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Sammanfattning Flerspråkiga elever har en längre startsträcka än enspråkiga elever, 
då de tar in kunskapsrelaterad information via sitt andraspråk.  

Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskning 
säger om hur lärare kan få flerspråkiga elever i grundskolan att 
känna sig delaktiga och få utveckla sin begreppsförmåga i svenska 
genom undervisningsmetoder. Genom att besvara 
frågeställningarna: 

Hur kan lärare öka flerspråkiga elevers begreppsförmåga inom 
svenska genom användandet av undervisningsmetoderna 
genrepedagogik och litteracitet? På vilket sätt skapar litteracitet och 
genrepedagogik delaktighet i undervisningen för flerspråkiga elever?  

För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har vi 
systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga 
artiklar om delaktighet, genrepedagogik, litteracitet, flerspråkiga 
elever och begreppsförmåga. Resultat visar att flerspråkiga elevers 
begreppsförmåga inom svenska gynnas genom att läraren använder 
sig av genrepedagogik och litteracitet. Detta framkommer genom att 
forskning pekar på att genrepedagogik tillsammans med litteracitet 
ökar den sociala interaktionen, vilket medför att eleverna utbyter 
erfarenheter och tidigare kunskaper som ökar delaktigheten samt 
den språkliga utvecklingen. Forskningen visar även på att det sker 
ett meningsskapande när läraren använder sig av socialt stöd, bilder 
och symboler i sitt klassrum. Efter diskussioner kring vidare 
forskning kom vi fram till att det hade varit intressant att undersöka 
närmare vad forskning säger om att lyfta in 
modersmålsundervisningen i svenskämnet och hur det påverkar 
elevernas språkliga utveckling. 

Nyckelord Delaktighet, Flerspråkiga elever, Genrepedagogik, Litteracitet & 
Tillgängligt klassrum.  
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Förord 

När kursen för detta examensarbete startade hade vi en tydlig bild av vad vi ville skriva om, och 
det var hur flerspråkiga elever kan bli mer delaktiga i klassrummet. Även om vägen fram till 
resultatet var lång och vi fick ändra spår några gånger, kändes det hela tiden som att vi rörde oss 
mot det som var avsett. Idén till detta examensarbete kom från de observationer vi har gjort 
under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) under de senaste 2,5 åren, vi lade där märke 
till att flerspråkiga elever åtskildes från svenska undervisningen. Där föddes tanken till 
examensarbetet! Vi började ställa oss frågan hur vi som blivande lärare kan ändra det och om det 
ens var möjligt. Genom arbetets gång har vi fördelat arbetet mellan varandra så att var och en 
har kunnat skriva inom sitt speciella moment.  

Vi vill tacka våra handledare Ingrid Gyllenlager och Ingrid Svetoft för deras stöttning och hjälp 
genom detta arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

2 

Innehållsförteckning 

Förord 1 

1. Bakgrund 3 
1.1 Problemområde 5 
1.2 Syfte och frågeställningar 5 
1.3 Centrala begrepp 5 

2. Metod 6 
2.1 Systematiska sökningar 6 
2.2 Manuella sökningar 7 
2.3 Bearbetnings- och analysmetod 7 
2.4 Metoddiskussion 8 

4. Resultat 9 
4.1 Tillgängligt klassrum 10 
4.2 Sammanfattning 11 
4.3 Begreppsförmåga 11 
4.4 Sammanfattning 12 
4.5 Lärares strategier 12 
4.6 Genrepedagogik 12 
4.7 Sammanfattning 13 
4.8 Litteracitet 13 
4.9 Sammanfattning 14 

5. Resultatdiskussion 14 

6. Slutsats och implikation 16 

7. Referenslista 18 
7.1 Litteratur 18 
7.2 Källmaterial 19 

8. Bilagor 21 
Bilaga A 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

3 

1. Bakgrund  

I den svenska skolan idag är det allt fler elever som inte har svenska som förstaspråk. Detta beror 
både på de senaste årens flyktingströmmar men även på att vi har öppnare gränser inom Europa, 
där det inte är ovanligt att man arbetar utomlands och sedan flyttar tillbaka till Sverige 
(Migrationsverket, 2018). Detta har medfört en ökning av flerspråkiga elever i klassrummen.  

I den svenska skolan är svenska ett kärnämne men det finns även möjlighet att läsa svenska som 
andraspråk för de elever som uppfyller kraven. Enligt våra erfarenheter handlar det om en 
resursfråga, då vi har sett att elever med svenska som andraspråk läser svenska enligt den 
ordinarie kursplanen i svenska, men bedöms enligt kursplanen för svenska som andraspråk.  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om 
svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur 
språk bruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska 
undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den 
egna språkliga och kommunikativa förmågan. (Skolverket, 2017a) 

I läroplanen för grundskola och fritidshem står det att undervisningen i svenska ska bidra till att 
eleverna får en tilltro till språket. Under våra VFU-perioder har vi lagt märke till att även om 
eleverna med ett annat modersmål har en bra social förmåga, når de inte upp till kunskapskraven 
när bedömningar enligt kursplanen för svenska görs. Vissa flerspråkiga elever kan ha svårt med 
begreppsförmågan inom ämnet svenska, vilket kan leda till svårigheter med meningsskapandet 
och därmed svårigheter att förstå sammanhanget i texten då vardagsspråket är lättare att lära sig 
än skolspråket (Gibbons, 2012).  

Några av skillnaderna mellan kursplanerna som Nationellt centrum för svenska som andraspråk 
(2018) visar, är att de elever som följer kursplanen för svenska som andraspråk ska ges 
förutsättningarna utifrån den nivån de befinner sig på och läraren ska inte ställa några högre krav 
på att språket är korrekt. Vi har, utifrån observationer från VFU, noterat att lärare lägger stort 
fokus på exempelvis stor bokstav och punkt men däremot nästan inget fokus på grammatisk 
korrekthet. Detta sker i grundskolans första år. Vidare står det att eleverna med svenska som 
andraspråk ska ges rätt förutsättningar till att utveckla ord och begrepp. I kursplanen för svenska 
ligger fokus på språkets historia och språkets utveckling, vidare står det även att eleverna ska 
bekanta sig med våra grannspråk, något som inte tas upp i kursplanen för svenska som 
andraspråk. De mest framträdande skillnaderna kommer i de centrala innehållen. Vad gäller 
svenska som andraspråk ligger fokus på meningsuppbyggnad, strategier för att lyssna och sociala 
interaktioner samt kunna kategorisera de vardagliga orden (Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk, 2018). Som citatet lyder har vi valt att utgå från kursplanen i svenska för att vi vill 
titta på vad forskning säger om lärare som undervisar flerspråkiga elever oavsett om de uppnått 
kraven för att följa kursplanen inom svenska som andraspråk eller ej.  

Läraren kan tillsammans med delaktighetsaspekterna ge eleverna en gemensam 
begreppsdefinition och förståelse genom ett arbetssätt som skapar delaktighet i klassrummet 
(Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Vid gemensam högläsning i klassrum förekommer det ord 
som lärare kan se som självklara. Vi lägger ingen större vikt vid att förklara ord som till exempel 
järnvägsstation, men för en flerspråkigelev kan det vara svårt att förstå vad järnvägsstation är. 
Det är ett sammansatt ord av järnväg och station, men järnväg är inget vanligt förekommande 
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ord och därför kan det bli svårt för en flerspråkig elev att dra kopplingen till att det är där tågen 
stannar. Tågstation är ett modernare ord men därmed inte sagt att förståelsen ökar. Detta är 
något vi stött på under VFU perioder.  

Genom att öka flerspråkiga elevers begreppsförmåga och ordförråd kan man öka deras 
delaktighet i den ordinarie svenskundervisningen. Delaktighet kan handla om att göra lärmiljön 
tillgänglig för att eleverna ska kunna nå målen i kursplanen eller få stödinsatser som kan hjälpa 
elevers kunskapsutveckling (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015).  Skolverket menar att lärare är 
en viktig faktor för att elever utvecklar sin läs och skrivförmåga, därför är lärarens kompetens 
och samverkan mellan skolpersonal viktig för att öka förutsättningarna för elevers prestationer i 
skolan (Skolverket, 2016b). I likhet med Gibbons (2012), som menar att ansvaret ligger på 
klassläraren så att eleven lär sig ämnesinnehåll och utvecklas språkligt, har vi även sett under vår 
VFU att mycket ansvar läggs på just läraren när det kommer in flerspråkiga elever i klassrummet.    

Vartannat år görs en bedömning av hur utvecklingen ser ut inom skolväsendet och denna 
bedömning görs av Skolverket på uppdrag av regeringen. Skolverkets lägesbedömning från 2017 
visar att det har skett en ökning av antalet elever i grundskolan, och att en av faktorerna är de 
senaste årens ökade invandring. Statistik från Skolverkets lägesbedömning visar att antalet 
nyanlända elever ökade med 30000 från hösten 2014 till hösten 2016. Denna ökning lägger en 
press på skolväsendet att se till att de eleverna får en likvärdig utbildning (Skolverket, 2017b). 

Vidare visar Skolverkets lägesbedömning att skolväsendet, trots sin vana att ta emot nyanlända, 
inte lyckas helt med att ta emot alla nyanlända elever. Där ser vi ännu en anledning att hitta 
undervisningsmetoder som hjälper och stöttar dessa elever i svenskundervisningen. Utöver att ha 
svårigheter med att lära sig ett nytt språk, kantas också deras tillvaro av oro och trauman från det 
som de har gått igenom genom sin flykt/migration till Sverige (Skolverket, 2017b). Mycket av 
ansvaret ligger på klassläraren när det kommer till att få in flerspråkiga elever i undervisningen. 
Men Skolverkets lägesbedömning visar att rektorer inte alltid tar hänsyn till detta när det gäller 
det systematiska kvalitetsarbetet och därmed riskerar nyanländas skolutveckling att utebli 
(Skolverket, 2017b). Rektorer har det faktiska huvudansvaret att se till att nyanländas utbildning 
följer utvecklingen och detta måste enligt Skolverket finnas med från början.  

I början av vår bakgrund nämner vi att det är både de ökade flyktingströmmarna och öppna 
gränserna i Europa som gjort att vi har ett ökat antal flerspråkiga elever i skolorna idag. Vi har 
valt att undersöka vad forskning säger om vilka undervisningsmetoder som kan gynna 
flerspråkiga elever i svenskundervisningen. Detta med anledning av att flerspråkiga elever har en 
längre startsträcka än enspråkiga elever (Cummins, 2017). Gibbons (2012) belyser att flerspråkiga 
elever tar cirka 1-2 år på sig att lära sig vardagsspråket och lättsamma samtal utan avancerad 
meningsuppbyggnad medan det kunskapsrelaterade språket tar 5-7 år att lära sig i jämförelse med 
förstaspråkselever som talar svenska både i hemmet och skola. Med det kunskapsrelaterade 
språket avser man det språk som gör att man kan ta till sig ny information och få en 
begreppsförståelse. Cummins (2017) är en världsledande forskare inom ämnet flerspråkiga elever. 
Han lyfter att det finns tre olika faktorer till varför elever med just invandrarbakgrund presterar 
lägre än vad övriga elever gör. Cummins (2017) menar att det kan bero på att eleverna skiftar 
mellan två eller flera språk och att eleven då måste ta in det kunskapsrelaterade språket genom 
sitt andraspråk. Vidare kan socioekonomiska förutsättningar och samhällets syn påverka 
elevernas prestation. De socioekonomiska förutsättningarna kopplar han ihop med att elevens 
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föräldrar kan ha en lägre utbildningsnivå, därmed får de svårt att stötta dem hemma. Dock 
menar han att det är först när lärare inte kan hantera elevernas förutsättningar som eleverna 
riskerar att prestera lägre. Utifrån Cummins forskning kring ämnet blir det självklart hur 
högaktuellt det är att hitta metoder som kan lyfta elever med invandrarbakgrund så att de inte 
missgynnas (Cummins, 2017).  

1.1 Problemområde 

Inom läraryrket lär vi oss varje dag, skolan ändras tillsammans med samhället och världen 
runtomkring oss. För alla individers olika förutsättningar ska skolans undervisning anpassas för 
att dessa individer ska få chansen att utvecklas och fortsätta lära med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2017a). I skolan används olika 
kursplaner inom svenskämnet, beroende på om eleven läser svenska eller svenska som 
andraspråk. De här två kursplanerna påminner om varandra men innehåller, som nämnts i 
bakgrunden, även markanta skillnader. Huvudansvaret för vem som är behörig att läsa enligt 
kursplanen för svenska som andraspråk har rektorerna, och när rektorerna inte tar hänsyn till det 
systematiska kvalitetsarbetet läggs istället mycket ansvar på klasslärarna. De flerspråkiga eleverna 
riskerar att prestera lägre när klasslärarna saknar undervisningsmetoder som kan hantera 
elevernas förutsättningar i svenskundervisningen. Med rätt undervisningsmetoder kan lärarna 
även öka delaktigheten i klassrummet. Detta har lett oss fram till kunskapsöversiktens syfte och 
frågeställningar.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskning säger om hur lärare kan få 
flerspråkiga elever i grundskolan att känna sig delaktiga och få utveckla sin begreppsförmåga i 
svenska genom olika undervisningsmetoder.  

Detta genom att besvara frågeställningarna: 

o Hur kan lärare öka flerspråkiga elevers begreppsuppfattning inom svenska genom 
användandet av undervisningsmetoderna genrepedagogik och litteracitet? 

o På vilket sätt skapar litteracitet och genrepedagogik delaktighet i undervisningen för 
flerspråkiga elever?  

1.3 Centrala begrepp 

Flerspråkiga elever. Begreppet har valts att definieras i likhet med Skolverket (2018a:11), där 
flerspråkiga elever menas med elever som kan behärska två eller flera språk samtidigt.   

Modersmål, Skolverket (2018b) definierar detta begrepp genom de språk barnet i huvudsak talar 
i hemmet och i vardagliga situationer utanför skolan i kommunikation med människor. Elever 
kan ha mer än ett språk som förstaspråk om föräldrarna talar olika språk, då definieras barnet 
som flerspråkig, men för att det ska räknas som förstaspråk måste barnet behärska språket som 
talas av föräldrarna. Modersmål definieras som det språk som barnet talar hemma. Definitionen 
flerspråkig kan förekomma i de fall det behövs för vidare förståelse.  

Genrepedagogik definieras enligt Schulze (2011) vara en social process där målen gör att 
deltagarna i allmänhet interagerar med varandra. Med social process avses gruppdiskussioner, 
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öppna samtal och lärarledda undervisningssituationer. Kerfoot och Van Heerden (2015) gör 
samma definition och beskriver begreppet som en målorienterad social process mellan individer. 
Vi har därför valt i detta arbete att definiera detta begrepp som en social process med delmål 
som leder till målets helhet inom svenskundervisningen. I Martin och Rotherys pedagogiska 
cykel ingår det fyra faser som eleverna går igenom för att slutligen kunna arbeta självständigt 
(Johansson Sandell & Ring, 2012). Dessa fyra faser definierar delmål, målets helhet är när 
eleverna arbetar självständigt.  

Litteracitet. Litteracitet bygger på symboler, till exempel bokstäver, som ett sätt att 
kommunicera med andra. Detta förutsätter dock att eleven kan tyda det som står och dra 
slutsatser utifrån det den läser. Symboler är kopplade till vårt språk och kan därför se olika ut 
beroende på vart ifrån man kommer eller vilka förutsättningar man har (Fast, 2010). Skolverket 
(2016a) använder begreppet litteracitet som ett generellt uttryck för olika aktiviteter kopplade till 
skrift. Där ingår inte bara läsande och skrivande utan även muntlig framställning som till exempel 
högläsning. Vi har valt att använda oss av Skolverkets definition kring begreppet litteracitet.  

Begreppsförmåga, vi har valt att utgå från Göran Svanelids (2017) definition i en artikel i 
Pedagogiska magasinet kring begreppsförmåga. Där handlar begreppsförmågan om att kunna 
förstå innebörden av begreppen. Eleverna ska också kunna sätta begreppen i relation till 
varandra och även kunna använda dem i olika sammanhang.  

Delaktighet har vi valt att definiera tillsammans med Skolinspektionen (2017) genom att vi 
lärare ska skapa förutsättningar för alla elever att vara delaktiga i undervisningssituationen genom 
olika ställningstaganden och anpassningar i undervisning och dess olika situationer och i  

Multimodalt lärande definieras i detta arbete som Enzen (2018) beskriver det. Individen 
använder inte enbart sitt språk för att göra sina erfarenheter tillgängliga för oss själva och andra. 
Individen använder ljud, rytm, rörelser, gester, färg och form för att bli aktiva medskapare för 
utvecklas kunskapsmässigt istället för att vara passiva under inhämtning av kunskap.   

2. Metod 

Metodavsnittet är uppdelat i underkategorier för att tydliggöra hur vi har gått till vägar i arbetets 
sökningsprocess. Vi kommer att redogöra för vilka tillvägagångssätt vi har använt oss av för att 
samla in datamaterial, bearbetning och analys av vetenskaplig litteratur och artiklar. Under 
systematiska sökningar redogörs den litteratur och de artiklar som kommit fram genom 
söksträngar i databaser. Vidare redogörs manuella sökningar under nästkommande rubrik, där 
olika organisationer och myndigheter har använts i arbetet.  

2.1 Systematiska sökningar 

I början gjordes sporadiska sökningar med varierande sökord då arbetets syfte och 
frågeställning/ar inte var färdigställda. Detta ledde till att de första sökningarna inte gav oss 
vetenskapliga artiklar som var relevanta för arbetet. Dessa sporadiska sökningar gav träffar på 
över 1000 olika artiklar där de fokuserade på gymnasieelever eller också tittade på miljöer som 
inte hade med skolan att göra. Vi hade kryssat i rutan för funktionen Peer Reviewed. Denna 
funktion ska ge vetenskapliga artiklar som är granskade för att hålla en viss standard och 
objektivitet. Ny bearbetning av syftet och frågeställningarna gjordes för att färdigställa dessa 
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delarna för att få en bättre systematik över våra sökningar. Ord från syftet och frågeställningarna 
skrevs in i olika tabeller och sedan lades synonymer på engelska och svenska till för de olika 
orden. Exempel, litteracitet, literacy, elementray education, multilingual students och genrepedagogik. I 
databaserna SWEPUB med svenska publikationer, har vi använt oss av de svenska sökorden och 
i The Education Resources Information Center (ERIC), en internationell utbildningsvetenskaplig 
databas, har vi använt oss av de engelska orden.  

I vissa databaser används booleska operatorer AND, OR och NOT, vilket gav oss en smalare 
sökning inom vissa sökord vi nu använde oss av. AND användes mycket då detta i databaserna 
visar artiklar inom båda orden. Istället för att få över 1000 olika träffar gick vi ner på ungefär 60-
70 artiklar. Större avgränsningar gjordes genom att bocka i Elementary education vilket gav en 
smalare söksträng då arbetet fokuserar på låg och mellanstadiet. När vi läst igenom artiklarnas 
abstrakt skrev vi in de vi tyckte var intressanta och relevanta i en artikelöversikt. Denna 
artikelöversikt av artiklarnas abstrakter blev vårt första urval (se bilaga A).  

2.2 Manuella sökningar 

I början av arbetet började vi leta efter litteratur som kunde ge oss en överblick på området, 
svenska som andraspråk, flerspråkigt klassrum och genrepedagogik som kunskapsöversikten 
kommer att handla om. Aktuell kurslitteratur, inom lärarutbildningens svenskkurs, djuplästes 
vilket ledde till tips om relevant litteratur kring genrepedagogik och litteracitet. Med dessa tips 
gjordes en del manuella sökningar för att hitta tidigare studenters självständiga arbeten och 
vetenskapliga artiklars referenslistor för att få en idé om olika sökord. Detta gav oss en bättre 
översikt på källor med kunskap inom ungefär samma område som vi specificerar oss inom. 
Högskolan i Halmstads databas OneSearch användes enbart då artikelns fulltext ej fanns på 
antingen ERIC eller SWEPUB, för att få tillgång till hela texten.  

2.3 Bearbetnings- och analysmetod 

I denna metodanalys bearbetas datamaterialet som är insamlat genom att analysera källornas 
resultat för att hitta återkommande teman som kan kopplas till kunskapsöversiktens syfte och 
frågeställningar. Dessa teman gjordes till kategorier som i sin tur rubriksatte resultatdelarna. 

För att få en struktur på de källor som denna kunskapsöversikt samlat in började vi med att 
bearbeta dessa genom att läsa källornas abstrakt. Därefter sattes källorna in i ett artikeldokument 
i bokstavsordning. I detta dokument se vi källornas publikationsdatum, syfte, metoder, 
population och vilken årskurs som källorna inriktade sig på. Detta blev kunskapsöversiktens 
första urval (se bilaga A). Bearbetningen av källorna fortsatte genom att djupläsa dem, detta för 
att kunna göra en bedömning om källorna svarade på arbetets frågeställningar. Under 
djupläsningen såg vi återkommande teman, dessa teman fick sedan en färg. Utifrån teman kunde 
vi färga källornas resultat för att se likheter och skillnader som skrevs in i ett dokument som 
färgkodade de olika artiklarna och deras aspekter.  

De teman som var återkommande och har koppling till syftet och frågeställningarna var lärares 
strategier och klassrumsmiljö som i sin tur mynnade ut i analysverktyg så som lärarperspektiv och 
elevperspektiv, med dessa verktyg påbörjades en analys av källorna. De likheter vi såg i de olika 
källorna var att många källor tittade både utifrån ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv. De 
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källor som undersökte utifrån ett lärarperspektiv visade i sina resultat på undervisningsmetoder 
så som genrepedagogik och litteracitet.  

Genom temana formades slutligen underrubriker till kunskapsöversikten. Underrubriken 
tillgängligt klassrum framställdes genom att källornas resultat tog upp lärares sätt att se alla elever 
som resurser som kan bidra till undervisningen och sina klasskamrater. Begreppsförmåga är en 
underrubrik som kom fram genom att källorna undersökte multimodalt lärande och olika sociala 
aktiviteter för att elevernas språkutveckling. Lärarstrategier var ett tema i början, vi valde att 
behålla denna som en rubrik till resultatavsnittet då den ringar in källornas 
undervisningsmetoder, genrepedagogik och litteracitet.  

2.4 Metoddiskussion 

För att se styrkor och svagheter i denna kunskapsöversikt har vi tittat på sökord, sökstrategier 
och val av datamaterial utifrån studiernas forskningsmetoder och ursprungsland. Vi började med 
att se hur tillvägagångssätten hade gjorts genom insamling av empirin. Sökord från arbetets syfte 
och frågeställningar användes, exempelvis, litteracitet, literacy, elementray education, multilingual students 
och genrepedagogik. De engelska sökorden blev det mer arbete med då vi fick titta på olika studier 
och vilka ord och begrepp de använde för att få en bredare söksträng. I början användes sökord 
med mer specifika skolår så som grade 3 eller grade 1, vilket ledde till att våra söksträngar blev 
för smala och gav för få träffar inom databasen ERIC. Använde vi enbart students som sökord 
handlade söksträngen om studier som har observerat och/eller intervjuat gymnasieelever. Dessa 
elever är inte relevanta för vårt område då vi ville titta på hur läraren kan få flerspråkiga elever att 
känna sig delaktiga och vilka strategier som kan hjälpa dem med litteracitet och 
begreppsförmågan inom grundskolan. Därför insåg vi att istället för att begränsa oss till enbart 
en specifik årskurs använde vi oss av elementray education för en bredare söksträng. Vi har använt 
oss av två olika databaser, SWEPUB och ERIC, OneSearch användes enbart då artikelns fulltext 
ej fanns på någon av dessa databaser, därför gjordes sökningar i den databasen för att få tillgång 
till hela texten.  

När vi hade fått fram de slutgiltiga söksträngarna övergick arbetet till att läsa de olika studiernas 
abstrakter, som därefter gav oss vårt första urval med artiklar i en artikelöversikt. Detta gav oss 
en överblick på vilka olika typer av metodansatser forskarna använde och vilka forskningsobjekt 
de hade. Efter framtagandet av vårt första urval började vi läsa hela artikeln för att få fram urval 
två. När vi började läsa artiklarna i sin helhet såg vi att många studier har använt sig av 
etnografiska undersökningsmetoder som intervjuer och observationer, sedan tolkade forskarna 
materialet som samlats in. Det är inte många studier som är reflexiv i sin roll som observatör. 
Det är viktigt att kunna se sin roll som observatör och hur miljön påverkas då observationen 
genomförs. Påverkas miljön kan det ändra studiens resultat. Vi har tagit hänsyn till om forskarna 
i de olika studierna har varit reflexiva i sin observationsroll.  

De finns några enstaka studier som har använt sig av enbart kvantitativa metodansatser, dessa 
studier har i sina resultat visat på elevers resultat inom litteracitet genom deras arbeten. Detta gav 
oss ett konstaterande på olika resultat. I vår frågeställning ville vi se hur läraren kan öka 
flerspråkiga elevers begreppsuppfattning inom svenska genom användandet av litteracitet. Ville 
vi enbart ha ett konstaterande på att elevers litteracitet kunde öka inom loppet av några år hade 
dessa kvantitativa metodansatser varit användbara i arbetet. Nu ville vi dock se på vilket sätt och 
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inte bara konstatera att flerspråkiga elevers litteracitet ökar, utan också hur det i så fall har ökat 
och varför. Därför har många av våra studier som vi har tittat på använt sig av kvalitativa studier 
där materialet tolkats och svarat på frågor som varför och på vilket sätt, men som även har 
kvantitativa inslag då studierna också tittar på olika elevtexter, arbeten och läromedel för att se 
orsakssamband. Dock tog vi hänsyn till att kvalitativa studier innebär att forskarna gör en egen 
tolkning av sitt insamlade material. Det är viktigt att det framgår hur de har gått tillväga i sina 
metoder och att det som ska undersökas, faktiskt undersökts. Detta gör att studiernas resultat 
blir mer tillförlitligt.  

Under läsningen av artiklar och deras olika studier urskildes en rad olika teman som gjorde att vi 
kunde reducera och fokusera innehållet och få med det viktigaste. Genom dessa teman kunde vi 
även se att många av våra källor är samstämmiga, vilket kan bero på att söksträngarna som 
använts har avgränsats till kunskapsöversiktens syfte och frågeställningar. En annan anledning 
kan vara att många studier har samma forskare och författare inom liknande område i sina 
artiklar. Vi har tittat på både internationell och nationell forskning för att se hur de förhåller sig 
till varandra. För ytterligare bearbetning och analys av de internationella artiklarna undersöktes 
även vart forskningen har ägt rum i för länder. Mycket forskning kom från USA, Kanada och 
Mexiko, några få forskades i länder som Tyskland, Puerto Rico och Sydafrika där skolorna för 
det första har en hög variation på elevers språkliga och kulturella bakgrunder och för det andra 
tas det i beaktande att dessa länder inte alltid följer samma skolsystem. Eftersom syftet i denna 
kunskapsöversikt har inriktning på flerspråkiga elever i svenskundervisning är detta relevant då vi 
ville se hur lärare kunde göra dessa flerspråkiga elever delaktiga i undervisningen.  

Vissa studier har valt att undersöka olika fokusgrupper på två till fyra elever och andra studier 
har undersökt hela klasser på ungefär 24 elever eller också upp mot 240 elever. Att enbart titta på 
några få elever gör att validiteten minskar något i studien. Visserligen innebär inte en 
undersökning av flera klasser automatiskt att validiteten blir högre, men genom att undersöka 
flera klasser ökar spridningen på svaren vilket ger vikt åt resultaten. Majoriteten av studierna som 
presenterats har undersökt hela klasser, och det pekar på att genom att läraren gör klass-och 
lärmiljön tillgänglig för alla och uppmuntrar flerspråkiga elever att använda sina kulturella och 
språkliga erfarenheter kan det ge ett ökat engagemang i skolan. I början av arbetet gjordes 
sporadiska sökningar då vårt syfte och frågeställningar inte var framställda. Detta var i början en 
brist i vårt sätt att systematiskt hitta källor, dock hittade vi då som nämnts i början sökord som 
har varit användbara för att framställningar av söksträngar och litteratur och även vad vi inte kan 
använda till arbetet.  

4. Resultat 

Under denna rubrik sammanställs källornas resultat vilket har byggts upp utifrån kategorierna 
som framställdes under analysen av alla källor. Likheter och skillnader av källornas resultat 
kommer att framföras och även sättas i relation till arbetets syfte. De tre kategorier som kommer 
att presenteras är tillgängligt klassrum, begreppsförmåga och lärarstrategier. Efter alla kategorier kommer 
en kort sammanfattning kring källornas resultat.  
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4.1 Tillgängligt klassrum 

I denna kategori framkommer det återkommande aspekter så som klassrumsmiljö och 
delaktighet. Dessa aspekter gick in i varandra i vissa källor då forskarna tittade på just 
klassrumsmiljön och hur elever vill kunna se sin kultur och andras för att känna delaktighet och 
gemenskap. Gör läraren det möjligt för elever att ta del av varandras kultur, bakgrund och 
tidigare erfarenheter kan identitetsskapande vara möjligt.  

De kommande studiernas resultat som kommer presenteras har alla gjorts på skolor där elevers 
kulturella och språkliga variation är hög. Artiklarna tar upp vikten av att ta till vara på flerspråkiga 
elevers resurser och kulturer för att skapa klass och lärmiljöer som inte gynnar dem utan istället 
inspirerar elever till sin kunskapsutveckling.  

Turner och Kims (2005) studie följer två lärare i två olika skolor där den kulturella och språkliga 
variationen mellan grundskoleleverna var hög. Turner och Kim (2005) såg likheter mellan de två 
lärarnas sätt att skapa en lärmiljö som gjorde att elever kunde känna samspel och delaktighet 
genom att ta vara på allas olikheter, styrkor och erfarenheter samt elevers olika kulturer som 
syntes i klassrummet. Undersökningsmetoderna som forskarna använt sig av var observation och 
intervju. Stilles (2016) studie gjordes i en skola vars elevpopulation representerar 47 olika länder, 
genom att observera fem olika klasser med sammanlagt 46 elever och tre lärare. Hon fann i likhet 
med Turner och Kims studie, att lärare som bjöd in elever till att använda sina kulturella och 
språkliga resurser gjorde att elever blev mer engagerade och intresserade i olika 
klassrumsaktiviteter som i sin tur ökade deras språkinlärning (Stille, 2016).  

Kunskapsöversiktens syfte är att se hur lärare kan få flerspråkiga elever att känna delaktighet i 
svenskundervisningen. Kim (2011) gjorde en studie som observerade lärare och elever i olika 
skolor samt genomförde intervjuer med elevers föräldrar och lärare. Genom elevcentrerade 
läsaktiviteter istället för de mer traditionella lärarcentrerade läsaktiviteter blev eleverna mer 
samspelta i sociala sammanhang vilket ledde till att eleverna fick en större självsäkerhet i sin 
kunskapsutveckling (Kim, 2011). Martínez, Durán och Hikida (2017) har valt att observera fyra 
elever och genom dessa observationer fick de syn på hur viktigt det är med interaktion mellan 
flerspråkiga och enspråkiga elever för att skapa ett ökat engagemang och identitetsskapande 
(Martínez m.fl., 2017). Bouchereau Bauer, Guerrero, Hornberg och Bos (2015) observerade och 
intervjuade två elever i en årskurs fyra och skriver i sitt resultat att lärare som skiljer på språket 
ger en negativ inverkan på elever. Därför är det viktigt att eleverna får möjlighet att inkludera och 
beröra sin egen hemkultur i sitt skolarbete och sina skoluppgifter (Bouchereau Bauer m.fl., 2015).    

En annan studie som är gjord av López-Gopars (2014) genom observationer och intervjuer på 
elever och lärare på en grundskola, visar hur elever som delar med sig av sitt språk till varandra 
lär sig av varandra och skapar ett inkluderande flerspråkigt klassrum. Detta kan ske om läraren 
ger möjlighet till en klassrumsmiljö som är tillgänglig för alla genom multimodalt lärande. Andra 
forskare som har tittat på hur flerspråkiga elever blir delaktiga i klass-och lärmiljön i skolan samt 
identitetsskapande arbetssätt är Pacheco och Smith (2015). Deras resultat visar hur flerspråkiga 
elever med hjälp av multimodalt lärande i lärmiljön kan inkludera fler elever och lärare där den 
språkliga variationen är hög inom skolan. Med stöd från läraren kan elever använda sitt 
modersmål i sina berättelser och sätta sin egna prägel på dessa erfarenheter. Detta resultat togs 
fram genom observationer och intervjuer på fyra elever. 
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4.2 Sammanfattning  

De lärare som vill skapa ett delaktigt klassrum kan använda sig av flerspråkiga elevers kulturer 
och göra det synligt i det gemensamma klassrummet. Om läraren uppmuntrar eleverna till att 
använda sina modersmål inom olika arbetssätt kan detta öka elevers identitetsskapande (Stille, 
2016). Turner och Kim (2005) upptäckte att elever som såg varandras kulturella och språkliga 
skillnader blev mer samspelta och delaktiga i lärmiljön genom att lära av varandra. Bouchereau 
Bauer m.fl. (2015) skriver också om inverkan på elevers resultat vars språkliga skillnader används 
i klassrumsaktiviteter för att öka flerspråkiga elevers språkinlärning tillsammans med deras hem 
och skolvardag. De menar att det har betydelse att få med föräldrarna och hemmet i barnets 
skolutveckling. I Kims (2011) resultat visade det sig att elevcentrerade läsaktiviteter som är mer 
vardagliga för eleverna ger mer självsäkrare elever i sociala sammanhang. Lärare som tar tillvara 
på elevers olikheter, erfarenheter och styrkor tillsammans med interaktion mellan flerspråkiga 
och enspråkiga elever ökar deras engagemang och identitetsskapande (Martínez m.fl., 2017). 
López-Gopars (2014) och Pacheco och Smiths (2015) olika studier visade att flerspråkiga elever 
som får arbeta multimodalt och använda sitt modersmål parallellt med klassens andraspråk ger 
flerspråkiga elever en känsla av delaktighet och gemenskap när lärmiljön blir tillgänglig. Ett 
tillgängligt klassrum för flerspråkiga elever kan motivera elevernas kunskapsutveckling om de får 
bidra med sina styrkor och erfarenheter i klassen (Martínez m.fl., 2017).  

4.3 Begreppsförmåga 

Den forskning som framtagits till detta arbete visar att begreppsförmågan hos flerspråkiga elever 
varierar beroende på hur undervisningen utförs, exempelvis om undervisningen sker enbart på 
ett språk eller om undervisning sker flerspråkigt. Begreppsförmågan varierar även genom 
multimodalt lärande, olika sociala aktiviteter och ett stöttande klassrum.  

En studie som visar på att flerspråkiga elever enbart ska prata ett språk i klassrummet är Jiménez-
Castellanos, Blanchard, Atwill och Jiménez-Silva (2014). Deras resultat visar att flerspråkiga 
elever med en låg färdighet inom läskunnighet långsamt ökade sina läskunnigheter genom att 
läraren enbart använde sig av ett språk i klassrumsundervisningen. Lärare som ger möjlighet till 
att flerspråkiga elever kan använda sitt modersmål gör det lättare för eleverna att bygga 
bakgrundskunskaper för vissa begrepp och symboler (Jiménez-Castellanos m.fl., 2014). Denna 
studie gjordes genom observation på elever inom en årskurs tre.  

Pacheco och Smith’s (2015) studie som genomfördes med observationer på 28 elever, såg hur 
användandet av multimodala presentationer i läs- och skrivaktiviteter gav flerspråkiga elever en 
möjlighet att göra sin röst hörd tillsammans med verktyg så som bilder, texter och låtar som 
förtydligar ord, begrepp och symboler. Smit och Bakker (2016) såg i sina resultat att det skedde 
en ökning i flerspråkiga elevers språkutveckling tillsammans med genrepedagogiska arbetssätt. 
Dock såg de att vissa elever hade svårigheter med mer abstrakta ord. De undersökningsmetoder 
som de använde sig av var observation och intervjuer med elever. Att låta elever använda verktyg 
i aktiviteter, så som socialt stöd, bilder och symboler under läsningen medförde att 
meningsskapandet ökade (Martin-Beltrán m.fl., 2017). Genom att kombinera aktiviteter inom 
litteracitet och användandet av genrepedagogiken i undervisningen kan det ge flerspråkiga elever 
en ökad begreppsuppfattning. Resultatet togs fram genom observationer på åtta stycken F-3 
lärare.  
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4.4 Sammanfattning 

Tittar vi på de olika studierna som presenterats finner vi att enbart använda ett språk i 
undervisningen gav flerspråkiga elever begränsade språkliga kunskaper och inlärningen av det 
nya språket tog längre tid (Jiménez-Castellanos m.fl., 2014). Pacheco och Smith (2015) såg att 
elever som blev uppmuntrade till att använda sitt modersmål och multimodala presentationssätt i 
litteracitetaktiviteter gav både fler- och enspråkiga elever ett förtydligande på olika begrepp och 
symboler i sina arbeten. Smit och Bakker (2016) såg i sina resultat att det skedde en ökning i 
flerspråkiga elevers språkutveckling när läraren använde genrepedagogiska arbetssätt men att 
vissa abstrakta ord var svåra att förstå. De olika tillvägagångssätten inom litteracitet och 
genrepedagogiken ger ett förbättrat resultat av elevers språkliga utveckling och begreppsförmåga. 
Det förbättrade resultatet sker på kortare tid när elever får använda sitt modersmål än om lärarna 
enbart låter elever använda sig av ett språk, exempelvis svenska.   

4.5 Lärares strategier  

Genrepedagogik och litteracitet är återkommande lärarstrategier i källorna. Därför finns 
underrubriker till denna kategori som genrepedagogik och litteracitet. Forskning visar hur 
flerspråkiga elever får en ökad kunskapsutveckling om läraren använder genrepedagogik och 
litteracitet i undervisningen.  

4.6 Genrepedagogik 

Smit och Bakker (2016) gjorde en studie på 22 elever i en skola vars språkliga och kulturella 
variation på eleverna var hög och de undersökte hur genrepedagogik kan främja elevers språkiga 
användning inom olika ämnen. Studien visade att elever som ligger på en relativt låg språklig 
användning kan förbättras på relativt kort tid. Detta då resultatet pekade på hur elever i större 
utsträckning visade språklig utveckling genom genrepedagogikens stöttande fyra faser. Dock fick 
eleverna kämpa med exempelvis betydelser och användningen av mer abstrakta ord trotts denna 
stöttning genom de fyra faserna. De fyra faserna består av att bygga kunskap tillsammans med 
läraren och klassen, genomgång av texter för att kunna se olika genres strukturer, gemensamt 
arbete tillsammans i klassen och i sista fasen skapar eleverna egna arbeten (Smit & Bakker, 2016).   

Wedins (2011) studie gick ut på att observera och intervjua elever och lärare för att se hur 
interaktionen ser ut i de tidiga skolåren för flerspråkiga elever. Resultatet av denna studie visade 
att lärarna förenklade kunskapsinnehållet i undervisningen viket gav mindre tid till eleverna att 
använda och bekanta sig med ett ämnesinriktat språk (Wedin, 2011). Wedin (2011) menar att det 
är viktigt med förtydliganden och stöttning för de flerspråkiga eleverna som ej kommit långt i sin 
språkliga utveckling inom det svenska språket men att det också är viktigt att utmana eleverna för 
ökat engagemang och nyfikenhet. En studie gjord av Schulze (2011) ville undersöka hur 
genrepedagogiken kunde utveckla flerspråkiga elever i årskurs fem i skrivning, läsning och samtal 
för att kunna vara fullt deltagande i klassrumsaktiviteter. Även denna studie har gjorts med 
undersökningsmetoder som observationer och intervjuer av elever. Genom analys av elevtexter 
visade resultatet att eleverna blev bättre på att skriva och använda språket på ett mer 
kunskapsrelaterat tillvägagångsätt genom stöttning av genrepedagogik (Schulze, 2011). 
Genrepedagogiken använder sig av fyra faser och genom att arbeta tillsammans med de faserna 
kan eleven ta sig från delmål till målets helhet genom sociala interaktioner och aktiviteter.  
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Kerfoot och Van Heerden har gjort sin studie på en mångkulturell och språklig skola i klasser 
från årskurs 4 – 6. Även deras undersökningsmetoder var observationer, intervjuer och elevtexter 
(Kerfoot & Van Heerden, 2014). Deras resultat visar på elevers ökade förståelse för skolspråket 
och andra språk som talas av flerspråkiga elever. Genom genrepedagogiken kan eleverna lära sig 
genom ett eller flera bekanta språk utöver skolans språk (Kerfoot & Van Heerden, 2014).  

4.7 Sammanfattning 

Forskningen visar att lärare som använder sig av genrepedagogik och dess fyra faser i sitt 
klassrum ger inte bara flerspråkiga elever en ökad språk/skrivutveckling utan också enspråkiga 
elever, då elever kan lära sig genom ett eller flera språk (Kerfoot & Van Heerden, 2014). 
Schulze’s (2011) studie pekar på att eleverna blev bättre på att skriva och använda skolspråket. 
Wedin (2011) skriver om hur viktigt det är med rätt stöttning och att det är viktigt med 
förtydliganden för de flerspråkiga elever som ej kommit långt i sin språkliga utveckling inom det 
svenska språket men att det också är viktigt att utmana eleverna för ökat engagemang och 
nyfikenhet. Ett stöttande klassrum kan resultera i att elever i större utsträckning ökar sin 
språkliga utveckling på relativt kort tid (Smit & Bakker, 2016).  

4.8 Litteracitet 

Schmidt och Gustavsson (2011) menar att litteracitet inte enbart innebär att avkoda och läsa 
texter utan att vi bör ta tillvara på elevers erfarenheter då litteracitet borde ses som en social 
process i olika sammanhang. Denna undersökning gjordes genom forskning utifrån deras olika 
perspektiv på litteracitet och sedan en analys av dessa perspektiv (Schmidt & Gustavsson, 2011). 
Martin-Beltrán m.fl. (2017) gjorde en studie i en förskola och i en årskurs fyra på en skola med 
hög variation av kulturella och språkliga elever. De observerade åtta lärarledda lektioner och åtta 
lektioner där eleverna fick arbeta gemensamt med litteracitetaktiviteter för att se hur lärare i de 
olika årskurserna kunde arbeta med litteracitet i undervisningen. I de aktiviteter som ingick fick 
eleverna först läsa för sin kompis, därefter fråga och svara på frågor, lyssna på sin kompis, och 
sist få sin läskompis till att stanna och tänka till i texten. Studiens resultat visade att läsparen 
kunde relatera och komma på idéer för att lösa problem som uppkom i texten mer än när 
lektionerna var lärarledda. Forskarna såg också att när eleverna fick arbeta gemensamt med 
litteracitet öppnade detta fler möjligheter för flerspråkiga elever att testa och leka med språket i 
sin läskunnighet. De olika verktygen inom litteracitetaktiviteterna så som socialt stöd, bilder och 
symboler innebar att eleverna under läsningen fick ett ökat meningsskapande och de fick inte 
enbart avkoda texter (Martin-Beltrán m.fl., 2017).  

Van Sluys och Rao (2012) gjorde en studie genom att observera två lärare som skulle undervisa 
flerspråkiga elever i läsinlärning. Genom att lärarna i studien mötte eleverna utifrån elevernas 
egna erfarenheter kunde Van Sluys och Raos få fram ett resultat, via observationer inom 
läskunnighet och läsinlärning, som visade på att om eleverna uppmuntrades att använda sitt 
förstaspråk tillsammans med andraspråket kunde lärarna arbeta med språket på ett sätt som gör 
eleverna till kritiskt granskande och analyserande individer (Van Sluys & Rao, 2012). En annan 
studie som också skriver om att ta tillvara på vad elever får med sig hemifrån är Johnsons (2014) 
studie, som är utförd i en skola där hälften av eleverna var flerspråkiga. Studien gjordes genom 
observationer och intervjuer på 30 elever och 10 lärare för att se förhållandet mellan elevers 
läskunnighet och underprestation inom skolspråket. Johnsons (2014) resultat visade att 
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gemensamma, emotionella och instrumentala läsinlärningsaktiviteter gör det möjligt för lärare att 
se flerspråkiga elevers läskunnigheter och tidigare erfarenheter vilket kan gynna fler -och 
enspråkiga elever då de kan ta del av varandras erfarenheter och tidigare kunskaper.    

4.9 Sammanfattning 

Schmidt och Gustavsson (2011) menar att litteracitet inte enbart innebär att avkoda och läsa 
texter utan att vi bör ta tillvara på elevers erfarenheter och se litteracitet som en social interaktion 
i olika sammanhang. Martin-Beltrán m.fl. (2017) såg att elever som arbetade gemensamt med 
litteracitet gav fler möjligheter för flerspråkiga elever att testa och leka med språket i sin 
läskunnighet. Detta gjordes möjligt genom verktyg så som socialt stöd, bilder och symboler vilket 
gjorde att eleverna under läsningen fick ett ökat meningsskapande. 

Van Sluys och Raos såg att om lärare mötte eleverna utifrån deras egna erfarenheter och 
uppmuntrade eleverna till att tala sitt första språk i litteracitetaktiviteter, så kunde lärarna arbeta 
med språket på ett sätt som gör eleverna till kritiskt granskande/analyserande individer istället 
för att bara avkoda texter (Van Sluys & Rao, 2012). Johnson (2014) menar att använda sig av 
sociala läsinlärningsaktiviteter gör det synligare för lärare att se flerspråkiga elevers läskunnigheter 
och tidigare erfarenheter, vilket gynnar fler-och enspråkiga elever då de kan ta del av varandras 
erfarenheter och tidigare kunskaper.  

5. Resultatdiskussion 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) diskuterar att delaktighet kan skapas på olika sätt och det 
kan handla om att göra lärmiljön tillgänglig för alla genom att göra som flera forskningar visar på. 
Exempelvis att ta in elevers olika kulturer, uppmuntra till att tala mer än ett språk i 
klassrumsaktiviteter och ta tillvara på varandras erfarenheter och bakgrunder. Detta gör att 
flerspråkiga elever känner sig delaktiga och ger ett ökat engagemang och tillge alla i klassen 
kunskapsutveckling (Bouchereau Bauer m.fl., 2015; Durán & Hikida, 2017; Kim, 2011; López-
Gopars, 2014; Martínez m.fl., 2017; Stille, 2016; Turner & Kim, 2005). Dock finns det en brist i 
delaktighetsaspekten när undervisningen i svenska är uppdelad i två kursplaner. Kursplanen i 
svenska och svenska som andraspråk består av olika centrala innehåll och kunskapskrav, något 
som medför att elever med svenska som andraspråk lyfts ut ur klassrummet (Nationellt centrum 
för svenska som andraspråk, 2018). Pacheco och Smith (2015) undersökte flerspråkiga elever när 
de arbetade med multimodalt lärande och elevarbetena visade på att eleverna dels kände sig 
delaktiga, att de kunde bidra till klassen och dels att de nådde ut till fler lärare och elever. De fick 
även tillsammans med sina egna erfarenheter arbeta tillsammans med sitt modersmål och sitt 
andraspråk vilket ledde till en ökad begreppsförmåga. Detta är något Cummins menade skulle 
vara en faktor till att flerspråkiga elever presterar sämre, att eleverna måste skifta mellan två eller 
flera språk (Cummins, 2017). Här framkommer det tydligt att det är viktigt att låta eleverna vara 
med i svenskundervisningen för att kunna bygga på den sociala konstruktionen i klassrummet 
och därmed få en ökad språkutveckling med stöd av genrepedagogik och litteracitet. Det faktum 
att det finns två olika kursplaner borde enbart ligga till grund för den slutgiltiga bedömningen av 
elevens prestationer och inte innebära att eleven lyfts ut ur den sociala gemenskapen i 
klassrummet.  
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Lärare som använder sig av pedagogiska tillvägagångssätt tillsammans med genrepedagogik och 
litteracitet skapar förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. Dessa tillvägagångsätt 
handlade om att göra lärmiljön tillgänglig för alla elever. Vissa lärare uppmuntrade flerspråkiga 
elever att kombinera sitt förstaspråk tillsammans med sitt andraspråk i undervisning med 
genrepedagogiska arbetssätt eller litteracitetaktiviteter. Undervisningsmetoderna skapade sociala 
interaktioner där lärarna såg en möjlighet att låta eleverna utvecklas tillsammans trots skillnad i 
språklig nivå. Genom genrepedagogik och litteracitetaktiviteter skapades inte bara sociala 
interaktioner utan också multimodalt lärande som visade sig gynnsamt för eleverna.  

Varför skiljer sig Cummins, som är en världsledande forskare inom flerspråkiga elever, antagande 
om att flerspråkiga elever som måste växla mellan språk presterar sämre när ett antal källor säger 
motsatsen? Elever ska bli uppmuntrade till att tala olika språk för en ökad förståelse inom både 
läsning och begreppsförmåga, detta genom olika aktiviteter i klassrummet och med 
förtydliganden och stöttning (Wedin, 2011). Gibbons (2012) belyser ansvaret som klasslärare får 
ta för att eleverna ska kunna lära sig ämnesinnehållet. För de flerspråkiga elever som inte känner 
någon delaktighet och kanske precis har kommit till Sverige och sätts i en klass där det enbart ska 
talas svenska, kommer eleven missgynnas om läraren inte kan möta elevens förutsättningar 
(Cummins, 2017). För att kunna möta elevers förutsättningar handlar det om att använda olika 
metoder som gör lärmiljön tillgänglig för alla. Johnsons (2014) menar att lärare som använder sig 
av sociala läsinlärningsaktiviteter kan se flerspråkiga elevers läskunnigheter och tidigare 
erfarenheter. Detta gynnar fler- och enspråkiga elever då de kan ta del av varandra som resurser i 
likhet med de sociala processer som förespråkas inom genrepedagogik och litteracitet. Cummins 
antagande om att flerspråkiga elever presterar sämre, har alltså inte med eleverna i sig att göra, 
utan det kan snarare vara en produkt av lärarens engagemang och förväntningar på eleverna.  

Andra källor i litteraturundersökningen undersökte klassrum där läraren och eleverna enbart 
talade ett språk. Källornas resultat visade att klasser där läraren enbart undervisade enspråkigt 
och inte uppmuntrade flerspråkiga elever att använda sitt modersmål var elevernas 
språkutveckling liten. Tog läraren hänsyn till elevers förutsättningar ökade det elevernas 
engagemang och språkliga utveckling i undervisningen. Tillsammans med 
undervisningsmetoderna genrepedagogik och litteracitet fick eleverna tillgång till sin lärmiljö på 
ett annat sätt genom den sociala interaktionen och multimodala framtagandet av skolarbeten.  

Om vi ska använda oss av varandras tidigare erfarenheter och se varandra som resurser kan det 
vara bra att som lärare använda sociala aktiviteter i skolan. Litteracitet bygger på symboler, t ex 
bokstäver, som ett sätt att kommunicera med andra. De symboler är även kopplade till vårt språk 
och kan därför se olika ut beroende på vart ifrån man kommer eller vilka förutsättningar man har 
(Fast, 2010). Vissa flerspråkiga elever har föräldrar som enbart talar sitt modersmål i hemmet 
medan andra fortsätter att arbeta med sina barn kring skolarbeten och talar svenska. För en 
flerspråkig elev tar det cirka 5-7 år att lära sig det kunskapsrelaterade skolspråket, här finns enligt 
Cummins (2017) ett samband mellan lägre prestationer och hemmets språk. I de fall där elevens 
föräldrar saknar utbildning eller har en lägre utbildningsnivå, kan stöttning utebli i hemmet när 
det gäller elevens läsinlärning. Vi ser en utmaning hos föräldrarna som även de måste lära sig ett 
nytt språk och samtidigt stötta sina barn under deras skolgång på ett nytt språk. 

Delaktighet och inlärningsmetoder för ämneskunskaper har från vår sida setts som två olika 
saker. Denna kunskapsöversikt tillsammans med forskningen har visat oss att i kombination ger 
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det alla elever i klassen ett ökat engagemang och en tillhörighet. Vid första mötet med klassen 
skapar läraren förutsättningar för elever genom att ta in kulturer, använder sig av ett stöttande 
klassrum och sociala aktiviteter. För att få eleverna att känna delaktighet och vara med i det 
svenska demokratiska samhälle oavsett vilket modersmål, etnicitet eller bakgrund.  

6. Slutsats och implikation 

Idag består svenska och svenska som andra språk av två skilda kursplaner, det innebär i många 
fall att eleverna blir åtskilda från den ordinarie gruppen och går iväg för annan undervisning. 
Därigenom förloras den delaktighetsaspekt som vi tidigare skrivit om i detta arbete. Som vi lyfter 
i bakgrunden är det rektorns huvudansvar att se till vilka elever som är berättigade till svenska 
som andraspråk men vi har även uppmärksammat att det därmed blir en fråga om vilka resurser 
som finns på varje skola och kommun. Vi är kritiska till att elever åtskiljs från sin ordinarie grupp 
för svenskundervisning, när det finns strategier som gör att gruppen kan ha gemensam 
undervisning. Genom genrepedagogik och litteracitet får alla eleverna en möjlighet till ökad läs-
och skrivförmåga, språkliga interaktioner och en stärkt begreppsförmåga, vilket gäller både 
flerspråkiga och enspråkiga elever. Givetvis anser vi att bedömningen ska ske utifrån elevers olika 
förutsättningar, men för att behålla en gemenskap och delaktighet är det av vikt att eleverna lär 
gemensamt. Med stöd av forskning kring genrepedagogik och Vygotkskijs teori om 
utvecklingszoner och stöttning (Johansson Sandell & Ring, 2012) har vi kommit fram till att man 
lär genom social interaktion och det är även ett återkommande sätt att lära inom litteraciteten där 
social interaktion är grunden. Genrepedagogik och litteracitet är ett arbetssätt med tydlig strategi 
för lärande och forskning visar att det är speciellt bra i klasser där större delen av eleverna är 
flerspråkiga. Där riskerar det annars bli brist i delaktighet på andra hållet.  

När det kommer till hur resultatet påverkar lärares arbete och hur de kan använda sig av 
genrepedagogik och litteracitet i sin undervisning ser vi många alternativ. För att kombinera de 
här två strategierna i till exempel läsning kan läraren använda sig av tvådelade böcker, där ena 
sidan består av arabiska och den andra sidan består av svenska. Inledande diskuteras bilderna i 
boken och vad eleven tror ska hända och handla om. Sedan läser eleven den på sitt första språk 
och efter det har man gemensam läsning med eleven på svenska. Där diskuteras ord och begrepp 
och kopplas samman med bilder och symboler. På det här sättet byggs elevens förståelse och 
begreppsförmåga upp. Som vi nämnde inledningsvis i vår slutsats påverkas lärares arbete av den 
resursfördelning som bestäms inom varje kommun. Detta medför en risk att lärares fortbildning 
uteblir och därmed blir det svårare att applicera användbara strategier på ett korrekt sätt i 
undervisningen. Utöver fortbildning krävs det även en vilja av läraren att använda olika strategier 
som gör att alla eleverna är delaktiga i svenska undervisningen.  

När det gäller vidare forskning och vad vi anser att det finns ett behov av att undersöka närmare 
har vi efter detta arbete kommit fram till följande. Det finns ett tydligt behov av att se närmare 
på hur modersmålet i hemmet påverkar eleverna i skolan och hur man kan lyfta in det. Hur 
gynnsamt är det egentligen för flerspråkiga elever om de enbart talar svenska i skolan och i 
hemmet talar deras modersmål? Det är av vikt att undersöka varför svenska som andraspråk är 
en fråga om resurser när elever är berättigade till att ha den undervisningen. Vi har lagt märke till 
att det på vissa skolor finns specifik svenska som andraspråksundervisning medan det på andra 
skolor undervisas i svenska enbart men att bedömningen sker enligt svenska som andraspråk. 
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Frågan som uppstår är vilket sätt som är bäst lämpat för flerspråkiga elever som kräver svenska 
som andraspråk. Slutligen anser vi att det finns ett behov av att forska vidare kring hur man kan 
göra modersmålsundervisningen en del av en ordinarie undervisning. Idag är 
modersmålsundervisningen ofta förlagd efter skoltid och lärarna är inte delaktiga i planering eller 
samtal med klasslärarna. För att effektivisera språkinlärning hos flerspråkiga elever men även låta 
enspråkiga elever ta del av språkbruket, borde det vara inkluderat i undervisning och finnas ett 
samspel. Genom diskussioner kring vidare forskning har vi funnit det extra intressant att 
undersöka  

Avslutningsvis vill vi efter detta arbete trycka på följande slutsatser som även besvarat våra 
frågeställningar. Flerspråkiga elever kan få en bredare begreppsuppfattning inom svenska genom 
att läraren använder sig av genrepedagogik och litteracitet. Mer specifikt kan de två 
undervisningsmetoderna hjälpa elevers begreppsuppfattning genom stöttning från läraren, de 
fyra faserna i Martin och Rotherys pedagogiska cykel och sociala processer i klassrummet. Detta 
har vi sett genom att forskning pekar på att genrepedagogik tillsammans med litteracitet ökar den 
sociala interaktionen, vilket medför att eleverna utbyter erfarenheter och tidigare kunskaper. 
Genom den sociala interaktionen ökar delaktigheten samt även den språkliga utvecklingen. 
Forskningen visar även på att det sker ett meningsskapande när läraren använder sig av socialt 
stöd, bilder och symboler i sitt klassrum. Efter diskussioner kring vidare forskning kom vi fram 
till att det hade varit intressant att undersöka närmare vad forskning säger om att lyfta in 
modersmålsundervisningen i svenskämnet och hur det påverkar elevernas språkliga utveckling. 
Vårt syfte med att undersöka detta är för att vi har efter denna kunskapsöversikt fått syn på att 
eleverna gynnas av att använda sitt förstaspråk i svenskundervisning, därmed vill vi se om det går 
att integrera de två. 
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