen för 

flerspråkiga elever ska utformas har detta material valts bort på grund av att det inte är relevant 

för arbetets syfte.  

 

6.1.2 Materialanalys 
Syftet med arbetet var att undersöka vad som krävs för yrkeskompetens hos läraren i ett fler-

språkigt klassrum, vad som gynnar lärande hos flerspråkiga elever i svenskämnet samt vad lä-

rarutbildningen innehåller angående flerspråkighet. Studiens materialanalys utgick från kriteri-

erna som nämns i kapitel 4.2. Sammanfattningar skrevs för att få en överblick över det insam-

lade materialet. I sammanfattningarna observerades likheter och skillnader i förhållande till frå-

geställningarna. Delar av materialet har fått exkluderas då det inte stämde överens med kriteri-

erna för analysen. Utifrån materialet konstaterades att ett samband finns mellan vad som gynnar 

flerspråkiga elever i undervisningen och vad läraren behöver ha för yrkeskompetens. Brister i 

lärarutbildningen vad gäller undervisningen av flerspråkiga elever påträffades och analysera-

des.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilken kompetens lärare behöver för att på ett 

stimulerande sätt kunna undervisa flerspråkiga elever i förskoleklassen och årskurs 1-3 i ämnet 

svenska. Syftet var också att identifiera vilka faktorer som gynnar lärande hos elever med fler-

språkighet samt att undersöka lärarutbildningens innehåll i förhållande till ett flerspråkigt per-

spektiv. Nedan diskuteras studiens resultat i förhållande till bakgrunden, vilken innehåller den 

teoretiska utgångspunkten för studien och styrdokumenten samt resultatet i förhållande till egna 

erfarenheter från VFU. 

En slutsats av resultatet i litteraturstudien visar att lärarens kompetens spelar en stor roll för 

elevernas språkutveckling. Läraren ska enligt läroplanen ge eleverna inflytande i undervis-
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ningen och skapa möjlighet för eleverna att arbeta självständigt. Att skapa inflytande i under-

visningen är en utmaning för läraren vilket har framkommit i resultatet. Skolan ska se till att 

hjälpa eleverna att bli goda samhällsmedborgare (Skolverket, 2011b). Dagens samhälle kräver 

goda språkkunskaper för att bli en medborgare som kan leva och verka i det demokratiska sam-

hället. Vi har från egna erfarenheter från VFU observerat att språket är den kunskap som alla 

elever behöver, eftersom de ska kunna tillägna sig kunskaper även inom andra ämnen och situ-

ationer. I resultatet av studien visas att bristande attityd hos lärarna beror på att de har bristande 

kompetens och inte vet hur de ska hantera situationer när flerspråkiga elever kommer till sko-

lorna. För denna kompetensutveckling av lärare och personal på skolan ansvarar rektorn (Skol-

inspektionen, 2010; Carlson, 2009). 

I studien har undersökts vad som krävs för kompetens hos lärare i det flerspråkiga klassrummet. 

Resultatet av studien visar att samarbetet mellan lärarna är viktigt för elevernas utveckling. Ett 

sådant samarbete skapar en helhet för kunskapsutvecklingen hos eleverna och det ökar utbild-

ningskvaliteten. Samarbete över årskurserna gynnar elevernas lärande och ökar språkutveckl-

ingen hos eleverna (Skolinspektionen, 2010). När samarbetet mellan lärarna brister blir under-

visningen i modersmål för eleverna ofta segregerad från den övriga undervisningen och den har 

ingen koppling till den övriga klassrumsundervisningen (Skolinspektionen, 2010). Under vår 

VFU observerade vi att modersmålsundervisningen skedde efter skoltid utan planering tillsam-

mans med klassläraren. Enligt kommentarmaterialet för kursplanen i svenska som andraspråk 

(2011a) ska en koppling mellan elevens modersmål och undervisningsspråket göras. Resultatet 

visar att detta kräver ett samarbete mellan klassläraren och modersmålsläraren (Baker, 2014). 

Det är lärarens ansvar att utveckla sin undervisning i förhållande till hur klassen ser ut (SFS 

1993:100). Det vill säga att i en flerspråkig klass ska läraren kunna anpassa undervisningen till 

den närmaste utvecklingszonen för eleverna. För att kunna göra en sådan anpassning behöver 

lärare ha kunskap om elevernas erfarenheter, bakgrund och tidigare kunskaper. I värdegrunden 

i läroplanen (Skolverket, 2011b) står det att alla elever ska mötas med respekt. Att läraren ser 

eleven utifrån dess förutsättningar är betydelsefullt.  

En annan faktor som studien belyser är utmaningen för läraren att skapa förutsättningar för 

eleven att nå målen. Förutsättningar skapas bland annat genom att det finns resurser på skolorna. 

Att det finns resurser på skolan är rektorns ansvar (Skolverket, 2011b). Utifrån egna erfaren-

heter från VFU ses flerspråkiga elever som en arbetsbelastning och i många fall önskar lärarna 
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förberedelseklass. Studiens resultat talar för att elever ska ses som en tillgång och att flersprå-

kiga elever gynnas av att integreras i klassrummet (Baker, 2014; Bremer, 1996; Hattie, 2009; 

Lindberg, 2011). 

En god kontakt mellan hem och skola är en gynnande faktor för elevernas utveckling vilket 

understryks i läroplanen och av flera forskare i studien. Läraren ansvarar för en god kontakt 

mellan hem och skola. Läraren ska informera om elevens situation i skolan samt elevens kun-

skapsutveckling (Skolverket, 2011b). Thomas och Collier (1997) visar att anhöriga har bety-

delse för barnens språkutveckling. Att visa respekt och tilltro till sitt barns förmåga gynnar 

barnets språkutveckling (Thomas & Collier, 1997). Det är alltså inte anhörigas kunskaper i 

undervisningsspråket som är avgörande för elevernas resultat. Det är istället deras engagemang 

i barnets utbildning. Studiens resultat visar att höga förväntningar från anhöriga ger höga pre-

stationer från eleverna. Vygotskij menar att i klassrummet behövs stöttning och höga förvänt-

ningar från läraren vilket ger goda resultat för eleverna. Resultatet visar att läraren behöver ha 

kompetens för att se den proximala utvecklingszonen. Det eleven kan göra med stöttning i 

undervisningen kan eleven senare göra utan stöttning. Denna kunskap krävs hos läraren för att 

gynna elevernas utveckling. Lärarens uppdrag är att eleven ska kunna arbeta självständigt så 

småningom utan stöd.  

I studien har det upptäckts flera gynnande faktorer som stödjer lärandet hos flerspråkiga elever. 

Almaguer och Esquierdo (2013) lyfter fram att eleverna behöver en konsekvent miljö där de 

utsätts för språket och får möjlighet att använda och utveckla sitt språk. Vidare har observerats 

att elevernas erfarenheter ska respekteras och värderas för god kunskapsutveckling. Det fram-

kommer i läroplanen, att elevernas tidigare erfarenheter och deras bakgrund ska tas till vara 

(Skolverket, 2011b). Som resultatet visar behöver flerspråkiga elever ses som en tillgång och 

bidra med sina förkunskaper till undervisningen. Från egna erfarenheter på VFU har en risk 

observerats med att tidigt integrera eleverna i klassrummet då eleven kan bli en i mängden och 

därmed ges färre tillfällen att använda och utveckla sitt språk. Gibbons (2013) framhåller i stu-

diens resultat att det gynnar nyanlända elever att börja i förberedelseklass. Axelsson och Nils-

son (2013) menar att genom förberedelseklass skapas en trygg miljö och goda relationer. I för-

beredelseklassen exponeras inte eleverna för majoritetsspråket i samma utsträckning. Dock ges 

det fler tillfällen att använda språket då grupperna är mindre. Precis som studiens teoretiska 

utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet, sker lärandet av språk främst i samspel med 

andra.  
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Genom informationssökningen påträffades inget nypublicerat material som behandlade studi-

ens tredje frågeställning om det flerspråkiga perspektivet i de nuvarande lärarprogrammen. Där-

för kan ingen slutats dras om hur de nuvarande lärarprogrammens perspektiv till flerspråkighet 

är. Carlson (2009) belyser frågan innan lärarprogrammens start, därför kan studiens tredje frå-

geställning inte besvaras utifrån funnet material.  

Carlson (2009) såg i sin studie att de nuvarande lärarprogrammen skulle innehålla brister, vad 

gäller det flerspråkiga perspektivet. Studiens frågeställning om hur lärarprogrammen är utfor-

made utifrån ett flerspråkigt perspektiv belyses i studiens bakgrund. Inom utbildningarna be-

handlas det flerspråkiga perspektivet inte tillräckligt (Baker, 2014; Carlson, 2009). Högskole-

förordningen (SFS, 1993:100) beskriver hur grundlärare ska ha kunskaper i att undervisa di-

daktiskt i förskoleklass och årskurserna 1-3. Av egna erfarenheter på VFU ser vi att svenska 

som andraspråk också borde ingå i utbildningen, då många lärare vi har mött känt att de saknar 

kunskap och behörighet för att undervisa elever med annat modersmål än svenska. Högskole-

förordningen poängterar att lärarna ska kunna anpassa undervisningen efter sina elever.  

Utbildningen vara likvärdig för eleverna (SFS, 2010:800). Vi ser att om de nuvarande lärarpro-

grammen har samma brist vad gäller det flerspråkiga perspektivet som Carlsson (2009) visar 

har lärarna inte den kompetens som behövs för att undervisa i ett flerspråkigt klassrum. Ele-

verna ska enligt läroplanen ges möjligheter att utveckla sitt användande av språket (Skolverket, 

2011b). Av egna erfarenheter från VFU har vi sett att det finns bristande kunskaper bland lärare 

i hur man ska undervisa de flerspråkiga eleverna på det mest gynnande sättet samt hur de ska 

ge dem möjligheter att utveckla sitt språk. Nämnda erfarenheter talar för att lärare ska anpassa 

undervisningen för varje enskild elev. Utan kompetens att kunna undervisa flerspråkiga elever 

är det svårt att anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov samt att ge dem möjligheter 

att använda språket så att det utvecklas. Som resultatet visar behöver eleverna få utveckla sitt 

språk i samspel med andra människor.  

Sammanfattningsvis har studiens resultat visat att lärarens kompetens har ett tydligt samband 

med vad som gynnar de flerspråkiga elevernas förutsättningar för lärande i skolan. Studien lyf-

ter fram flera gynnande faktorer för flerspråkiga elever, så som samarbetet mellan lärarna, att 

läraren ska skapa förutsättningar för lärande, en konsekvent miljö, att ta tillvara på elevernas 

erfarenheter samt en god kontakt mellan hem och skola. Resultatet visar att det saknas forskning 

kring lärarprogrammen och dess brister i det flerspråkiga perspektivet. Utifrån studien ser vi att 
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fortsatt forskning inom ämnet är möjlig på flera plan. Vi kan då undersöka vad i lärarutbild-

ningarna som måste ändras för att ge lärare de verktyg som krävs för att kunna undervisa fler-

språkiga elever då forskningen inom området är bristande. Den didaktiska frågan om hur lärarna 

ska integrera eleverna i klassrummet på ett fungerande sätt, liksom hur undervisningen i ämnet 

svenska som andraspråk fungerar kan undersökas vidare i fortsatta studier inom ämnet. 
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Högskolan för lärande kommunikation 

Examensarbete I, Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och åk 1-3 

Malin Jansson & Malin Jönsson  

 

8 Bilaga – översikt över analyserat material 

 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Resultat 

Almaguer, I., & Es-

quierdo, J. J. 

Cultivating Bilingual 

Learners’ Language 

Arts Knowledge: A 

Syftet med studien var 

att ta fram en struktur 

och ett stöd som hjälper 

En kvalitativ metod har använts 

då observation av lärare i klass-

rumsundervisningen har gjorts. 

 

Studiens resultat utmynnar i tre stycken framgångs-

rika faktorer för lärandet av språk. Detta gjordes 



 

2 

 

Framework for Suc-

cessful Teaching 

 

International Journal 

of Instruction 

(2013) 

USA 

ERIC 

och underlättar andra-

språksinlärningen i 

klassrummet. 

 

utifrån observation av lärare i deras klassrums-

miljö. Dessa är lärarens pedagogik, sammanhanget 

då lärande sker samt klassrumsrutinerna.   

 

Axelsson, M.  

Organisation och lä-

rande i skolor med 

språklig mångfald. I 

M. Axelsson, I. Grö-

ning, & B. Hagberg-

Persson. Organisat-

ion, lärande och elev-

samarbete i skolor 

med språklig och kul-

turell mångfald: rap-

Syftet är att presentera 

befintlig forskning som 

belyser hur skolor arbe-

tar med skolutveckling 

och skolframgång för 

att bli en skola för alla. 

 

 

I forskningsöversikten presente-

ras fem stycken studier kring 

skolans miljö för bland annat 

den sociokulturella integrationen 

och lärande. Det har utifrån den 

sammanställda forskningen gjort 

en analys av och en modell har 

framtagits för mångkulturella 

och flerspråkiga skolor. 

 

Resultatet presenterar forskning om skolans fram-

gång och utveckling. Hur skolan ska utforma en 

skola för alla. Resultatet visar bland annat på vik-

ten av föräldrakontakt och hur viktigt det är att ele-

verna får använda både modersmål och andraspråk. 

 



 

3 

 

port 2 inom forsk-

ningsområdet Mång-

etnicitet, tvåspråkig-

het och utbildning, 

Institutionen för lä-

rarutbildning 

(2001) 

Sverige 

LIBRIS 

Axelsson, M & Nils-

son, J.  

Welcome to Sweden 

International Elec-

tronic Journal of Ele-

mentary Education 

(2013) 

Sverige  

Syftet med artikeln är 

att undersöka vad nyan-

lända elever och stu-

denter har för syn-

punkter på tillgången 

av pedagogiska resur-

ser samt sociala förut-

sättningar i samhället.  

Ett etnografiskt forskningspro-

jekt med intervjuer. Intervjuer 

med 16 stycken lärare har ge-

nomförts samt 61 stycken semi-

strukturerade intervjuer med 22 

stycken elever, det vill säga en 

kvalitativ metod.  

 

 

Resultatet av studien har sin grund i tre skolor med 

utgångspunkt i hur andraspråksutvecklingens förut-

sättningar ser ut. Genom observation och intervju 

med lärare och elever har författarna kommit fram 

till den pedagogiska utvecklings möjligheter. Re-

sultatet visar bland annat att lärarna har kompetens 

i sitt eget område men saknar kunskap om att un-

dervisa i ett flerspråkigt klassrum.  



 

4 

 

Swepub 

Baker, F., S. 

The role of the bilin-

gual teaching assis-

tant: alternative vi-

sions for bilingual 

support in the pri-

mary years. 

International Journal 

of Bilingual Educa-

tion and Bilingualism 

(2014) 

USA 

ERIC 

Syftet med Bakers stu-

die var att hon såg bris-

ter i kommunikationen 

mellan huvudlärare och 

andraspråksläraren i 

klassrummet och ville 

därför ta reda på hur 

dessa brister uppkom-

mer. 

 

Studien utgår från Bakers erfa-

renheter från sin egen undervis-

ningstid, cirka 30år. Den kvalita-

tiva dataobservationen har utgått 

från observationsanalys, öppna 

intervjuer och fokusgrupper.  

Baker drar slutsatser om hur viktigt det är med ett 

samarbete mellan huvudläraren och andraspråkslä-

raren. Även vilka fördelar det finns med att an-

vända sig av andraspråksläraren i klassrummet. 

 

Bialystok, E., Luk, 

G., & Kwan, E. 

 

Studien har gjorts för 

att se skillnaden mellan 

tvåspråkiga elever och 

En observation av 132 elever i 

årskurs 1 har genomförts. I sam-

band med observationen gjordes 

en tolkning utifrån studiens 

En jämförelse mellan förstaspråks elever och and-

raspråkselever i tidiga åldrar. Studien visar hur två-

språkigheten skiljer sig från enspråkiga elevers för-

ståelse av språk. De har gjort en genomgångende 
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Bilingualism, Biliter-

acy, and Learning to 

Read: Interactions 

Among Languages 

and Writing Systems 

(2005) 

Storbritannien 

Google Scholar 

enspråkiga elever i sko-

lan. Att se vilken grupp 

som utvecklas mest i 

den tidiga språkut-

vecklingen. 

 

undersökning. I observationen 

fanns det fyra olika elevgrupper.  

 

undersökning om hur resultat från olika språk skil-

jer sig åt. 

 

Bremer, K. (Red.) 

 

Achieving under-

standing: discourse 

in intercultural en-

counters.  

(1996) 

Storbritannien 

LIBRIS 

Syftet med studien var 

att identifiera olika ty-

per av förståelse av 

språket. Bland annat 

om bristande förståelse 

för språket beror på 

sämre språklig kompe-

tens eller på kulturella 

aspekter.  

Studiens forskningsprojekt har 

genomförts i fem länder under 

två och ett halvt år och har inne-

fattat tjugosex personer i anknyt-

ning till ämnet. I studien har 

etnografisk- och sociologisk 

metod använts.  

 

Undersökningens resultat visar att kulturella 

aspekter spelar roll för förståelse av språket men att 

det är svårt att undersöka på vilket sätt dessa påver-

kar den bristande förståelsen av språket. Forsk-

ningen har resulterat i identifikation av olika typer 

av språkförståelse, vad gäller både vad och varför 

förståelsen blir som den blir.  
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Carlson, M.  

Flerspråkighet inom 

lärarutbildningen - 

Ett perspektiv som 

saknas.  

 

Utbildning & Demo-

krati.  

(2009) 

Sverige 

Google Scholar 

Syftet med studien är 

att lyfta fram den 

mångkulturella och 

flerspråkiga utveckl-

ingen i skolan. Även 

hur lärarutbildningen 

ser ut idag i förhållande 

till flerspråkighet.    

I studien har intervjuer genom-

förts med studenter, lärarutbil-

dare och ämnesföreträdare i 

svenska och svenska som andra-

språk. Ett empiriskt material av 

fältanteckningar, intervjudata, 

utvärderingar, styrdokument, 

kursplan och examensarbeten 

har använts i studien. En diskur-

sanalys har gjorts av material, 

om vad och i lärarutbildningen 

som saknas.  

I resultatet kommer författaren fram till att det 

finns brister i lärarutbildningen angående det fler-

språkiga perspektivet samt hur svenska språkets ses 

som en norm. Det flerspråkiga perspektivet lyfts i 

samhället men diskuteras sällan i lärarutbildningen.  

Cummins, J. 

Empowering Minor-

ity Students: A 

Framework for Inter-

vention.  

Syftet är att förklara 

mönster för skolfram-

gång och misslyckande 

bland flerspråkiga ele-

ver.  

Cummins har analyserat situat-

ionen för lärande hos flersprå-

kiga elever utifrån utbildningsre-

formen i samhället.  

 

Resultatet visar vad som spelar roll i undervisning 

för flerspråkiga elever, som exempelvis gruppens 

sammansättning, lärarens teoretiska utgångspunkt, 

pedagogik samt elevens bakgrund. De behöver 

bland annat en tydlig struktur i undervisningen. 

Flerspråkiga elever påverkas också av samhället 

och kulturen. Cummins diskutera teoretiska och 



 

7 

 

Harward Educational 

Review 

(2001) 

USA 

Google Scholar 

praktiska metoder som kan användas för flersprå-

kiga elever samt hur maktrelationen ser ut mellan 

lärare och elever.  

Cummins, J.  

Andraspråksundervis-

ning för skolfram-

gång. I K. Nauclér 

(Red.), Symposium 

2000. Ett andra-

språksperspektiv på 

lärande.  

(2000) 

Sverige 

LIBRIS 

 

Syftet med litteraturen 

är att lyfta fram andra-

språksundervisningen 

för en gynnsam under-

visning.  

Cummins har observerat klass-

rumssituationer och intervjuat 

lärare.  

I resultatet visar Cummins behovet av språkutveck-

lande arbetssätt i undervisningen. Cummins pre-

senterar också en modell där språkets form och in-

nehåll är i fokus samtidigt som interaktionen mel-

lan lärare och elev är avgörande.  



 

8 

 

Cummins, J.  

Knowledge, power, 

and identity in teach-

ing English as a sec-

ond language. I F. 

Genesse, Educating 

Second Language 

Children. 

(1994) 

USA 

Google Scholar  

Utifrån ett perspektiv 

av elevernas kunskaps-

bas och lärarnas peda-

gogiska alternativ, vill 

Cummins beskriva hur 

beslutsfattare och peda-

goger påverkar utbild-

ningen för eleverna 

med flerspråkighet. 

I tätorter i USA och Canada har 

observerats att antalet flersprå-

kiga elever har ökat. Utifrån det 

har observationerna analyserats 

och sedan sett vad som begrän-

sar elevers lärande. Därefter har 

ett program för flerspråkiga 

elever tagits fram.  

I resultatet av Cummins kapitel lyfter han fram 

sambandet mellan lärare och elever. Samarbetet 

skapar en process som ökar kunskaps- och identi-

tetsutvecklingen. Vid samarbetet är det även lättare 

att göra förändringar i elevens sociala- och person-

liga utveckling.  

Gibbons, P.  

Lyft språket lyft tän-

kande: språk och lä-

rande.  

(2013) 

Sverige 

Syftet är att hjälpa lä-

rare hur de ska under-

visa integrerat i skolan 

i de flerspråkiga elever-

nas språkutveckling. 

Syftet är också att öka 

lärarnas förväntningar 

Gibbons har observerat i klass-

rummet samt varit observatör 

vid intervjuer och därigenom ta-

git fram undervisningsexempel 

som går i linje med Vygotskijs 

teorier för språkutveckling. 

Gibbons lyfter fram teorier, forskning och metoder 

för vad som bäst gynnar språkutvecklingen för fler-

språkiga elever. De behöver en kognitivt utmanade 

miljö vad gäller språk-och kunskapsutvecklingen. 

Det finns också tydliga förslag på aktiviteter att an-

vända sig utav i det flerspråkiga klassrummet. 
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LIBRIS på vad eleverna kan 

uppnå. 

Hattie, J.  

Visible Learning: A 

synthes of visible 

learning of over 800 

meta-analyses relat-

ing to achievement. 

(2009) 

USA 

LIBRIS  

Syftet med Hatties stu-

die är att lyfta fram 

gynnsamma och 

mindre lyckade meto-

der för att öka elever-

nas prestationer. Han 

vill också visa vilka 

metoder är mer lyckade 

än andra för att öka ele-

vernas prestationer.  

 

Hattie har gjort en metaanalys 

av 800 tidigare vetenskapliga 

publikationer och sedan dragit 

generella slutsatser utifrån sitt 

syfte.  

 

Hattie har kommit fram till vilka olika förutsätt-

ningar som krävs för att skapa en god undervis-

ning. Dessa olika förutsättningar rör lärarens ar-

bete, elevens arbete och prestationer samt de förut-

sättningar som finns utifrån styrdokumenten. Hu-

vudbudskapet är att vad som främst gynnar eleven i 

dess lärande också är det som fungerar bäst för lä-

raren.  

 

Lindberg, I. 

 

Språk för lärande i en 

mångspråkig skola.  

Syftet för Lindberg 

med sin studie är att 

lyfta fram kunskapen 

om läraryrkets interkul-

turella dimensioner.  

En litteraturstudie har gjorts då 

material har analyserats utifrån 

studiens syfte.  

 

Lindberg tar upp aspekter kring vad som har bety-

delse i språket samt vad som är värdefullt i under-

visningen hos flerspråkiga elever. Hon belyser 

också skolans brist på kunskap inom ämnet och att 

skolorna är dåliga på att ta tillvara och värdera de 

flerspråkiga elevernas erfarenheter. 
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Forskning om under-

visning och lärande. 

(2011). 

Sverige  

LIBRIS 

 

Lindberg, I.  

Second Language 

Awareness: What For 

and For Whom? Lan-

guage Awareness 

(2010) 

Storbritannien  

ERIC 

Syftet är att sprida vik-

ten av samt behovet av 

medvetenhet angående 

andraspråksinlärning. 

 

Lindberg har analyserat inspel-

ningar av lektionstillfällen med 

elever svenska som modersmål 

och med annat modersmål än 

svenska.  

 

Den löpande studien visar hur deltagarna lär sig 

tillsammans, så kallat kollaborativt lärande, det le-

der till ökad uppmärksamhet av språket. Oavsett 

om eleverna har svenska som modersmål eller inte 

gör de alla framgångar i arbetet. Lindberg kom-

menterar också vikten av det sociokulturella per-

spektivet.  

 

Thomas, W., P. & 

Collier, V. 

School Effectiveness 

for language Minor-

ity Students. 

Syfte med artikeln är 

att lyfta fram minori-

tetsspråkens relevans. 

De vill undersöka vilka 

faktorer som påverkar 

Empirisk observation över en 

längre tid där 700 000 elever va-

rit med där 150 minoritetsspråk 

har undersökts. Studien har ge-

nomförts mellan åren 1982-

Resultatet av studien visar skillnaden mellan eng-

elskspråkiga elever. På grund av olika program i 

engelsk undervisningen ser Thomas och Collier 

vilka program som ger framgång. Här visas genera-

liserbara mönster och den tid det tar för elever att 
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(1997) 

USA 

ERIC 

elevernas framgång 

över tid och hur lång 

tid det tar för andra-

språksinlärarna att lära 

sig språket. 

1996.   

. 

 

lära sig ett andraspråk. Studien visar att mino-

ritetsspråken måste ses med nya ögon.  

Wedin, Å.  

 

Klassrumsinteraktion 

i de tidiga skolåren: 

flerspråkiga elever i 

skolans språkliga var-

dag.   

Nordic Studies in Ed-

ucation.  

(2011) 

Norge 

Swepub 

Syftet är att hitta de 

mönster av interaktion 

som finns dels i en för-

skoleklass men också i 

en årskurs 1. Även att 

synliggöra det talade 

språket i skolan där de 

flerspråkiga eleverna 

tillbringar en stor del 

av sin vardag.  

 

Materialet till artikeln kommer 

från en kvalitativ etnografisk 

studie som fokuserar på flersprå-

kiga elevers språk och lärande.  

 

Artikeln visar att det finns olika typer av interakt-

ion mellan lärare och elever i ett flerspråkigt klass-

rum. Dessa olika sätt att integrera påverkar de fler-

språkiga elevernas språk- och kunskapsinlärning 

både positiv och negativt beroende på vilken sorts 

interaktion det är som används i klassrummet. Hel-

klass undervisning ger inte eleverna den språkliga 

och kognitiva utmaning som krävs för deras språk-

utveckling.  
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Wedin, Å.  

Monologen som en 

resurs i klassrummet. 

Pedagogisk forskning 

i Sverige. 

(2008) 

Sverige 

Swepub 

Syftet med artikeln var 

att ta reda på språk-

mönster i helklassun-

dervisningen med fo-

kus på andraspråksele-

ver. 

Wedins analys utgår från Hal-

lidays Systemic Functional Lin-

guistics modell. Materialet i arti-

keln utgår från en longitudinell 

studie med etnografisk ansats. 

Resultatet av studien visar monologens betydelse 

för elevers språkutveckling. Studien visar också att 

helklassintreaktion gynnar elevers språkutveckling.  
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