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Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vad forskningen säger 

om hur elever med svenska som andraspråk inkluderas i det svenska klassrummet. I detta 

ligger även att klargöra samverkans betydelse samt lärarens utmaningar att inkludera elever 

med mångkulturalitet. 

 
Frågeställningar: Frågeställningar som kommer ligga till grund i denna systematiska 

litteraturstudie är: Vilka faktorer bidrar till att elever med flerspråklighet inkluderas i 

klassrummet och vilka faktorer har en mer betydelse en andra? Vilka didaktiska utmaningar 

ställs lärare inför när de möter elever med svenska som andraspråk, och hur hanterar lärare 

dessa utmaningar i klassrummet? Hur kan samarbetet inom skolverksamheten tydliggöras så 

att elever med svenska som andraspråk inkluderas i klassrummet?   

 
Metod: Studien bygger på en systematisk litteraturstudie som utgår från vetenskapliga 

publikationer och rapporter. Litteratursökningen genomfördes via databasen ERIC (EBSCO) 

utifrån avgränsningar som peer reviewed och tidsbegränsning av publicering mellan åren 

2005-2019.     

 

Resultatet och slutsatser: Resultatet av sökningen visade hur viktig skolpolitiken är när man 

diskuterar frågor som berör mångkulturalism. Att det finns viktiga faktorer som påverkar 

inkludering, bland annat stöttning, miljö, material och lärares kompetens. 

________________________________________________________________________ 

Nyckelord: Inkludering, mångkulturellt klassrum, svenska som andraspråk, flerspråkighet, 

grundskolan, lärare, elever och samarbetsförmåga.  
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1. Inledning 
Dagens världssamhälle har genomgått stora förändringar. Sverige har blivit ett mer 

mångkulturellt land vilket präglas av nya språk, kulturer och synsätt på samhället. I den 

svenska skolan ökar andelen flerspråkiga barn och ungdomar. För att flerspråkiga elever ska 

på ett likvärdigt sätt kunna nå läroplanens kunskapsmål för svenska som andraspråk behöver 

eleverna få möjlighet till stöttning i klassrummet. Enligt Pauline Gibbons (2012, s.39) betyder 

begreppet stöttning att lärare har förmågan att vägleda eleverna mot nya förmågor och 

kunskaper.  Med hjälp av rätt stöttning skapa ett bättre ordförråd och på så sätt nå nya nivåer 

av förståelse (Gibbons, 2012, s.39). Skolverksamheten har enligt 3 kap, 2§ i Skollagen (SFS 

2010:800) i uppgift att ge eleverna ledning och stimulans i deras utveckling av det personliga 

lärandet, så att de utvecklas mot utbildningens mål för svenska som andraspråk (SFS 

2010:800). Svårigheter kan uppkomma när flerspråkiga elever inte får möjlighet att inkluderas 

i klassrummet och på så sätt utveckla sin språkliga förmåga med hjälp av stöttning i sitt 

modersmål.  

 
Den statistiska centralbyrån (SCB, 2019) anger att invandringen har ökat sedan 2000-talet. 

Under år 2018 invandrade 133 000 personer till Sverige. Invandringen är en bidragande faktor 

till att Sverige har ökat i folkmängden. Statistiska centralbyrån (SCB, 2019) tydliggör att 80 

procent av ökningen beror på att fler har invandrat till landet jämfört med de som har 

utvandrat. Statistiken (SCB, 2013) visar att var femte elev har utländsk bakgrund. Dessa 

elever utgör ungefär 18 procent av alla barn som är under 18 år. Idag stämmer inte dessa 

siffror de är föråldrade. Enligt skolverkets (2017) statistik så har minst 27 % av eleverna i den 

svenska skolan har invandrarbakgrund idag (Skolverket, 2017). Att ha en utländsk bakgrund 

innebär enligt SCB (2013, s. 1) att barnen antingen själva är födda utomlands eller är födda i 

Sverige, men har då föräldrar som är utrikesfödda. Dessa barn och ungdomar har rättighet att 

gå i den svenska skolan oavsett kulturell bakgrund.  

 
Skolan är en plats där det sker möten mellan lärare, övrig personal, elever och 

vårdnadshavare. Enligt Jonas Aspelin (2010, s.9) och Skolverket (2011, reviderad 2017, s.7) 

så har skolan en viktig roll som omfattar uppfostran till svenska demokratiska 

samhällsmedborgare med respekt för de mänskliga rättigheterna och den gemensamma 

miljön. Den föreliggande studiens ämne är yrkesrelevant eftersom både samhället och skolan 

präglas av mångkulturalitet. I yrkesrollen som lärare möts man av elever med olika kulturella 

bakgrunder som tillsammans ska stimuleras till att utvecklas mot demokratiska värden och 
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läroplanens mål. Här kan svårigheter uppkomma vid kommunikation eller i form av 

didaktiska utmaningar eller på grund av skolverksamhetens allmänna förutsättningar, till 

exempel hur eleverna med flerspråkig bakgrund ska inkluderas i klassrummet. Fokus i den här 

studien är grundskolans yngre åldrar och ämnet svenska som andraspråk, men resultatet kan 

vara relevant för alla årskurser och ämnen.  

 

1.1. Syfte  
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vad forskningen säger om 

inkludering av elever med svenska som andraspråk i klassrummet. I detta ligger även att 

klargöra samverkans betydelse samt lärares utmaningar att inkludera elever med 

mångkulturalitet.  

 

1.2. Frågeställningar 
Frågeställningar som ligger till grund i denna systematiska litteraturstudie är:   

• Vilka faktorer bidrar till att elever med flerspråklighet inkluderas i klassrummet och vilka 

faktorer har mer betydelse än andra?  

 

• Vilka didaktiska utmaningar ställs lärare inför när de möter elever med svenska som 

andraspråk, och hur hanterar lärare dessa utmaningar i klassrummet?  

 

• Hur kan samarbetet inom skolverksamheten utvecklas så att elever med svenska som 

andraspråk inkluderas i klassrummet?   

 

1.3 Disposition  
 
En kortfattat rubricering av studiens uppbyggnad samt en redogörelse för respektive kapitels 

innehåll.     

 
Del 2 (Bakgrund): I studiens andra del presenteras bakgrunden som involverar centrala 

begrepp som mångkulturellt klassrum, enspråkighet, tvåspråkighet, flerspråklighet, svenska 

som andraspråk, inkludering, undervisning och stöttning. Därefter beskrivs vad som avses 

med lärares utmaningar, en skola för alla och svenska skolans organisation.  
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Del 3 (Teoretisk ramverk): I studiens tredje del synliggörs det teoretiska ramverket för 

studien. Här presenteras den sociokulturella teorin och dess relevans för studien.  

 
Del 4 (Metod): I studiens fjärde del beskrivs tillvägagångssättet, dvs. metoden, sökstrategier, 

sökord och studiens tillförlitlighet och räckvidd.     

 
Del 5 (Resultatredovisning): I studies femte del redovisas de vetenskapliga artiklarnas resultat 

i relation till studiens syfte och frågeställningar.  

 
Del 6 (Analys): I studien sjätte del presenteras resultatet.  Resultatredovisningen organiseras 

med utgångspunkt i studiens frågeställningar.  

 
Del 7 (Avslutande diskussion): I studiens sjunde del diskuteras resultaten bland annat ur ett 

sociokulturellt perspektiv.   

 

 Del 8 (Slutsats): I studiens åttonde del presenteras slutsatser och vad skribenten kom fram till 

i sin studie.  
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2. Bakgrund  
 
I denna rubricering presenteras tidigare forskning kring det valda ämnesområdet, för att ge en 

bakgrund till det som studien handlar om. Bakgrunden inleds med en förklaring av de centrala 

begreppen som förekommer i studien, som mångkulturellt klassrum, enspråkighet, 

tvåspråkighet, flerspråklighet, svenska som andraspråk, inkludering, undervisning och 

stöttning. Därefter presenteras lärares utmaningar, en skola för alla och svenska skolans 

organisation.  

  

2.1 Centrala begrepp för litteraturstudien  
2.1.1 Mångkulturellt klassrum 

I ett klassrum möts olika kulturer på en och samma plats. I ett nummer av biblioteksmagasinet 

Noll27 (2011, nr 2) presenterar Kerstin von Brömssen, universitetslektor i religionsvetenskap 

vid Göteborgs Universitet begreppet mångkultur. Hon menar att begreppet är omdiskuterat då 

det historiskt sätt har förekommit typer av kulturblandning som samer, romer, tyskar, 

holländare, finnar etc. Så välden har alltid varit en mångkulturell plats. Idag har mångkulturen 

fördjupats med nya kulturblandningar. Brömssen (2011, nr 2) menar att ett mångkulturellt 

klassrum omfattar att olika kulturer som möts på en och samma plats och där kulturerna är 

antingen etniska, religiösa eller språkliga (noll27, 2011, nr 2). Enligt professor Inger Lindberg 

(citerad i Maaike Hajer & Theun Meestringa 2014, s. 10) beskrivs klassrummet som en 

pågående process vad gäller mångfald. Enligt skolstatistik har minst 27 % av eleverna 

utländskt bakgrund i klassrummet (Skolverket, 2017). Detta innebär antingen att eleven själv 

är född utomlands eller att vårdnadshavarna är födda i ett annat land. Dessa elever har då ett 

modersmål, exempelvis somaliska som eleven lärde sig som liten (Lindberg citerad i Hajer & 

Meestringa 2014, s.10).  

 

2.1.2 Enspråkighet, tvåspråkighet och flerspråkighet 

Enligt Läroplanen (Skolverket, 2011, reviderad 2017, s.222) är språk människans främsta 

hjälpmedel vid kommunikation, lärandet och tänkandet. Genom språket kan elever uttrycka 

frågeställningar, tankar och förståelse över andras känslor och funderingar. Läroplanen 

betonar vikten av att ha ett varierat och rikt språkbruk eftersom det har en betydande roll i 

samhället, där olika kulturer, generationer och människors olika filosofi möts (Skolverket, 

Lgr11, 2011, reviderad 2017, s.222). Ett klassrum kan bestå av elever som har tvåspråkig eller 

flerspråkig bakgrund som gör att de har ett bredare behov av hjälpmedel vid kommunikation. 
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Enligt Skolverkets (2019) presentation av olika artiklar har forskare kommit fram till att 

flerspråkighet ska ses som en resurs i förskolan och skolan. Universitetslektorn och forskaren 

Tore Otterup skriver i artikel 7 (2019, nr 7, s.1) att flerspråkighet kan utgå från två olika 

perspektiv. Dessa två perspektiv är att människans språklighet och kunskapen om 

flerspråkliga länder och samhällen. När en människa använder ett enda språk som 

kommunikationsverktyg i olika situationer och nivåer av social interaktion kallas det för 

enspråkighet (2019, nr 7, s. 2). Idag förekommer inte enspråkighet på samma sätt som förr, 

utan samhället har allt mer blivit flerspråkigt. Otterup (2019, nr 7, s.2) menar på att 

flerspråkighet handlar om att människor kommunicerar genom flera språk. Innan begreppet 

flerspråkighet började användas, användes begreppet tvåspråkighet eftersom man inom 

forskningen främst utgick från språkliga exempel där människor behärskade två språk. I 

dagens länder och samhällen sker kommunikationen på mer en två språk, exempelvis kan ett 

barn ha två vårdnadshavare med två olika språk samt ett tredje språk som ofta är huvudspråk i 

landet där man bor. Världen är en globaliserad plats där rörlighet råder mellan länder och 

möten av nya språk. Allmänt kan flerspråkighet definieras som den överordnade terminologi 

som avser användningen av två eller flera språk, medan tvåspråkighet avser användningen av 

två sätt att kommunicera (Otterup, 2019, nr 7).  

 

2.1.3 Svenska som andraspråk 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011, reviderad 2017, s. 239) är syftet med svenska som 

andraspråk är att eleverna ska utveckla kunskaper i och om svenska språket. Lärare ska ge 

eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att tala och använda språket i skrift. Eleverna ska 

få möjlighet att kommunicera och föra dialog på svenska utifrån sin nivå och kapacitet, här är 

det bland annat viktigt att inte ställa för tidiga krav på elevens språkliga korrekthet 

(Skolverket, 2011, reviderad 2017, s.239). Språkkunskaperna är en viktig del i det dialogiska 

rummet för att kontakten ska kunna ge ett önskvärt utbyte. Björn Hammarberg citerad i 

(Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg, 2013, s.27) betonar att ämnet svenska som 

andraspråk utforskas grundligt sedan 1970- talet då en ökning av invandring tog fart i Sverige. 

En avgörande drivkraft som upptäcktes var behovet av en kunskapsbas för undervisning av 

elever med svenska som andraspråk (Hammarberg citerad i Hyltenstam & Lindberg, 2013, 

s.27). Lärare och skolledare behöver också ha en hög kompetens i andraspråksinlärning för att 

kunna avgöra vilken svenskundervisning som blir bäst för den enskilda individen. Gibbons 

(2012, s.34) menar att språket, interaktion, ämne och tänkande, samverkar i lärandet vilket 

kräver en god planering och uppföljning. Hon betonar hur viktigt det är att få utbildning i 
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andraspråksinlärning för att på ett professionellt sätt förbereda sig i mötet med elever med 

svenska som andraspråk. Ett enspråkigt språkbruk i undervisning kan ge elever med 

flerspråkighet en negativ effekt då eleverna kan börja tvivla på sina kunskaper och 

möjligheter att lära sig ett nytt språk.  

 

Enligt Hajer & Meestringa (2014, s. 13) så behöver lärare ha insikt i läroplanen för svenska 

som andraspråk och hur dessa elevers språkutveckling går till. Det är en brist idag att skolans 

personal delvis kan sakna kunskap om barnets ursprung, erfarenheter och behov. Vissa skolor 

där flerspråkighet är mindre synlig kan det saknas material och aktiviteter som stimulerar 

flerspråkiga elever. Därför är det viktigt att ha en god insikt i hur arbete med dessa elever bör 

bedrivas. Språkutveckling handlar om att eleverna har ett ”rikt språkligt inflöde” och en 

möjlighet till egen ”aktiv språkanvändning” och få ”feedback” (s.37). I mötet med olika 

begrepp så måste eleverna får en möjlighet att höra dessa i olika sammanhang och på så sätt 

få en förståelse för begreppens betydelse. Det språkliga inflödet kan ske genom film, 

genomgång av lärare, Ipad, gruppredovisning, lärobok, stenciler etc. och eleverna kan förstå 

vissa passager oavsett språkliga problem. Kunskapen som växer fram ska användas i 

dialogisk form då det är så eleverna tillägnar sig språket och utvecklas. Klassrummet är en 

plats där talutrymmet blir begränsat om alla elever inte får möjligheten att komma till tals. 

Därför är grupparbeten otroligt viktiga för att stimulera allas möjlighet att komma till tals. I 

språkproduktionen så är både talet och skrivandet viktigt och att båda verktygen används.  Det 

är viktigt att poängtera att inlärningen sker i en interaktiv process mellan människor (Hajer & 

Meestringa 2014, s. 39).  

 
Enligt Monica Axelsson citerad i (Hyltenstam & Lindberg, 2013, s.551) så betonas att 

eleverna med en flerspråkig bakgrund behöver ha ett fungerande modersmål. 

Andraspråksinlärning innebär att eleverna får en stabil språklig baskunskap och att en 

utbyggnad av skolspråket utvecklas parallellt. Vid andraspråksinlärning är det viktigt att 

inkludera elevernas modersmål i undervisningen eftersom det kan stärka elevernas 

självförtroende och identitet. Detta synsätt bidrar till ”additiv tvåspråkighet” som innebär att 

andraspråksinlärning sker samtidigt med modersmålet. Detta gör att båda språken främjas i 

undervisningen (s.551). Det är också viktigt att komma ihåg elevernas bakgrund och 

erfarenhet. Vem vill eleverna identifiera sig med och hur ska deras kulturella och språkliga 

identiteter bekräftas i skolan? En additiv tvåspråkighet leder till en förstärkning av identiteten 

och kan i synnerhet motivera eleverna att tydligt engagera sig för skolan. Axelsson citerad i 
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(Hyltenstam & Lindberg, 2013, s.552) menar att ibland kan elever på skolor där 

flerspråkigheten är mindre vanlig uppmanas att lämna förstaspråket och där personal uttrycker 

starkt att ”här pratar vi svenska”. Detta kan ge negativa effekter då eleven upplever 

personalens agerande som tvång vilket kan ge motstånd till att vilja lära sig språket. 

Språkutveckling handlar också om att utveckla litteracitet både på första och andraspråket. 

Andraspråksutveckling handlar om nivåer som ordförråd, morfologi, fonologi, syntax, 

semantik, pragmatik och användning av språk både i skrift och tal.  Elevernas samtliga språk 

behövs för att kunna stärka språk- och kunskapsutvecklingen bland de med svenska som 

andraspråk (Axelsson citerad i Hyltenstam & Lindberg, 2013, s.554).      

 

2.1.4 Inkludering  

 Kristian Lutz (2013, s. 39) preciserar begreppet inkludering som ett uttryck som nämns i 

många studier och teorier i sociala discipliner. Begreppet ”inclusion” växte fram inom 

specialpedagogiken under 1980-talet och blev ett ord som användes för att vidareutveckla 

ordet integrering. Inkludering betyder att fokus har ändrats från individens anpassning till att 

den befintliga miljön ska anpassas till alla elevers olikheter. Här läggs tonvikten på att fånga 

upp alla elever och skapa en delaktighet där förutsättningar skapas för den allmänna 

pedagogiken (Lutz, 2013, s.39).  

 

Clase Nilholm & Kerstin Göransson (2013, s.26) betonar att inkluderingsfrågan är viktig i 

skolan. Betoningen ska inte läggas på att olikheter är problematiska utan istället lyfta dessa 

elever och skapa förutsättningar och fylla deras behov i undervisningen. Det handlar i 

synnerhet om att skolan ska gestaltas på ett socialt och rättvist sätt. Gemenskap (community) 

är ett begrepp som förkommer bland pedagoger som Dewey och Noddings där olikheter inte 

ska ses som ett besvär. Begreppet gemenskap handlar om att man har förtroende för personer 

och de gemensamma mål och regler som har utformats av förordningar. Nilholm & 

Göransson (2013, s. 27) betonar hur viktigt det är med att ”vi-känslan” finns i klassen och 

skolan. I mötet med andra elever skapas nya erfarenheter som formar individen, därför är 

betydelsen av mångfalden i form av olika sociala bakgrunder stor i skolan. Arbetet i skolan 

behöver utföras på ett involverat sätt så att utbytet av kunskaper leder fram till nya nivåer av 

kunskaper. Skapandet av dessa lektioner kan vara samtal i helklass eller smågrupper. I dagens 

samhälle uttrycks lätt fördomar om elevernas språkbruk där elever med flerspråkighet ses som 

ett problem då dessa elever avviker från det ”normala”. För att skapa en inkluderande miljö så 

är uppdelning av språk inte en förutsättning för ett lyckat arbete, det är viktigt att alla elever 
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får utbyta kunskaper med varandra oavsett bättre eller sämre språkbruk (s.27). Demokratiska 

processer är betydelsefulla när vi talar om begreppet inkludering och begreppet delaktighet. 

Elever behöver få uppleva en social- och pedagogisk delaktighet, där de erbjuds en 

delaktighet i gemenskapen och får rätt möjligheter att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar (Nilholm & Göransson, 2013, s.28).   

 

Andraspråkselever vistas större delen av grundskolan med sina klasskamrater i klassrummet. 

Gibbons (2012, s.33) lägger tonvikten på att nyanlända elever kan under en viss tid i skolan 

gå i en särskild undervisningsgrupp (förberedelseklass) och succesivt slussas in i den 

ordinarie klassen. En förberedelseklass handlar om att eleverna får bekanta sig med svenska 

språket och skolan i en takt som är anpassat utifrån deras förutsättningar. Vistelsen i en 

förberedelseklass sker under en begränsad tid, ca 6–12 månader. Klassläraren bär ansvaret för 

att eleverna får den optimala kunskapsutvecklingen där ämnesinnehållet och språket utvecklas 

parallellt. Gibbons poängterar att vissa länder har en tydlig samverkan mellan 

andraspråkslärare och den ordinarie läraren för att nå flerspråkiga elevers potentiella nivå att 

nå målen. I ett inkluderande klassrum måste läraren ha en likvärdig syn på att alla elever 

kommer att lyckas med sina uppgifter och att läraren också behöver få möjlighet till stöttande 

arbete (Gibbons, 2012, s.40). Ett socialt klimat formas enligt Lutz (2013, s. 42) genom att det 

finns en tillit och attityd bland lärare, struktur i organisationen, kontroll där eleverna blir 

delaktiga och att betoning på lärande genomsyrar hela arbetet. Inkludering är ett begrepp som 

är centralt att diskutera i det här sammanhanget för att tydliggöra vad som förknippas med 

begreppet. Det är viktigt att hitta indikationer på om en miljö skapar en inkluderande plats 

eller inte betonar Nilholm & Göransson (2013, s. 70).  

 

2.1.5 Undervisning 

Begreppet ”undervisning” definieras som skolans ansvar att förmedla kunskaper (Svenska 

akademins ordlista, SO, 2009). Skolverket utarbetade hösten 2011 (Skolverket, allmänna råd, 

2011) ett material som skulle stödja lärare och rektorer i frågor om undervisningen. 

Undervisningen ska bygga på struktur och god planering där lärare i huvudsak har utgått från 

skolförordning, läroplan, skollagen och kursplanen med kunskapskraven. En planering är 

viktig för att lärare ska få en struktur så att undervisningen riktas mot det mål som avses. 

Lärare ska också kunna använda planeringen för att utvärdera sin egen professionalitet och 

elevernas kunskaper (s.13). Att planera undervisningen är en förutsättning för ett lyckat 

arbete. Det är dessutom viktigt att ha en samverkan med andra lärare, personal och rektor på 



	 9	

skolan för att utbyta kunskaper, hitta anpassningar, följa upp och utvärdera arbetsprocessen 

för att på så sätt uppnå kvalité och bedriva ett kvalitetsarbete (skolverket, allmänna råd, 2011, 

s.15). Förutom att planera med lärare och rektorer så behöver det finnas tid för samplanering 

tillsammans med modersmålslärare och studiehandledare. Studiehandledning ges på 

modersmålet och innebär enligt Skolverket (Skolverket, allmänna råd, 2016, s.9) att eleverna 

får stöttning på sitt modersmål i undervisningen. Denna undervisning bedrivs av lärare med 

kunskaper om flerspråkighet eller av övrig flerspråklig skolpersonal. Stöttningen kan i 

synnerhet bedrivas av den kompetenta läraren och studiehandledaren som tillsammans skapar 

förutsättningar för eleven. Huvudmannen ansvarar för att verksamheten får en stabil 

fördelning av ekonomiska och personella resurser för att uppnå kompetensen och ett bra 

mottagande av nyanlända elever. Den viktiga delen i resursfördelningen är att den fördelas 

efter elevernas olika förutsättningar och behov. Ibland kanske inte personalen man har i 

verksamheten räcker och då kan rektorn begära mer resurser av huvudmannen för att kunna 

leva upp till de bestämmelser som finns i författningen. Det är viktigt med en blandning av 

kompetenta lärare både i svenska som andraspråk, studiehandledare och modersmålslärare för 

att tillgodose undervisningens behov (Skolverket, allmänna råd, 2016).      

 

2.1.6 Stöttning  

Begreppet stöttning betyder enligt svenska akademins ordlista SO (2009) att ”stötta” ses som 

en handling för att hjälpa människor och finnas tillhands vid svårigheter. Denna definition kan 

relateras till (Gibbons, 2012, s.39) förklaringen där hon menar att vid stöttning ges ett 

tillfälligt stöd för den befintliga situationen. Vad gäller arbetet i klassrummet så betonas den 

tillfälliga stöttningen som en pågående process där läraren dagligen ger en hjälpande hand för 

att eleverna ska uppnå uppsatta mål. Målet med stöttningen är att eleverna ska kunna få en 

förståelse och kunskap som de kan bära med i framtida situationer och då användandet av 

stöttning inte längre behövs (Gibbons, 2012, s.39).  

 
2.2 Lärarnas utmaningar  
Lärarna inom skolväsendet ställs inför utmaningar i sin yrkesroll som kan vara både lätta och 

svåra. Enligt svenska akademins ordlista SO (2009) definieras begreppet ”utmaning” som en 

pågående process som ska ge personen en uppmaning att kämpa för en tävling eller kamp. I 

skolans värld skulle definitionen vara att läraren kämpar för att eleverna ska inhämta 

kunskaper och nå målen. En utmaning kan ses som en resurs som används för att utvecklas 

som ledare i sin yrkesroll.  
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Yrkeskategorin lärare omfattar förskolelärare, grundskolelärare, gymnasielärare etc. som har 

lärarexamen och lärarlegitimation för sin yrkesutbildning. En lärare växlar ständigt mellan 

olika roller i klassrummet. Skolverket (2019) skriver om didaktiska aspekter som en lärare 

stöter på i sitt arbete som positionering i klassrummet, samspel och kommunikation med 

elever samt att ha den kunskapsbärande rollen. Läraren kan inta olika positioner i 

klassrummet där den kommunicerar verbalt eller kroppsligt. Läraren intar den styrande rollen 

i grundskolan F-3 eftersom läraren är motorn i inlärningen av kunskapen, däremot kan den 

enskilda läraren ha olika lärostilar.  De olika lärostilarna kan vara den auktoritära läraren med 

ordning och reda i klassrummet, där uppförande och disciplin är fokus. Det kan också finnas 

lärare som ställer höga krav på sitt yrke och sina elever. Dessa lärare arbetar hårt och kan 

ibland ta på sig fler arbetsuppgifter en vad de klarar av. Sedan har vi den beskyddande läraren 

som gärna vill ta hand om sina elever, i denna lärostil finns ett stort engagemang för att 

eleverna ska ha det så bra som möjligt vilket kan lätt gå till överdrift. En lärare kan också falla 

in i kompisrollen, vilket i förlängning kan göra att eleverna tappar respekt för läraren. När 

läraren stöttar eleverna i undervisningen så sker det genom feedback, respons och en 

hjälpande hand vilket Anna Grettve, Maria Israelsson och Anders Jönsson (2014, s.77) 

betonar som en viktig del för att hjälpa eleverna framåt i sin utveckling. Vid grupparbeten så 

tar läraren den mera tillbakadragna rollen och låter eleverna få utbyta kunskap med varandra 

och använda kommunikationen för att lösa aktiviteten. I undervisningen driver läraren arbetet 

framåt så att eleverna utvecklar sitt lärande och fördjupar den mot den rätta riktlinjen för 

årskursen. Läraren har en betydelsefull roll inom skolväsendet (Skolverket, 2019).   

 
Läraren ska kunna strukturera, planera, genomföra och slutligen bedöma elevernas lärande. 

Under denna process så ska läraren vara den trygga ledare som ser alla elever oavsett nedsatt- 

eller hög förmåga att prestera. Allmänna råd (2011, s.11) betonar vikten av att eleverna bör få 

en strukturerad undervisning där läraren stöttar alla elever. Eleverna ska också få möjlighet att 

testa olika arbetssätt och former som stimulerar alla elevers olikheter. Vid planering av 

undervisningen tittar läraren på olika aspekter, dels ämnets syfte, centrala innehåll, 

kunskapskraven för åk 3 etc. för att tydligt avgöra hur och på vilket sätt eleverna kan visa sina 

kunskaper. Nästa steg i planeringen är att läraren ska hitta arbetssätt som passar elevgruppen 

med utgångspunkt i deras tidigare erfarenheter och förställningar om ämnet. Skolverket 

(2011, s.18) betonar att läraren ansvarar för att undervisningen utgår från den svenska 

läroplanen. Förutom undervisningen så ska läraren ha en tydlig och strukturerad samverkan 
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med kollegor, modersmålslärare, studiehandledare och vårdnadshavare i form av föräldramöte 

och utvecklingssamtal så att en kontinuerlig uppföljning och återkoppling sker. Med 

studiehandledare och modersmålsläraren så ska uppföljning, samplanering och bedömning 

diskuteras så att eleven med flerspråkig bakgrund får en likvärdig utbildning (Skolverket, 

allmänna råd, 2011).               

 
2.3 En skola för alla  
Begreppet en skola för alla har en stark koppling till en likvärdig utbildning. En skola för alla 

innebär att individernas förutsättningar ska främjas och utvecklas mot de grundläggande 

målen. Skolans värdegrund och uppdrag (Lgr11, 2011, s.) betonar att den inhämtade 

kunskapen ska främja elevernas fortsatta motivation att vilja lära och utvecklas utifrån elevens 

erfarenheter, bakgrund och språklighet. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen eller resursfördelningen ska vara lika för alla individer, däremot ska elevernas 

olikheter att lära tas med i beräkningen och anpassas utifrån varje enskild individ.  

 
Eva Hjörne och Roger Säljö (2013, s. 23) betonar vikten av att alla barn och ungdomar i 

Sverige har rättighet att få utbildning oavsett språkliga svårigheter. När läroplanen 1980:64 

infördes kunde begreppet en skola för alla bli synlig i styrdokumentet. Förordningen (SFS 

1980:64) betonade att alla ska ha tillgång till utbildning oavsett kön, geografiskt ursprung, 

sociala och ekonomiska bakgrunder. Här betonas att skolan har skyldighet att se alla elever 

och med hjälp av ett stödjande och uppmuntrande arbete utveckla elevernas intresse. I denna 

läroplan betonas också vikten av att elever med annan härkomst och språk ska få rätten till 

likvärdig utbildning. Specialpedagogiska myndigheten (2019) exemplifierar begreppet en 

skola för alla som en bra skoldag, där eleverna får känna delaktighet och inkludering i 

gruppen. I skolan vill alla barn uppleva en gemenskap, trygghet och få kunskap. Påverkande 

faktorer kan vara skolans miljö som klassrum, skolgård, matsal etc. Det kan i vissa fall handla 

om störande ljud, att bli utsatt för kränkande behandling eller råkar ut för andra svårigheter 

(Specialpedagogiska myndigheten, 2019).  

 
2.4 Svenska skolans organisation 
I stödmaterialet förskolan och skolans värdegrund (2013, s.10) tydliggörs vikten av att barn 

och ungdomar är medskapare och har en stor påverkan över hur samhället formas och 

utvecklas. Eftersom Sverige lever i en demokrati så behöver barn och ungdomar få kunskaper 

om demokratin och de mänskliga rättigheterna samt försöka förstå vilket ansvar alla 
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människor i landet har. Skolan är en social mötesplats där inlärning och kunskap ges oavsett 

bakgrund, intresse och värderingar (s.10). Skolans organisation har ett förhållningsätt till 

demokratiska värderingar. Lärares ledarskap är mycket viktigt för att upptäcka avvikande 

beteenden som påverkar andra elevers rättigheter. Här handlar det om vilka värderingar vi har 

och uttrycker ( Skolverket, stödmaterial, 2013).  Det kan handla om elever som har 

svårigheter språkligt och socialt. Det är viktigt att läraren ser denna elevs svagheter och 

försöker hjälpa den med hjälp av skolans resurser, studiehandledning och modersmålslärare 

för att på så sätt vägleda eleven framåt i sin utveckling (Hjörne och Säljö, 2013, s.187).          

 
Den svenska grundskolan kan vara kommunal eller vara en mer fristående verksamhet. Enligt 

Skolverkets synsätt på ansvarsfördelningen (Skolverket, 2019) så uppges det att förskolan och 

skolan lyder under riksdag och regering som ansvarar för kunskapsmålen. Deras uppgift 

handlar om att tydliggöra vad eleverna ska lära sig i skolan. Bestämmelserna för utbildningen 

tydliggörs i den svenska lagstiftningen. Kommunen är huvudmannen och bär ansvaret för hur 

skolorna ska utbilda eleverna och att skolorna får möjlighet till resurser så att skolan utvecklas 

och blir en bättre arbetsplats. Vid fristående verksamheter ska skolans styrelsehuvudmän se 

till att skolan följer lagar och förordningar för den svenska skolan. Rektorerna ansvarar för 

den befintliga skolans kvalité och resultat. Rektorns uppgift är att styra ”skeppet” i rätt 

riktning där vikten är stor av att skapa en trygghet där alla blir respekterade och får en 

likvärdig utbildning. Olika typer av stöd i form av resurser kan sättas in för utveckling av 

elevernas lärande. Den enskilda skolan bär ansvaret för att tydliggöra vilka regler och normer 

som gäller för dem. Viktigt att komma ihåg att rektorn är en chef för övrig personal som är 

verksamma inom skolväsendet (Skolverket, ansvarsfördelning, 2019).  Förskolan och skolan 

bär en central roll för att samverkansarbetet ska vara en del av verksamhetens naturliga 

drivkraft.  

 
Enligt Inga-Lill Jacobsson och Marianne Lundgren (2013, s.49) betonas hur viktig lärarrollen 

är för eleverna. Som lärare möter du elever varje dag och det är läraren som upptäcker om 

eleven har svårigheter och behöver stöttas. Jacobsson och Lundgren (2013, s.49) benämner 

samverkan med olika aktörer som en viktig aspekt där kommunikation och samarbete är 

välfungerande mellan dessa aktörer som skolan, hemmet, socialtjänst, hälso- och sjukvård 

samt polis. Skolverksamheten är uppbyggd av ett elevhälsoteam som består av rektor, 

skolsköterska, kurator, skolpsykolog, specialpedagog och speciallärare. I yrkeskategorin 

lärare kan det var förskollärare, grundskollärare, ämneslärare, idrottslärare, fritidspedagog, 
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fritidsassisten och annan personal med fokus på en befintlig elev (s.53).  Läraren är nätets 

spindel i relationen till andra aktörer inom skolväsendet. Läraren har en nyckelposition och 

fungerar som samverkanspartner, kontaktperson och samordnare mellan skolan och andra 

berörda myndigheter (Jacobsson & Lundgren, 2013, s. 60). Enligt 1 kap, 4§ i skollagen (SFS 

2010:800) så tydliggörs i citatet nedan om samverkans betydelse mellan hem och skola: 

”Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare” (Skollagen, SFS 2010:800).  
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3. Teoretiskt ramverk  
I denna rubricering presenteras det teoretiska ramverket för studien, detta för att ge en 

förklaring över hur det sociokulturella perspektivet definieras och hur teorin kommer att vara 

en användning i studien.    

 

3.1 Sociokulturella perspektivet  
Det sociokulturella perspektivet grundades under 80-talet av den ryska psykologen, filosof 

och pedagog Lev Vygotskij. Själva vågen handlade om att använda teorin som en kollektiv 

resurs i en social kontext (Tomas Englund, Eva Forsberg & Daniel Sundberg, 2012, s.130).  

Enligt Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (2017, s. 170) sker lärandet i det sociokulturella 

perspektivet som omfattas av en språklig socialisering. Ett omtalat begrepp är ”the zone of 

proximala development” som Vygotskij menar att människor är i en ständig utveckling där 

kunskapen finns att kunna befria sig från problem och lösa dessa på egen hand eller med hjälp 

av stöttning. Detta är en kognitiv klyfta mellan det som barnen kan göra själva och det som 

den tvingas göra tillsammans med en erfaren person (Hansen & Forsman, 2017, s.170 och 

Gibbons, 2012, s.36). Vygotskij ser terminologin som en kognitiv utveckling där eleverna 

samarbetar med andra och använder språket som redskap för att kommunicera med varandra 

(Gibbons, 2012, s.37).   

 
Gibbons (2012, s.34) betonar också att sociokulturella perspektivet och lärandet kan ses på 

två olika sätt. Lärandet kan ske i ”det tomma kärlets modell” som omfattar lärarens ansvar att 

förmedla kunskap och färdighet i barnets tomma kunskapsbank. Här sker ett systematiskt 

förhållande mellan läraren som sänder kunskap till eleven som är mottagare. Detta sker i en 

språklig kontext. Den andra modellen handlar mera om att eleven inte ses som mottagare av 

kunskap utan istället så sätts eleven i centrum i undervisningen. Dewy och Piagets förespråkar 

denna forskning och menar att undervisning inte handlar om att ta emot information utan 

istället uttrycka frågor och intelligenta funderingar. Denna form utformas i klassrummet 

genom att varje barns utveckling och inhämtning av kunskap sätts i första rummet. Där 

lärarens roll är att tillhandahålla arbetsuppgifter. Gibbons (2012, s.35) betonar att lärandet är 

viktigast i denna modell och barnets språkförmåga. I skolans verklighet finns båda modellerna 

och det gemensamma för dessa är synen på en individualisering av lärandet.   

(Gibbons, 2012, s.35).  
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3.1.1 Mediering 

Ett centralt begrepp som förkommer i Vygotskijs syn på lärandet är begreppet ”mediering”.  

Hansén & Forsman (2017, s. 168) nämner att begreppet mediering kan ses som ett redskap 

som spelar en stor roll i samhället och för individerna eller som en mer medierad resurs. 

Medierad resurs förknippas med de språkliga begreppen som symboler, begrepp, formler, 

alfabetet etc. Det kan också vara fysiska material som hammare, ordbehandlare och linjal. 

Idag finns det många olika sätt att skriva på och Hansén och Forsman (2017, s.168) menar att 

alfabetet är en kulturell uppfinning, ett redskap för att kunna skriva.  

 
I matematiken används miniräknare, denna produkt kan ses som ett fysiskt redskap d.v.s. en 

artefakt. I det sociokulturella perspektivet är det viktigaste medierade redskapet språket enligt 

Vygotskijs syn. Det är genom kommunikation som människor kan formulera sina erfarenheter 

och dela de inhämtade kunskaperna med andra. Språket fungerar som ett samspel mellan 

andra människor och sker i en process i vårt eget inre (s.168). Människor formas dagligen 

genom att de använder olika redskap för att kommunicera, viktigt i denna process är att 

poängtera hur människor tar över det tidigare medierade resurserna och omvandlar dessa till 

sina egna. Samspelet spelar en stor roll eftersom eleverna får en chans att utvecklas i mötet 

med kunniga människor. Läraren har en otrolig viktig roll eftersom den ger eleven 

förutsättningar att kunna ta till sig kunskap och perspektiv som man inte alltid stöter på i 

vardagen (Hansén & Forsman, 2017, s. 169 och Ulf P. Lundgren, Roger Säljö & Caroline 

Lidberg, 2012, s.188).   

 
3.1.2 Scaffolding (stöttning)  

Ett annat centralt begrepp som förekommer i detta perspektiv är ”Scaffoldning” som innebär 

ett stöttande arbete.  Enligt Gibbons (2012, s.39) användes ordet första gången år 1976 i en 

studie gjord av Wood, Brunar och Ross. Deras studie grundade sig på att se hur barn och 

vuxna kommunicerar med varandra. Ordet stöttning omfattar att man ges tillfälligt stöd som 

behövs både i undervisningen men också i det vardagliga livet. Stöttning i klassrummet 

däremot innebär ”den nödvändiga” hjälp som läraren ger till eleverna för att de ska bli 

framgångsrika och uppnå befintliga mål. Detta handlar om hjälp i rätt riktning mot nya 

färdigheter, att få förståelse och nivåer av uppfattningar. Målet handlar om att eleverna ska 

kunna utföra sina uppgifter med ingen hjälp alls. Vygotskij uttrycket 1978 i citatet ”det ett 

barn i dag kan göra med stöd, kan hon eller han göra på egen han i morgon” (Gibbons 2012, 

s.39). Han menar att ett nyttigt lärande handlar om att ligga steget före och vara i nästa 
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utvecklingsfas. Därför är det viktigt att komma ihåg att undervisningen inte ska ligga över 

elevernas kapacitet utan istället utmana eleverna att nå högre former av mottaglighet. Läraren 

bär ansvaret i stöttningsarbetet och planeringen av undervisningen. Kunskapen förs framåt 

och elevernas kunskaper byggs på och når då en högre nivå av kunskap. Läraren måste ha 

höga förväntningar på alla elever för att kunna motivera dem (s.40). I synnerhet handlar detta 

om att de ställs inför autentiska och kognitiva utmaningar. I en klass med nyanlända elever 

ställs läraren inför en särskild utmaning, hur dessa elever utvecklar språk- och 

ämneskunskaper (s.41). Vygotskij ser dialogen som en möjlighet att kunna skapa ett 

tänkande. Eleverna måste få möjlighet i sin utveckling att ”tänka högt”. Genom detta får de 

utforska och pröva idéer genom att ställa frågor, hypoteser och logiska slutsatser. Samtidigt så 

måste arbetet skapa förutsättningar för elever med svenska som andraspråk. Läraren och 

eleverna skapar tillsammans förutsättningar för förståelse och lärande. Eleverna guidas och 

får ökad kunskap i språket där vägledning är en förutsättning för att de ska kunna förstå 

samhällets kultur och behärska normer och tänkesätt som den demokrati som finns i landet 

(Gibbons, 2012, s.48 och Hammarberg citerad i Hyltenstam & Lindberg, 2013, s.37).   

 
3.2 Tolkningsram i studien  
Det sociokulturella perspektivet är tolkningsram i denna studie. Utifrån denna teori diskutera 

och urskilja olika perspektiv som forskningen visar. Att titta på hur viktigt språkets funktion 

är bland elever med en flerspråklig bakgrund. Tillsammans med andra elever utveckla sin 

förmåga att integreras i språkkulturen och skaffa sig erfarenheter. Tolkningsramen ska 

underlätta arbetet i språkinlärningen eftersom vikten är att se modersmålet som en resurs 

(Hajer & Meestringa, 2014, s.80). Språkets redskap är viktigt när eleverna behöver lyssna, 

förstå och sedan försöka förklara olika situationer i dess vardag. Skolans plats är betydelsefull 

för dessa elever då de får möjlighet att lära sig i det sociala spelet. Denna tolkningsram är 

också intressant i frågan om samverkan. Det är genom kommunikation som förändringar 

inom skolväsendet kan ske och leda till mer kompetens om frågor som berör elever med 

flerspråklig bakgrund. Detta sker genom en social process i ett sammanhang där alla elever 

oavsett kulturell bakgrund måste få samma möjlighet till lärandet. Här läggs stor tonvikt på 

lärarens utmaningar att inkludera dessa elever i klassrummet och tillsammans med skolans 

aktörer främja och anpassa undervisning och arbetet i skolan så att alla får en likvärdig 

utbildning.    
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4. Metod 

I denna rubricering presenteras och förklaras metoden för studien. Vilka överväganden som 

har legat till grund vid insamlingen av vetenskapliga artiklar och litteratur. För att uppnå 

studiens kvalité och tillförlitlighet så kommer begreppen reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet diskuteras.     

  
4.1 Litteraturgenomgång   
Denna studie realiseras utifrån en systematisk litteraturstudie och forskningsöversikt, med 

utgångspunkt i vetenskapliga publikationer som forskningsöversikt, artiklar och vetenskapliga 

undersökningar. Datainsamlingen i denna studie grundar sig också på ett synsätt utifrån 

lärarens och det sociokulturella perspektivet. En systematisk litteraturstudie är enligt Katarina 

Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013, s.26) en ”systematic 

review” som handlar om att studien har tillräckligt med insamlat material med god kvalité 

som kan ligga till grund för studiens ståndpunkter och slutsatser. En systematisk 

litteraturstudie förknippas med att söka, kritisk granska och slutligen sammanställa 

litteraturen utifrån det valda ämnets problemområde. Denna metod är en vetenskaplig metod 

som bidrar till en form av kunskap baserat på denna typ av datainsamling (Barajas et al. 2013, 

s.31). Vidare tydliggör Barajas et al. (2013, s.32) att i en systematisk litteraturstudie 

tydliggörs olika perspektiv som ska ingå för att studien ska bli relevant. Studien ska ha en 

tydlig motivering kring valet av problemet och dess formuleringar. I studien ska det tydligt 

framgå frågeställningarnas formuleringar som på ett tydligt sätt ska kunna besvaras. En tydlig 

plan över arbetets struktur där sökord, sökstrategier och den valda forskningslitteraturen ska 

identifieras. Forskningslitteratur i en systematisk litteraturstudie grundar sig på vetenskapliga 

rapporter och publikationer. Denna typ av studie handlar om att skribenten ska kritiskt 

granska och värdera studiens kvalité. I sökning av litteratur så sker ett automatiskt urval över 

vilken litteratur som anpassas bäst för studien. Sista steget i en systematisk litteraturstudie 

handlar om att skribenten ska kunna analysera och diskutera resultatet som sammanställts på 

ett tydligt sätt i studien. Genom den berikade kunskapen av forskningsmaterial kunna 

sammanställa resultatet och redovisa studiens slutsatser, denna struktur ovan kommer att ligga 

till grund för den genomförda studien (Barajas et al., 2013).  
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4.2 Tillvägagångssätt 
För att uppnå en god kvalité och en tydlig bild över forskningen så har tillvägagångssättet 

skett manuellt via Örebro universitets databassystem. Utgångspunkten i tillvägagångssättet 

har varit att se hur elever med svenska som andraspråk inkluderas i klassrummet, samverkans 

betydelse samt lärarens utmaningar vid det inkluderade arbetet.     

 
  4.2.1 Datainsamling och urval  

 Den största delen av mitt insamlade material består av vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar som samlades in via databasen ERIC (EBSCO) den 11 april 2019. 

Litteratursökningen genomfördes utifrån förutbestämda avgränsningar som peer reviewed 

granskande artiklar samt en specifik tidsbegränsning från 2005–2019 vad det gäller 

publiceringar av artiklar. Vid sökning i databasen ERIC (EBSCO) användes sökord som 

second language, inclusion, pedagogic*, school*, teacher*, responsibility, elementary school, 

teacher responsibility*, education, immigrant* och intercultual pedagogic. Dessa sökord 

användes i olika konstellationer men det gemensamma för alla var avgränsningen till Sverige. 

Se mer information i sökmatris (bilaga 1, s.36) som finns bifogad sist i studien. Den totala 

andelen av sökningen gav 465 granskande artiklar. Urvalet av artiklarna grundade sig på en 

överblick över artiklarnas rubriker för att få en uppfattning om dess troliga innehåll. Därefter 

läsa abstracten hos varje artikel. Här gjordes ett försök att urskilja om artiklarna var anpassade 

utifrån den relevanta åldersgruppen för min studie. Vid antagandet ansågs vissa artiklar har 

rätt relevans och på så sätt kunde metoden, studiegrupp, urval och etiska godkännande 

granskas ytterligare för att se om det fanns relevans.     

 
De sex olika artiklarna som kommer att analyseras i denna studie presenteras i en sökmatris 

(se bilaga 1, s.36). Matrisen är utformad utifrån kategorier som: författare, artikelns namn, 

datum, sökord, syfte, metod och resultat. Det finns en kolumn som presenterar att artikeln är 

peer review granskad. Genom denna matris skapas en kartläggning och överblick över 

artiklarnas fokusgrupper där det tydliggörs skillnader och likheter som är relevanta vid 

diskussionen och analysen av ett resultat. Mitt utvalda material rör främst ”hur 

undervisningen i ett flerspråkligt klassrum ska synliggöras i en inkluderande miljö där 

utmaningar ställs på läraren, skolan, hemmet samt den enskilda individen”. Inom dessa 

artiklar redogörs relevanta begrepp som svenska som andraspråk, grundskolan, lärarens 

utmaningar, inkludering och samarbetsförmåga. Forskningen har studerats inom ramen av det 

svenska språket och huruvida Sverige arbetar med denna problemfråga. Syftet är att utifrån de 
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valda artiklarna kunna besvara studiens frågeställningar. Enligt Barajas et al. (2013, s.157) är 

det viktigt att skribenten lägger tonvikten på de rätta i artiklarna som behandlar ämnesområdet 

och att det ska vara pålitligt och trovärdigt så att studien blir sanningsenlig. I 

resultatredovisningen och analysen har artiklarna kategoriserats utifrån dess relevans och 

kopplingen till frågeställningarna. Viss del av frågeställningarna blir namn på rubrikerna vid 

presentationen av resultat och analys.   

 
4.3 Tillförlitlighet och räckvidd  
För att studien ska uppnå pålitlighet så har denna studie på ett utförligt sätt försökt presentera 

sökningens tillvägagångssätt (se bilaga, 1, s.36). Genom detta skapas en tydligare bild över 

undersökningens tillvägagångssätt och kvalité. Samtliga sex artiklar har granskats utifrån 

studiens förbestämda kriterier som nämndes ovan: ”beröra främst hur undervisningen i ett 

flerspråkligt klassrum ska synliggöras i en inkluderande miljö”, ”utmaningar bland lärare 

och elever och ”samverkan mellan hem och skola fungerar”. Alan Bryman (2008, s.355) 

menar att undersökningen ska visa hur tillförlitlig en studie eftersom skribenten måste kritisk 

granska det valda materialet. Tillvägagångsättet i denna studie var att redovisa på ett utförligt 

sätt urvalet och sökstrategierna (se s.18 & bilaga 1, s.36). Under processen har artiklarna 

granskats och resonerats kring de sex valda artiklarna som är relevanta för studien, vilket har 

gjort att vissa artiklar har exkluderas bort. Detta ger studien en god tillförlitlighet.  

 
Studien visar också på en hög kvalité eftersom artiklarna har granskats på ett utförligt sätt där 

det insamlade materialet är väsentligt för studien syfte och utgångspunkt. Studiens material är 

begränsat till en form av databas ERIC (EBSCO) vilket gör att läsaren kan del av materialet. 

De valda artiklarna svarar mot de valda frågeställningarna, valideringen innebär att 

bedömning och slutsatser kan tas och därför utvecklas studien (Bryman, 2008, s.50). Enligt 

Barajas et al. (2013, s.105) så betonas vikten av hur studien förhåller sig till ett förutbestämt 

innehåll som bidrar till trovärdighet och därför skapar god validitet. Det är viktigt att vara 

kritiskt i förhållandet till studiens orsaksförhållande för att den ska uppnå den ekologiska 

validiteten. Studiens material är tillräckligt eftersom det håller den röda tråden till 

frågeställningarna och därmed utvecklar en hög kvalité.  
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5. Resultatredovisning 
I denna rubricering redovisas de vetenskapliga artiklarnas resultat i relation till studiens syfte 

och frågeställningar. De valda publikationerna har baserats på flerspråkliga elevers möjlighet 

att inkluderas i klassrummet, lärarens möte med elever som har svenska som andraspråk samt 

skolverksamhetens ansvar för dessa.  
 

5.1 Flerspråkliga elevers möjlighet att inkluderas i klassrummet 
Jenny Nilsson och Monica Axelsson (2013, s.139) belyser Vygotskij vy om omöjligheten att 

skilja på den enskilda och sociala processen inom språkinlärning och språkbruk bland elever 

med flerspråklig bakgrund. Författarna menar istället på att eleverna lär sig och utvecklas i en 

interaktion med den sociala- och kulturella miljön, att de lär sig ett andraspråk via den sociala 

praxisen och interaktionen i en social miljö. Grundtanken är att nyanlända elever ska ges 

möjlighet att lära sig ett språk genom deltagande i den sociala världen som omfattar skolan 

och samhället (s.139). Nilsson och Axelsson (2013) betonar att när nyanlända elever 

integreras i skolsystemet så sker det med vissa behov som måste tas hänsyn till. Det viktigaste 

behovet handlar främst om att dessa elever måste få möjlighet till ett stödjande arbete som ger 

effekter mot ett sociokulturellt perspektiv (samspel med andra). Nilsson och Axelsson (2013, 

s.140) relaterar till Gibbons (2009) och Mariani (1997) tankar om stöttning i ett tidigt skede 

för att fånga alla elevers intresse, för att de ska inkluderas i klassrummet.  Artikelns studie 

visar på att de behöver gå i en introduktionsklass för att komma in i svenska skolans rutiner.  

 
I denna artikel lyfts också vikten fram att modersmålet är ett aktivt element för att eleverna 

ska få förståelse för sina arbetsuppgifter. Studiehandledning och modersmålslärarna har 

alltmer blivit delaktiga i skolans strukturer (s.140). En betoning tydliggörs genom att se 

språket som en resurs. Här framgår det att många lärare i dagens skolverksamhet inte har 

tillräckligt med material för att kunna stötta elever med flerspråklighet. I artikeln så 

presenteras ett antal intervjuer av elever som har övergått från en förberedelseklass till ett 

ordinarie klassrum. I en intervju så framgår det att många barn som inte kan svenska språket 

exkluderas från gruppen då de sticker ut. Detta påverkar elever negativt och bidrar till att 

elever inte engagerar sig i skolans arbete (s.154). Många elever som har intervjuats i denna 

studie beskriver förberedelseklass som lättare en den ordinarie klassen. Då eleverna upplever 

klassen som mindre kravfylld. För att nyanlända med flerspråklig bakgrund ska inkluderas i 

klassrummet behöver läraren hitta ett genomsnittligt system där alla behandlas lika av sociala 
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och pedagogiska skäl. Nilsson och Axelsson (2013, s.160) menar ytterligare att eleverna får 

svårigheter till både sociala och pedagogiska resurser. I den inkluderande skolan måste 

tillvägagångsättet vara att skapa relationer i organisationen (Nilsson & Axelsson, 2013, 

s.160).        

 

5.2 Lärarens möte med elever som har svenska som andraspråk  
Åsa Wedin (2013, s. 276) menar hur lätt det är att i dagens samhälle hitta problem och 

bedöma elever med invandrarbakgrund. Läraren lägger ofta fokus på de flerspråkliga 

elevernas brister istället för att se hur de kan utvecklas framåt. I vissa fall tenderar läraren att 

lägga nivån för hög vilket resulterar i att elevernas engagemang minskar. Wedin (2013, s. 

277) menar hur viktigt det är att hitta och ta fram material som varierar och gynnar deras 

språkutveckling. I artikeln handlade det om att skapa en zon där lärandet sker i en viss miljö. I 

den svenska grundskolan var fokus på att visualisera relationen mellan elevernas 

språkutveckling. I mötet med elever med svenska som andraspråk handlade lärarens uppgift 

om att fokusera på elevernas förståelse för språket och lärandet (s.279). Lärarens ansvar var 

att följa individernas utveckling från förskoleklass till årkurs 3, där elever som var behov 

särskilt stöd skulle få möjligheten till stöttande undervisning. Wedin (2013, s.291) drar 

slutsatserna hur lättillgängligt det är att eleverna får ett stort inflyttande i undervisningen 

vilket kan leda till att lärarens roll förminskas. Att dessa elever istället får en stödjande 

utbildning kräver också att dessa får en utmaning att våga utvecklas genom kommunikation. 

Eleverna ska ges möjlighet att få ett kognitivt stimulerande i sin undervisning.  Här betonas 

tyngden i språket som ska ses som ett verktyg för att kommunicera och inhämta kunskap i det 

inkluderande klassrummet. Slutsatsen visade också hur viktigt det är att eleverna ges utrymme 

att utveckla sin kompetens i svenska språket.  Att samhällssynen ska styra människans attityd 

gentemot dessa elevers förmåga att inhämta kunskap, bidrar till en mindre motiverande 

utbildning som påverkar den enskilda individen (Wedin, 2013, s.291).    
 
Peter Kutnicket et. al (2007, s.384) betonar hur vikten av att eleverna får en stödjande relation 

för att kunna skapa identitet. Författarna anser enligt artikeln vikten av att ha ett socialt 

samspel och relationer under skolaktiviteter. Kommunikationen står i första rummet och 

därefter interaktionen mellan elevernas kulturella bakgrund. Kutnicket et. al (2007, s.403) 

drar slutsatserna att ett sociokulturellt och kognitivt lärande bidrar till att eleverna inkluderas 

och känner sig delaktiga i klassrummet. Ett tydligt ansvar ska läggas på läraren och hela 

gruppen för att skapa ett stödjande arbete. Viktigt är att notera hur kunskapssynen ser ut på 
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alla nivåer för att nå ett gott lärandet och skapa ett kollektivt sammanhang (Kutnicket et. al 

2007, s.403).     

 
5.3 Skolverksamhetens ansvar för elever med svenska som andraspråk  
Åsa Wedin & Anneli Wessman (2017, s. 878) engagemang för skolpolitik och skolpraxis 

visade sig att många lärare under 2000-talet fick utbilda sig vidare i svenska som andraspråk, 

eftersom de mångkulturella hade ökat. Sakta men säkert började lärare förstå utbildningens 

värde och började arbeta med språk och innehållsintegrerade arbete som en viktig del i 

skolan. Under 2010 upphörde de förberedande klasserna i större utsträckning vilket 

resulterade i att dessa elever var tvungna att integreras i klassrummen. Tillsammans med all 

personal skapades en studiecirkel där kunskap skulle inhämtas om dessa elever.  Det 

utvecklades en handlingsplan för nyanlända elevers lärande. Diskussionerna resulterade i 

skolövergripande åtgärder som moraliska värderingar där olika språk togs hänsyn till. 

Eftersom dessa skulle inkluderas i den vanliga skolmiljön så startade ett resonemang om 

månades språk. Vilket innebar att all personal inom skolväsendet skulle lära sig några ord och 

uttryck på ett specifikt språk. Detta för att eleverna skulle uppleva en trygghet och bli 

identifierade på sitt modersmål.    

 
Wedin & Wessman (2017, s. 878) menar att denna form av skolpolitik utvecklades och 

genomfördes i stor grupp eller i den enskilda klassen. I ett klassrum använde läraren elevernas 

olika språkkunskaper som en grund för att arbeta med svenska språket, fokus var att göra den 

språkliga mångfalden synlig. En annan använde sig av en identitetskarta och presenterade den 

på arabiska medan studiehandledare översätta texten till svenska. Att kombinera modersmålet 

och svenska språket samtidigt resulterade i att eleverna började att succesivt förstå enkla ord, 

språkets betydelse, skriftspråk och talande språk. Målet med detta vara att eleverna skulle få 

möjligheten att bygga en bro mellan deras identitet och utveckling mot det svenska språket. 

Detta med hjälp av stöttande arbete av personal och hemmet som tillsammans med eleverna 

skapade förutsättningar att se språket som en resurs. Wedin & Wessman (2017, s. 885) 

relaterar till Jim Cummins som hävdar att införandet av elevernas varierande språkliga 

resurser i klassrummet är nödvändigt för att erkänna mångfalden av identitet, möjliggöra 

elevernas utveckling av deras kompetens. Detta låg på lärarens ansvar att tillsammans med 

övrig personal skapa förutsättningar för dessa typer av lektioner infördes (Wedin & Wessman, 

2017, s. 885).       
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Katarina Norberg (2009, s. 7) resonerar kring skolans ansvar att välkomna olika perspektiv i 

organisationen för att uppnå en mångkulturell skola. Detta handlar om att skolan måste 

fokusera på att höja nivån genom att mäta elevernas kunskap. Skolledaren fokuserar på vilka 

värderingar och synsätt skolan har i förhållande till mångkulturen, vi skapar en vi-känsla 

istället för ”vi och dem”. På så sätt uppnår skolan en struktur som inte missgynnar någon 

kultur (Norberg, 2009, s. 6).  

 
Håkan Löfgren, Ragnhild Löfgren & Hector Pérez Prito (2018, s.692) betonar begreppet 

likvärdig utbildning för alla och där författarna syftar på ”stödja lika” i en rättvis bedömning. 

Detta handlar om elevernas rättigheter att stödjas på ett likvärdigt sätt i undervisningen. Här 

tittar man närmare på hur elevernas olika tillgångar som familjebakgrund och sociala nätverk 

spelar en viktig roll för elevernas kunskapsinlärning. Elever med en mångkulturell bakgrund 

kan i vissa fall inte ha samma möjligheter till lärandet i hemmet då familjen saknar kunskaper 

i svenska språket eller kan vara analfabeter. Detta kan resultera i att eleverna inte får en 

likvärdig utbildning eftersom svagheter i hemmet kan påverka deras hjälp till lärande 

(Löfgren, Löfgren & Pérez Prito, 2018, s.692).    
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6. Analys  
I denna rubricering presenteras en analys av resultatet som tidigare presenterades. Resultatet 

analyseras utifrån studiens frågeställningar där det teoretiska ramverket ”sociokulturella 

perspektivet” är aktuellt. Genom detta skapas förhoppningsvis en förståelse för den tidigare 

forskningens tonvikt, huruvida elever med svenska som andraspråk inkluderas i det svenska 

klassrummet där samverkans och lärarens utmaningar klargörs.  

 

6.1 Styrande aspekter  
Ett styrande aspekt som kunde urskiljas från forskningen var vikten av att ha ett socialt 

sammanhang mellan eleverna i grundskolan. I detta resonemang lär sig dessa att fungera i en 

social miljö. Kutnicket et. al (2007) & Nilsson och Axelsson (2013) menar hur viktigt det är 

att ha ett socialt samspel där relationer skapas under skolaktiviteter. Kommunikationen är en 

del som står i centrum när mötet sker i barnets kulturella bakgrund. Detta bidrar till ett 

sociokulturellt lärande där eleverna inkluderas i klassrummet (Kutnicket et. al, 2007 & 

Nilsson och Axelsson 2013). En paradox till detta resonemang är Wedin (2013) som menar 

att eleverna måste ges utrymme att utveckla sin kompetens i svenska språket (Wedin, 2013). 

Norberg (2009) menade istället att skapandet av ”vi-känslan” sker i ett socialt sammanhang 

där olika kulturer sedan bjuds in för att uppnå ett lärande. Att se arbetet som en kognitiv 

utveckling där eleverna samarbetar med andra och använder språket som redskap för att 

kommunicera med varandra kan ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Gibbons, 2012, 

s.37).      

 

En annan styrande aspekt var vilket ansvar skolan har gentemot mångkulturella elever. Många 

lärare visar en negativ inställning till dessa elever. Deras synsätt menar att dessa elever tar 

större plats i skolkontexten och behöver mer stöttning för att kunna handskas med det svenska 

språket (Norberg, 2009). Detta resonemang synliggörs i Wedin (2013) artikel där hon menar 

på hur lätt det är att uttrycka påståenden där tanken inte förknippas att detta kan vara negativt 

för eleverna. En samhällssyn har skapats som styr människans beteende och agerande (Wedin, 

2013). Detta kan också kopplas till det sociokulturella perspektivet där elevens viktigaste del 

är att inhämta en språkförmåga och detta sker i ett socialt sammanhang. Därför behöver 

flerspråkliga elevernas attityder lyftas så att de kan skapa ett engagemang i den 

sociokulturella kontexten enligt Gibbons (2012). Här betonas också begreppet mediering där 

språket ska ses som en mediterande resurs för individerna (Hansén & Forsman 2017)        
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En tredje styrande aspekt är hur eleverna integreras i skolsystemet. Nilsson & Axelsson 

(2013) menar att flerspråkliga elever behöver få möjligheten till ett stödjande arbete i sin 

undervisning för att nå en språklig kompetens, som gör att det blir en likvärdig utbildning. 

Löfgren, Löfgren & Pérez Prito (2018) betonar att en likvärdig utbildning handlar i synnerhet 

om att stödja lika och samtidigt fånga elevernas intresse som Nilsson och Axelsson (2013) 

betonar. Wedin och Wessman (2017) synliggör också betydelsen av stöttande arbete där 

skolan och hemmet tillsammans bär ansvaret för att eleverna ska utvecklas så långt som 

möjligt. Här handlar det om att se språket som resurs i arbetet och använda detta för att skapa 

lektioner. Wedin och Wessman (2017) presenterar Jim Cummins teori som innebär att 

elevernas språkliga resurser införs i det sociala sammanhanget. Detta för att synliggöra 

elevernas identitet och möjliggöra dess utveckling och kompetens (Wedin & Wessman 2017). 

Den tredje styrande aspekten kan också ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv där 

betoningen ligger på ett systematiskt förhållande mellan läraren som sänder kunskap och 

mottagaren och allt detta sker i en språkkontext. Här kommer det omtalade begreppet ”the 

zon of proximala development” som Vygotskij förespråkar inom den sociokulturella teorin. 

Han menar på att människor är i en ständig utveckling där kunskap finns eller inhämtas med 

hjälp av stöttande arbete. Läraren och eleverna skapar tillsammans förutsättningar för 

lärandet. Eleverna guidas i zonen och får en ökad kunskap i språket där vägledning sker i 

arbetet (Gibbons, 2012 och Hammarberg citerad i Hyltenstam & Lindberg, 2013).  

 
Ovan framgår det tydligt hur alla de tre styrande aspekterna kan förknippas med det 

sociokulturella perspektivet och där många aspekter kan plockas ut och relateras till arbetet. 

Bland annat hur viktig stöttning är, lärarens inställning till flerspråkiga elever, språkets 

betydelse samt vilka förutsättningar eleverna behöver för att inkluderas i ett klassrum.    
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7.  Avslutande diskussion 
I denna rubricering presenteras en avslutande diskussion ur ett kritiskt perspektiv. Detta görs 

för att synliggöra och diskutera de tankar som har uppkommit under studiens gång med fokus 

på forskningen.     

 

7.1 Faktorernas betydelse och inkluderande klassrum  
Dagens flerspråkiga klassrum och mångkulturella klassrum präglas av olika utmaningar både 

i samhället men också i skolväsendet. Eftersom Sverige har alltmer blivit ett mångkulturellt 

land med nya språk, kulturer och synsätt. Ökningen har skett vilket vi ser inte bara i samhället 

utan också i skolkontexten. I varje skola möter en lärare varje dag elever med en flerspråklig 

bakgrund och det skapas olika attityder och synsätt kring dessa elever. Skolan bär ansvaret att 

istället lyfta dessa elever och låta den negativa inställningen vändas till något positivt 

(Norberg, 2009 & Gibbons 2012, s.39). Ett klassrum kan vara uppbyggt med olika 

språkbarriärer där olika kulturer möts i skolans lokaler. Utvecklingen i klassrummet sker i en 

pågående process vilket (Lindberg citerad i Maaike Hajer & Theun Meestringa 2014, s. 10) 

betonar.  

 

De faktorer som bidrar till ett mer inkluderade klassrum är förståelsen över begreppen 

enspråkighet, tvåspråkighet och flerspråkigt klassrum. Att läraren har kompetensen att kunna 

förstå dessa begrepps innebörd och skillnaden mellan dessa. Skolverket (2011, reviderad 

2017, s.222) betonar att språket är människans hjälpmedel vid kommunikation, inhämtande av 

kunskap och tänkande. När eleverna har en språkbehärskning så bildas elevernas identitet. Det 

är språket som bidrar till att eleverna kan utrycka föreställningar, tankar och en förståelse över 

andras ståndpunkter. Att eleverna får möjlighet till ett berikat språkbruk i klassrummet 

grundar sig på lärarens kompetens och övrig personals kunskap. En annan faktor som är 

viktigt är att läraren ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att tala och använda 

språket.  Här måste eleverna få möjlighet att kunna kommunicera och föra dialog utifrån deras 

kunskapsnivå, inte ställa krav på språklig korrekthet. Detta betonade Nilsson & Axelsson 

(2013) som en viktig del för att skapa ett socialt samspel mellan eleverna. Där 

kommunikationen mellan elever och lärare är otroligt viktigt. Läraren och skolledaren 

behöver ha hög kompetens för att avgöra vilken svenskundervisning, resursfördelning och 

stöttning som är bäst för den enskilda eleven. Allt detta sker via språket som dels är en 

mediering men som också ska ses som en resurs. Att ha ett andraspråk ska inte eleverna 
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uppleva som något negativt, och som stoppar deras förmåga att utvecklas. Istället ska eleverna 

se andraspråket som en resurs och som kan vara en bidragande faktor till att svenska 

språkbruket utvecklas. En annan faktor som är otroligt viktigt är Gibbons (2012, s.34 och 

Hajer & Meestringa, 2014, s.13) syn, där dessa menar hur viktigt det är att all personal får 

utbildning i andraspråksinlärning för att på ett professionellt sätt förbereda sig inför mötet 

med dessa elever. Vissa skolor kan sakna material och aktiviteter som lever upp till dessa 

elevers stimulering. Det är läraren som bär ansvaret att skapa ett inkluderande klassrum och 

måste därför bygga en bro mot rätt riktning och motivera eleverna framåt (Wedin, 2013). 

Svårigheter uppkommer när läraren inte har kompetensen att kunna stötta dessa elever i 

klassrummet. I klassrummet är talutrymmet begränsat där många elever inte får möjligheten 

att komma till tals. För att skapa möjligheten till ett inkluderande klassrum så måste läraren 

använda sin kunskap och försöka bemästra uppgiften som lärare. (Hajer & Meestringa 2014, 

s. 39) menar att grupparbete kan vara ett bra alternativ för att eleverna ska skapa relationer 

mellan varandra för att få ett gott arbetsklimat. Genom grupparbete stimuleras allas 

möjligheter att få tala och flerspråkliga eleverna får lära sig att få också lyssna och ta in det 

svenska språket.  Här sker processen via interaktionen mellan varandra. Ett annat sätt skulle 

kunna vara att använda sig av identitetstexter som Jim Cummins presenter i (Wedin & 

Wessman, 2017, s.885). Här sätts modersmålet i fokus där man låter exempelvis eleverna 

skriva en text på modersmålet som sedan översätts till svenska språket. Genom detta så 

uppnår eleverna en enkelhet i svenska språket då de förstår förhållandet mellan språkets ord 

och fras och uppnår den ”additiva tvåspråkigheten”. De faktorer som är väsentliga i ett 

klassrum är lärarens kompetens kring andraspråksinlärning, att kunna hitta material och 

aktivitet som ger stöttning i elevernas arbete samt att se dessa som en i mängden. Läraren 

måste också kunna förstå att samhällsutvecklingen går framåt att förändringar sker. Läraren 

möter olika elever med sociala bakgrunder som alla måste respekteras och stöttas på ett 

likvärdigt sätt. Löfgren, Löfgren & Pérez Prito (2018) betonar begreppet likvärdig utbildning 

som att stödja lika och samtidigt fånga elevernas intresse.  

 

Inkludering är ett viktigt begrepp att diskutera kring då det främst handlar om att elever 

oavsett olikheter ska få den anpassning de behöver i klassrummet (Lutz, 2013, s.39). Det 

handlar om att fånga upp alla elever och skapa en delaktighet och relation. Nilholm & 

Göransson (2013, s.26) menar också att olikheterna inte ska ses som en problematik utan 

istället lyfta elevernas förmågor. Här är begreppet gemenskap viktigt och där klassen ska 

tillsammans skapa en ”vi-känsla” mellan klassen och skolan (Nilholm & Göransson, 2013 och 
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Norberg, 2009). I detta möte skapas nya erfarenheter som formar individen. Därför behövs 

arbetsformer som involverar och sker i ett utbyte mellan eleverna.  För att uppnå en 

inkluderande miljö så är uppdelning av språk inte en förutsättning eftersom det är viktigt att 

eleverna får utbyta kunskap med varandra oavsett elevernas tidigare språkbruk. Därför är 

delaktighet viktigt där eleverna ska på ett socialt och pedagogiskt sätt uppleva en gemenskap 

och delaktighet.  

 
7.2 Lärarens didaktiska utmaningar  
Läraren ställs inför en rad olika utmaningar. Bland annat så handlar det om att ansvara för den 

optimala kunskap som eleverna ska inhämta där både ämnesinnehåll och språket ska 

utvecklas.  Läraren ska forma ett socialt klimat i klassrummet där relationer skapas mellan 

eleverna. Här ska det finnas tillit och behärskning av attityden gentemot lärare, struktur och 

organisation. Läraren ska också skapa en miljö där eleverna får möjlighet att inkluderas 

(Nilholm & Göransson 2013, s. 70 och Lutz 2013, s. 42). Lärarens undervisning ska bygga på 

struktur och god planering där läraren har utgått från skolförordning, läroplan, skollagen och 

kursplanen med kunskapskraven. En planering är viktig då läraren ska få struktur för 

undervisningen. Läraren ska också kunna utvärdera sin egen och elevernas profession. Genom 

detta sätt skapar läraren ett kollektivt arbete och kan dela med sig av sina erfarenheter. 

Läraren ska kunna ta olika positioner i klassrummet där hen kan kommunicera verbalt eller 

kroppsligt. Läraren intar den styrande rollen i grundskolan F-3 där hen är motorn i 

inlärningen. Viktigt att poängtera skolans värdegrund och uppdrag (Lgr11, 2011) som betonar 

att den inhämtade kunskapen ska främja elevernas motivation och lust att lära.    

 
Läraren ställs inför utmaningen att använda ”Scaffoldning” som innebär ett stöttande arbete 

och en likvärdig utbildning. Där resursfördelningen fördelas lika och att elevernas olikheter 

tas i beräkningen och anpassas utifrån varje enskild individ (Gibbons, 2012, s.39 och Löfgren, 

Löfgren & Pérez Prito 2018). Detta handlar om att läraren ger ett tillfälligt stöd i 

undervisningen, ”den nödvändiga hjälpen”. Viktigt att lägga undervisningen på rätt nivå och 

inte som Wedin (2013) betonar att dessa elever ska få en utmaning så att de vågar utvecklas i 

en stimulerad undervisning. Det finns också ett tankessätt som betonar att eleverna ska ligga i 

nästa utbildningsfas. Däremot behöver läraren ha höga förväntningar på eleverna och visa ett 

engagemang att dessa elever når kunskapsmålen.   
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7.3 Samverkans betydelse   
Samverkan är en stor betydelse i skolväsendet och inte minst mellan andraspråkslärare och 

den ordinarie läraren för att tillsammans arbeta för att eleverna når sin potentiella nivå att nå 

målen (Gibbons, 2012, s.40). Samverkan skapas genom ett kollektivt arbete där rektor och 

lärarna ges möjlighet att utbyta kunskaper, hitta anpassningar och följa upp och utvärdera 

arbetet. (skolverket, allmänna råd, 2011, s.15). Här handlar det om att det finns tid för 

samplanering mellan modemålsmålslärare och studiehandledare. Att ha en samverkan mellan 

alla aktörer bidrar till en bättre struktur och organisation. Wedin & Wessman (2017, s. 878) 

betonade hur viktigt det är att läraren förstår utbildningens värde. Här skapades en 

studiecirkel kring elevers lärande där samverkan resulterade i övergripande åtgärder kring 

frågan om det mångkulturella klassrummet. Här engagerades all personal i frågan om hur 

dessa elever skulle inkluderas och hur man skulle skapa en trygghet på skolan. Detta visar på 

hur viktig samverkan är där man tillsammans som en enhet skapar förutsättningar för alla 

elevers utveckling. Det är skolans uppgift att utbilda eleverna till demokratiska medborgare. 

Här är det viktigt att testa sig fram och våga pröva nya arbetssätt som exempelvis 

identitetstexter.  
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8. Slutsats  
I denna rubricering presenteras studiens slutsatser och vad forskningen visade huruvida elever 

med svenska som andraspråk inkluderas i det svenska klassrummet samt klargöra samverkans 

betydelse och lärarens utmaningar att inkludera elever med mångkulturalitet. 

 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka vad forskningen lägger fram 

hur elever med svenska som andraspråk inkluderas i det svenska klassrummet. I detta ligger 

även att klargöra samverkans betydelse samt lärarens utmaningar att inkludera elever med 

mångkulturalitet.  

 

Frågeställningar som låg tillgrund denna systematiska litteraturstudie var:   

• Vilka faktorer bidrar till att elever med flerspråklighet inkluderas i klassrummet och vilka 

faktorer har en mer betydelse en andra?  

 

• Vilka didaktiska utmaningar ställs lärare inför när den möter elever med svenska som 

andraspråk, och hur hanterar läraren dessa utmaningar i klassrummet?  

 

• Hur kan samarbetet inom skolverksamheten tydliggöras så att elever med svenska som 

andraspråk inkluderas i klassrummet? 

 

Utifrån tidigare forskning kan slutsatser dras att elever med mångkulturell bakgrund kan 

inkluderas i klassrummet. Resultatet av artiklarna visar att eleverna behöver få stöttning i 

arbetet att komma in i klassrummet. För att skapa en likvärdig utbildning för alla elever så 

behöver alla kulturer accepteras. Skolan bär ansvaret att alla elever ska få möjligheten till 

utbildning och att deras språkliga barriär inte ska påverka lärarens negativa inställning. Ett 

inkluderande klassrum skapas genom lärarens kompetens att förstå begreppen       

enspråkighet, tvåspråkighet och flerspråkligt. Att språket är elevernas identitet och att det inte 

får glömmas bort. Viktigt är att eleverna får ett berikat språkbruk genom samspel och 

relationer i grupp. De är så otroligt viktigt att eleverna utvecklar sin förmåga att tala och 

använda språket och detta görs bäst genom arbetet sker i gruppkonstellationer. En annan 

viktig faktor är att eleverna ska föra en dialog och kunna behärska skolspråket och 

vardagsspråket. Det är också viktigt att se språket som en resurs.  Svårigheter uppstår när 

tillgängligheten av material inte finns och där lärare tvingas skapa eget material. Därför kan 
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det vara lättare att låta modersmålsläraren/studiehandledare hålla i delar av undervisningen 

eftersom de kan ha lite material från hemländerna. Att inkludera eleverna i klassrummet är en 

viktig del för att eleverna ska uppleva att de inte segregeras från skolmiljön utan istället är en 

del av helheten. Det handlar om att bygga en bro mot rätt riktning. En annan svårighet kan 

vara att läraren inte har kompetens att utbilda andraspråkselever, då måste lärarna ges 

möjlighet till fortbildning för att skaffa sig den behörigheten. Ett annat alternativ innebär att 

skolan tillsammans diskuterar hur man ska skapa de bästa förutsättningar för dessa elever.  

Min synvinkel lutar åt att eleverna delvis måste få möjlighet att använda sitt modersmål som 

en resurs i undervisningen. Här skulle det handla om att jobba med identitetstexter där 

eleverna får skriva en text på sitt modersmål för att sedan översätta till svenska språket med 

hjälp av verktyg. De faktorer som har mer betydelse än andra är relationerna till 

klasskamraterna. Att eleverna upplever en tillit både till sina lärare men också till 

klasskamrater bidrar till att eleverna vågar göra fel språkligt. Detta ger också trygghet för 

eleverna då de inte blir mobbade och utstötta p.g.a. sin kulturella bakgrund. Samverkan är så 

otroligt viktig för att skolan ska utvecklas. Det handlar dels om skolans aktörer och hur de 

samarbetar mellan varandra för att skapa förutsättningar för alla individers utveckling men 

också hemmet som är en viktig spindel i nätet. Hemmet har det viktigaste ansvaret då den 

känner eleven bäst.  

 

Vårdnadshavaren, eventuell tolk, eleven och läraren måste tillsammans känna tillit för 

varandra och ansvara för att tillsammans kunna vara behjälplig till en sju/åttaåring som 

nyligen har anlänt till Sverige. På detta vis skapar vi den inkluderande och trygga platsen för 

elevens framtida språkidentitet!  
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handlings-
forskningsprojekt och 
dokumentation. Här 
skapades fyra typer av 
data: fältnoteringar från 
klassrumsobservationer, 
ljudinspelningar, student 
och lärarintervjuer och 
artefakter som läroböcker, 
student texter och digitalt 
material.  
 
Studiegrupp: Behöriga 
lärare, forskare och 
skoladministratörer som 
arbetar i inriktning mot de 
lägre åldrarna i 
grundskolan.  
 
Urval: Observationer från 
två skolår (240 timmar). 
Lärarintervjuer, lokala 
policyhandlingar och 
fokusgruppintervjuer med 
studenter.   
 
Etisk godkänd: Ja  
 

Resultat: Resultatet för 
artikeln visade att genom 
det etnografiska 
tillvägagångssättet 
skapades ett 
grundläggande material. 
Materialet visade tecken 
på politikens 
sammanfogning. 
Resultatet grundar sig på 
skillnaden mellan 
ledningsnivån, praktiskt 
utvecklingsarbete och 
förändringarna i själva 
praktiken.  Hur viktigt de 
är att se elevernas 
språklighet som en resurs 
och utvecklingen av 
skolpolitik på alla nivåer.   

Ja 

Katarina Norberg 
(2009).  
 
School leadership 
for diversity and 
inclusion- meeting 
the multicultural 
challenge in 
Sweden.  

11/4-2019 
 
Second language 
AND Sweden  

Syftet: Syftet med 
denna artikel att 
presentera och 
diskutera svaren på 
70 huvudmän 
ansvar. En kort 
redogörelse 
presenterar svenska 
skolledarens 
uppdrag och 
utformning. I detta 
fall ligger fokus på 
individernas 
värderingar i skolan. 

Metod: Observation och 
insamling av forskning.   
 
Studiegrupp: Behöriga 
lärare, forskare och 
skoladministratörer som 
arbetar i inriktning mot de 
lägre åldrarna i 
grundskolan.  
 
 
Urval: Observationer på 
skolledningens ansvar.   
 

Resultat: Resultatet i 
denna artikel visar på 
forskningens betydelse i 
att höja nivån av mätbara 
elever.  Där fokus behövs 
lägga på skolledarens 
individ, värderingar och 
begrepp för att framhäva 
vidare den etiska 
dimensionen av 
skolledarskap. Hur elever 
kategoriseras utifrån sin 
kulturella bakgrund och 
där det kan ge negativa 

Ja 
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Här nämns skolan 
etnicitet och 
begreppet 
”invandrare”.   

Etisk godkänd: Ja effekter.  

Peter Kutnicket 
al.(2007).  
 
The role and 
practice of 
interpersonal 
relationships in 
European early 
education 
settings: sites for 
enhancing social 
inclusion, 
personal growth 
and learning?    

12/4-2019 
 
Inclusion  
AND Pedagogic 
AND Sweden  

Syftet: Syftet med 
denna artikel var att 
identifiera och 
jämföra egenskaper 
hos det 
pedagogiska/sociala 
sammanhanget. 6 
europeiska länder 
(England, Finland, 
Grekland, Italien, 
Spanien och 
Sverige) granskades 
utifrån kognitiva 
aktiviteter.  

Metod: Denna artikel 
bygger på 
specialdesignade 
kvalitativa och kvantitativa 
metoder för att ge en 
fördjupning i redogörelsen. 
Genom detta uppnås det 
kognitiva lärandet.   
 
Studiegrupp: Fokus på 
barnens relationer.   
 
Urval: Begränsat sig till 
europeiska länder.   
 
Etisk godkänd: Ja  

Resultatet: Resultatet 
för artikeln visar att olika 
metoder finns för att 
anpassa och utveckla 
eleverna pedagogisk 
värld. I alla dessa länder 
fanns ett engagemang att 
uppnå en kooperativ 
interaktion mellan barn. 
Där man uppmanade att 
barnen skulle arbeta 
tillsammans ur ett 
jämställdperspektiv. En 
grundläggande miljö som 
bidrar till kollektiva 
aktiviteter.     

Ja 

Jenny Nilsson & 
Monica Axelsson 
(2013).  
 
”Welcome to 
Sweden…”: 
Newly Arrived 
students´ 
Experiences of 
Pedagogical and 
Social Provision 
in Introductory 
and Regular 
Classes.     

12/4-2019 
 
Responsibility 
AND School 
AND Sweden  

Syftet: Syftet med 
denna artikel var att 
undersöka och få en 
fördjupning för den 
övergripande 
överenskommelsen 
om ”migration” för 
de nyanländas 
behov.   

Metod: Genomförd via 
observation och kvalitativa 
intervjuer.  
 
Studiegrupp: Fokus på 
nyanlända elever  
 
Urval: Utförd på tre skolor 
i olika kommuner med ett 
elevantal på 22 studenter.   
 
Etisk godkänd: Ja 

Resultat: Resultatet 
visar att det måste 
byggas en bro mellan 
förberedelseklasser och 
vanliga klasser för att 
uppnå en mer 
inkluderade miljö.  
Eleverna upplever att det 
finns statusskillnader 
mellan dessa vilket 
påverkar relationen.  

Ja 

Håkan Löfgren, 
Ragnhild Löfgren 
& Hector Pérez 
Prieto (2018). 
 
Pupils´enactments 
of a policy for 
equivalence: 
Stories about 
different 
conditions when 
preparing for 
national tests. 
 

13/4-2019 
 
Elementary 
School  
AND Teacher 
responsibility 
AND Sweden  

Syftet: Syftet med 
denna artikel var att 
undersöka huruvida 
den nationella 
politikens 
prövningar i årkurs 6 
sker i skolkontexten 
med fokus på 
elevernas synsätt. 
Men också lägga 
tonvikten på en 
likvärdig utbildning 
vid bedömning och 
betygsättning.     

Metod: En narrativ analys 
utfördes av elevernas olika 
berättelser och 
förberedelserna inför 
nationella test.   
 
Studiegrupp: Fokus på 
elever i årkurs 6.  
 
Urval: Utfördes på 11 
skolor där ansvaret var att 
se hur provförberedelser 
fördelades på varje skola.    
 
Etisk godkänd: Ja 
 

Resultatet: Resultatet 
visade i denna artikel att 
eleverna fick det mesta 
ansvaret för 
förberedelserna och 
lämnades ensam vid 
inlärningen inför prov 
och test.  

Ja 



	 38	

 
 
 

Åsa Wedin 
(2013).  
 
Non- Challenging 
Education and 
Teacher Control 
as Factors for 
Marginalization 
of Students in 
Diverse Settings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

13/4-2019 
 
Education  
AND Immigrant  
AND Sweden  

Syftet: Syftet med 
denna artikel var att 
undersöka lärarens 
förhållningssätt och 
attityd mot elever 
med 
invandrarbakgrund. 
Även redogöra hur 
denna syn 
genomsyras i 
organisationen och 
klassrummet.      

Metod: Genomförd via 
observation och kvalitativ 
intervju.  
 
Studiegrupp: Behöriga 
lärare som arbetar i 
inriktning mot de lägre 
åldrarna i grundskolan.   
 
Urval: Två olika klasser 
samt utförda på två olika 
skolor.   
 
Etisk godkänd: Ja 

Resultat: Resultatet i 
artikeln belyste hur 
läraren kan riskera att se 
flerspråkliga elever som 
mindre kompetenta barn. 
Resultatet visade också 
ett synsätt på att 
lärarkontroll över 
innehållet, kunskap och 
lärande kan ge ett lägre 
resultat.   

Ja 


