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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie är att lyfta fram vad tidigare forskning kommit fram till angående 

hur lärare kan arbeta för att hjälpa andraspråkselevers språkutveckling på bästa sätt i de tidiga 

skolåren. Litteraturstudien kommer dessutom att belysa vad forskningen framhåller som bra och 

effektiva arbetssätt när det kommer till andraspråkselevers språkutveckling. Den frågeställning 

denna litteraturstudie utgår från är: Hur kan läraren utforma undervisningen för att främja 

andraspråkselevers språkutveckling? 

 

Denna studie är baserad på tio artiklar och resultatet har vuxit fram genom att tidigare forskning har 

valts ut, bearbetats, analyserats och sammanställts utifrån frågeställningen. Att producera språk i tal 

och skrift kommer från ett behov av kommunikation samt en önskan om interaktion och 

inkludering. Idag är den svenska skolan enspråkig, undervisningsspråket är svenska och detta 

gynnar inte andraspråkseleverna och kan skapa en känsla av exkludering. Flerspråkighet i skolan 

skapar däremot inkludering och kan bidra till att elever ser sig själva som flerspråkiga och kunniga 

individer. Det finns olika framgångsrika arbetssätt för läraren att använda; språklig stöttning, 

interaktion och transspråkande. Att använda sig av dessa arbetssätt skapar möjligheter för eleverna 

att själva producera språk i tal och skrift samt kunna lyssna och på så vis förstå att språk har olika 

funktioner beroende på situation men även hur ord och uttryck uttalas. Många lärare känner en viss 

osäkerhet kring en flerspråkig undervisning, men genom kollegialt samarbete och diskussioner kan 

detta förändras. För att en flerspråkig undervisning ska lyckas behöver lärare ha ett öppet sinne och 

en positiv attityd gentemot flerspråkighet. 

 

Nyckelord 
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1. Inledning 
 
Människor har aldrig flyttat på sig så mycket som de gör idag, bara under 2018 kom det 21 502 

asylsökande till Sverige (Migrationsverket 19-03-21), vi ser en minskning över de senaste åren, 

men siffran är fortfarande hög. Denna rörlighet har ett flertal anledningar, bland annat krig, 

förföljelse och miljökatastrofer och denna befolkningsrörlighet innebär stora konsekvenser för 

skolan i hela världen (Cummins, 2017). 

 

Befolkningsrörligheten innebär en utmaning för den svenska skolan som enligt gällande läroplan 

(Skolverket, 2018) ska ge eleverna möjlighet att utveckla både sitt tal- och skriftspråk på svenska på 

ett sådant sätt att de får tilltro till sin egen förmåga att kunna använda språket i olika sammanhang 

och med skilda syften. Dessutom ska eleverna få utveckla sin språkliga förmåga för att tänka, 

kommunicera, läsa och skriva på svenska. Men att komma till den svenska skolan som elev med ett 

annat förstaspråk är krävande. Eleven ska inte bara lära sig behärska språket utan samtidigt ta till 

sig kunskapsstoffet i undervisningen (Ladberg, 2003), detta tar tid vilket Cummins (2017), Gibbons 

(2016) och Ladberg (2003) påpekar. Ladberg poängterar också att under en dag i skolan möter en 

nyanländ elev många nya ord som hen ska försöka förstå och sätta i ett sammanhang vilket gör att 

det tar tid att förstå ett nytt språk. De ska inte bara förstå orden utan även lära sig uttala dem rätt, 

vilket inte alltid är det lättaste då många av de svenska bokstäverna kan uttalas på flera olika sätt 

vilket Özz Nujen (Torstensson, 2018) talar om i en stand-up show. 

 

Så hur ser det ut i den svenska skolan idag? Hur arbetar lärare i sin undervisning med 

andraspråkselever? Ladberg (2003) anser att språket är broar mellan människor, människor behöver 

ha ett språk för att förstå och bli förstådd i möten med varandra. Därför är det viktigt att lärare 

medvetet arbetar för att ge andraspråkseleverna de allra bästa möjligheterna att lära sig behärska 

svenska i såväl tal som skrift. 

 

När vi så småningom ska arbeta i skolan och undervisa elever kommer vi att möta klasser med stort 

språkligt mångfald där de språkliga kunskaperna kommer att variera stort. Därför anser vi att det är 

viktigt att vi som blivande lärare är väl insatta i vad forskning säger om hur vi bör undervisa 

andraspråkselever för att på bästa sätt främja deras språkutveckling samtidigt som vi ger dem goda 

möjligheter till att utveckla sin akademiska kunskap i skolans olika ämnen. 
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2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att lyfta fram vad forskning säger om hur läraren på ett effektivt sätt kan 

stödja andraspråkelevers språkutveckling. Denna litteraturstudie kommer att fokusera på elever och 

lärare i årskurs F-3. 

 

Studien utgår från följande frågeställning: 

- Hur kan läraren utforma undervisningen för att främja andraspråkselevers språkutveckling? 
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3. Bakgrund och centrala begrepp 

Här kommer vi att ta upp och förklara de centrala begrepp samt teoretiska utgångpunkter som 

litteraturstudien berör. 

 

3.1 Första- respektive andraspråk 

Förstaspråk som även likställs som modersmål är en term som Abrahamsson (2009) lyfter fram. 

Vidare framhåller Abrahamsson att förstaspråk är det som språk som barnen lär sig först genom sin 

omgivning exempelvis föräldrar, syskon och släkt. Andraspråk är det språk en individ lär sig efter 

sitt förstaspråk och det spelar ingen roll vilket språk det är. Abrahamsson framhåller att elevens 

andraspråksutveckling utvecklas genom interaktion med andra individer såväl i som utanför skolan. 

Termerna första- och andraspråk anger i vilken ordning barnet lärt sig dem, inte i vilken grad de 

behärskar dem (Abrahamsson, 2009). 

 

3.1.1 Flerspråkighet 

Flerspråkighet innebär att man behärskar två eller fler språk på en betydande färdighetsnivå 

(Hammarberg, 2013). Hammarberg menar att det idag är mer vanligt med flerspråkighet än 

enspråkighet i världen vilket beror på ett flertal olika faktorer, bland annat människors förflyttningar 

över språkgränser och att man idag med modern teknik lätt kan kommunicera internationellt. 

Människor har kapacitet att vara flerspråkiga och flerspråkighet är snarare en regel än ett undantag. 

Hammarberg avslutar med att betona att enspråkighet framförallt hos vuxna är en konsekvens av 

begränsad språkkontakt. 

 

3.2 Språkutveckling 

Barns språkutveckling oavsett språk följer ett viss mönster och kännetecknas av ett antal olika 

milstolpar från joller till tal (Abrahamsson, 2009). 

 

3.2.1 Språklig bas 

Grunden till den språkliga basen eller språkliga kompetensen är något man lär sig redan från födsel 

och fram till skolåldern i en social kontext. Den omfattar en rad olika förmågor så som uttal 

(prosodi och intonation), automatiserat språk, grammatik, syntax och pragmatik samt bygger upp 

ordförrådet (Ladberg 2003). Ladberg nämner att prosodi dvs, språkets melodin, rytm och intonation 

är de barnen förs möter och lär sig. Därefter kommer syntax (hur ord kan kombineras) i 

kombination med grammatiken, ordförråd och automatiserat tal samt pragmatik. Pragmatik handlar 

om hur språket kan användas på ett passande sätt utifrån vilken social situation man befinner sig i 
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(Herrlin & Frank 2016). Westlund (2009) tar även upp att pragmatisk medvetenhet handlar om att i 

rätt sammanhang kunna använda rätt ord, meningar och uttryck. Ladberg (2003) menar att det är 

den språkliga basen som ger förutsättningar att få ett språkligt självförtroende. Det är först när den 

språkliga basen är utvecklad man kan tillägna sig ett kunskapsrelaterat språk, även kallat språklig 

utbyggnad och denna språkutveckling pågår hela livet. 

 

3.2.2 Språklig utbyggnad 

Den språkliga utbyggnaden är det vi lär oss genom de erfarenheter vi gör under vår livstid och är 

kunskapsrelaterad (Ladberg, 2013).  Cummins (2017) påpekar dessutom att det kunskapsrelaterade 

språket kan förklaras i hur en elevs tillgång till det muntliga och skriftliga kunskapsspråket som 

skolan använder ser ut. Detta är mer tankekrävande då det ställer högre krav på elevens kognitiva 

utveckling och förmåga att kunna skapa mening ur ett mer abstrakt språk (Gröning, 2006). Gibbons 

(2016) beskriver utvecklingen av den språkliga utbyggnaden som att eleverna går från att bara tala 

om här och nu till att kunna använda ämnesspecifika register samt kunna uttrycka abstrakta tankar. 

 

3.3 Andraspråksutveckling  

3.3.1 Språklig bas och utbyggnad 

När det kommer till andraspråkselevers språkutveckling följer det inte samma modell som för 

enspråkiga elevers språkutveckling. En andraspråkselev måste inte bara lära sig språkets bas, alltså 

hur språket fungerar, låter och används utan de måste också samtidigt tillgodogöra sig den språkliga 

utbyggnaden (Gibbons, 2016). Svensson (2017) förklara att eleven samtidigt som den utvecklar och 

bygger upp och sitt basordförråd måste utveckla ett ämnesspecifikt språk och försöka förstå 

ämnesinnehållet. Ladberg (2003) framhåller att den språkliga basen kan andraspråkselever med 

lätthet tillgodogöra sig så länge språket kontinuerligt används i elevernas omgivning. Gibbons 

(2016) poängterar att en andraspråkselev snabbt lär sig att använda vardagsspråket men framhåller 

samtidigt att det är det skolrelaterade kunskapsspråket som tar tid. Detta är mer tankekrävande då 

det ställer högre krav på elevens kognitiva utveckling och förmåga att kunna skapa mening ur ett 

mer abstrakt språk (Gröning, 2006).  Cummins (2017) vidhåller precis som Gibbons (2016) och 

Gröning (2006) att det tar längre tid för andraspråkseleverna att hinna ikapp rent kunskapsmässigt, 

men att de lättare tar till sig det vardagliga samtalsspråket. Enström (2013) förklarar att det visat sig 

att ordförrådet har en betydelse för hur elever lyckas i skolan. Det är just dessa ordbegränsningar, 

speciellt kopplat till ämnesspecifika ord som är anledningen till att elever inte lyckas med 

ämnesstudierna. Ladberg (2003) menar att det går med mycket långsammare att lära sig och förstå 
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ett nytt språk om eleven inte har ett utvecklat ordförråd samt en automatiserad ordförståelse. Utan 

detta måste eleven hela tiden fundera på vad det som sägs betyder. 

 

3.3.2 Simultan språkutveckling  

Simultan språkutveckling kännetecknas av att barnet lär sig två språk samtidigt och detta sker 

vanligtvis redan från födelsen (Arnberg, 2004). Vidare menar Arnberg att barn som är tvåspråkiga 

följer samma utvecklingsmönster som enspråkiga barn, men att det är språkens struktur som avgör 

om det uppträder samtidigt eller inte. Andra aspekter Arnberg gör gällande är att de flesta 

tvåspråkiga barn inte är lika duktiga på båda språken i alla avseenden. Det är funktionen som 

fungerar som en avgränsning, det vill säga att det ena språket dominerar i vissa områden medan det 

andra språket dominerar i helt andra. En stor skillnad gentemot enspråkiga barn är att det 

tvåspråkiga barnet måste lära sig att skilja de två språken åt och koppla ord till ett av de båda 

språksystemen. Detta är något som sker gradvis, ju mer medveten ett barn blir om att det finns två 

språk i dess omgivning desto mer kommer det att skilja dem åt (Arnberg, 2004). 

 

3.3.3 Succesiv språkutveckling 

Det som skiljer simultan och succesiv språkutveckling är barnet först har kommit i kontakt med sitt 

modersmål som båda vårdnadshavarna talar och att det i ett senare skede lär sig ett andraspråk, 

vanligtvis när det börjar förskolan (Arnberg, 2004). Arnberg uppmärksammar att gränsen brukar 

sättas vid tre år för att skilja på simultan och succesiv språkutveckling vilket betyder att barnet har 

en viss grad av språkbehärskning på sitt modersmål innan det lär sig ett andraspråk. En annan 

anledning till succesiv språkinlärning är att familjen har invandrat till Sverige när barnet redan lärt 

sig behärska sitt modersmål någorlunda och sedan måste lära in svenska i förskolan eller skolan. 

När det kommer till succesiv språkinlärning finns det två modeller. Den ena är additiv 

språkutveckling där andraspråket lärs in samtidigt som man behåller sitt förstaspråk levande och 

kan på så sätt använda båda sina språk på samma sätt och i samma omfattning (Axelsson & 

Magnusson i Vetenskapsrådet 2012). Den andra modellen som Axelsson och Magnusson redovisar 

är subtraktiv språkutveckling där andraspråket blir det dominanta språket och på så vis tappas 

förstaspråket bort på vägen eftersom det inte används. 

 

3.3.4 Interaktion 

I den svenska skolan har interaktion en betydande roll eftersom att det är genom interaktion som 

människor lär oss förstå vår omvärld, vi skapar mening samtidigt som vi deltar (Rosén & Wedin, 

2015). Dagens tankar om interaktion bygger på Vygotkijs sociokulturella teori och begreppen 
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stöttning och zonen för närmaste utveckling är två centrala och viktiga begrepp. Rosén och Wedin 

(2015) beskriver interaktion i klassrummet som någonting mer än bara kunskaps- och 

informationsöverföring, klassrumsinteraktion är ett socialt deltagande där relationer byggs och 

identiteter skapas. I skolan sker interaktionen främst mellan lärare-elev, men också mellan elev-

elev, då lärare inte kan möjliggöra interaktion för varje enskild elev i helklass. Därför är arbete i 

små grupper något som ofta används och är en rekommenderad arbetsform (Kahlin, Magnusson & 

Malmbjer, 2018). Kahlin et al. framhåller dessutom att arbete i smågrupper är en förespråkad 

arbetsform när det kommer till elever som lär på sitt andraspråk. Vidare hävdar de att 

undervisningen ska ge eleverna många och meningsfulla möjligheter att själva använda och möta 

det språk de ska utveckla. Detta är viktigt för de flerspråkiga eleverna och extra viktigt för de elever 

som inte har samma möjlighet att använda det svenska språket utanför klassrummet. 

Smågruppsarbeten behöver vara väl utformade och ledda för att på så sätt ge eleverna möjlighet att 

utveckla sitt språk, dessutom ger det stöttning till andraspråkseleverna på ett meningsfullt sätt då det 

de hör och lär sig ingår i ett sammanhang (Gibbons, 2016). Gibbons påpekar också att eleverna 

genom smågruppsarbeten får ta och känna mer ansvar för sitt eget lärande och egna 

språkutveckling, på så vis måste hitta sätt att förstå samt bli förstådda utan lärarens hjälp. 

 

3.3.5 Lärarens roll 

 I dagens skola representerar läraren den viktigaste och kanske enda språkliga förebild för 

andraspråkseleven vilket Abrahamsson (2009) poängterar och förklarar att det är genom läraren 

som eleven exponeras för andraspråket. Ladberg (2003) tar upp att läraren och övrig skolpersonal 

behöver ha kunskap om flerspråkighet för att på bästa sätt kunna arbeta med elevers språk och 

identitet. Det finns ett antal kriterier som en lärare bör ha kännedom om för att kunna utveckla 

undervisningen så den gynnar andraspråkselevers språkutveckling (Axelsson & Magnusson i 

Vetenskapsrådet, 2012). Dessa förklaras som att läraren behöver veta hur undervisningen i 

klassrummet kan anpassas till andraspråkstalare, exempelvis organisering, material och metod. De 

behöver även förståelse för hur första- och andraspråksutveckling sker samt vad som påverkar den, 

även lärarens kunskap om flerspråkighet och vad det innebär samt kunskap om flerspråkig 

undervisning är viktig. Läraren behöver dessutom ha en grundläggande förståelse för vad känslor 

och attityd kan betyda för språkutveckling, utöver det behöver läraren kunskap om hur de ska 

bemöta nyanlända när andraspråkskompetens inte finns tillgänglig. Vidare utvecklar Axelsson och 

Magnusson (2012) att lärarens kunskap om hur hen kan skapa en lärmiljö och stödstrukturer som 

gynnar andraspråkselevernas språkutveckling är av stor vikt. Axelsson (2013) poängterar att läraren 

har stora möjligheter att påverka och anpassa undervisningsmiljö för att gynna andraspråkselevers 

språkutveckling på bästa möjliga vis. Det kan handla om allt från undervisningsmetod till material 
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och framförallt tid då andraspråkselever behöver mer tid för att utveckla en djupare förståelse om 

ämnesinnehållet. En lärare behöver ha kunskap om elevers tidigare erfarenheter och intressen samt 

var de befinner sig kunskapsmässigt (Ladberg, 2003). Genom att utnyttja elevernas erfarenheter och 

intressen skapar läraren en känsla hos eleven att hen har något att bidra med vilket leder till ett ökat 

självförtroende. Att samverka med elevernas familjer och kulturer kan stärka elevernas identiteter 

och få dem att känna sig kunniga genom att både de och vårdnadshavare får möjlighet att bidra till 

ökad kunskap (Ladberg, 2003). Gibbons (2016) framhåller att som lärare är det oerhört viktigt att 

eleverna vet att de ska fråga om det är något de inte förstår. Detta måste läraren påminna dem om 

och klassrumsmiljön måste vara tillåtande och öppen för att skapa den trygghet eleverna behöver 

för att våga fråga (Gibbons, 2016). Olofsson & Sjöqvist (2013) konstaterar att alla lärare oavsett 

ämne har ett stort ansvar att arbeta språkutvecklande. 

 

3.4 Transspråkande och kodväxling 

Transspråkande är en översättning av den internationella termen translanguaging. Begreppet 

handlar om att utnyttja sina flerspråkiga resurser. Det gäller såväl elevers individuella användning 

som lärares strategier för en flerspråkig undervisning (Svensson, 2017). Axelsson och Magnusson i 

Vetenskapsrådet (2012) beskriver transspråkande som användningen av två eller flera språk för att 

på ett för eleven naturligt sätt att kommunicera och delta i undervisningen och på så sätt skapa 

mening och förståelse av kunskapsstoffet. För att transspråkande ska skapa förståelse och underlätta 

kommunikationen måste växlingen mellan språken ske på ett meningsfullt sätt (Cummins 2017). I 

samband med transspråkande kommer också begreppet kodväxling upp, detta kan förklaras som att 

människor använder sig av sina språk och växlar mellan dem i en social kontext (Rosén &Wedin, 

2015). Park (2013) poängterar att kodväxling kan vara att använda sina olika språk i olika 

situationer och att kodväxlingen inte sker slumpmässigt som man tidigare trott utan sker på ett 

systematiskt sätt. Vidare framhåller Park att kodväxling kan ses som en kommunikativ strategi för 

att kunna uppnå önskad effekt under ett samtal likväl som att det även kan vara en symbol för 

grupptillhörighet/identitet.  

 

3.5 Sociokulturell teori 

Vygotskij kan anses vara förfadern till den sociokulturella teorin där han menar att det är genom 

social interaktion med omgivningen vårt språk utvecklas (Westlund, 2009). Detta är något som även 

Säljö (2014) lyfter fram och menar att det är hur grupper och individer genom att utnyttja både 

fysiska och kognitiva resurser kan utveckla sitt lärande. Han poängterar också att det är samspelet 

mellan individen och kollektivet som är det viktiga i detta perspektiv. Vygotkijs teori kring det 
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mänskliga lärandet fokuserar alltså inte på individen utan menar att lärandet sker i ett socialt 

sammanhang. Det är i den sociala interaktionen som utvecklingen sker, med andra ord är det i de 

sociala, historiska och kulturella sammanhangen individen utvecklas (Gibbons, 2016). Vygotskij 

utvecklade två begrepp som har kommit att bli viktiga inom den sociokulturella teorin: zonen för 

närmaste utveckling/ZPD och stöttning, dessa begrepp förklaras närmare nedan. 

 

3.5.1 Zonen för närmaste utveckling (ZPD) 

Elevers utveckling kan ses utifrån två nivåer, den första är att eleven själv har kunskap och förmåga 

att lösa ett problem. Den andra är elevens potentiella förmåga att lösa problem med stöttning och 

hjälp av lärare eller kamrater på en högre utvecklingsnivå, det är detta som kallas för zonen för 

närmaste utveckling (Gröning, 2006). Gibbons (2016) förklarar ZPD som den kognitiva klyfta 

mellan vad eleven kan klara själv och vad eleven behöver hjälp och stöttning med för att klara. Det 

kan bland annat handla om att få hjälp med att förstå vad som efterfrågas i en uppgift eller att dela 

upp den i mindre och för eleven mer välbekanta delar (Säljö, 2014). 

 

3.5.2 Stöttning 

Läraren ger i början av lärandeprocessen eleven så mycket stöd som behövs för att eleven ska klara 

av uppgiften (Westlund, 2009). Vidare förklarar Westlund att med tiden minskar läraren stödet 

utifrån hur elevens kunskaper utvecklas och eleven blir med tiden mer och mer självständig till dess 

den klarar uppgiften helt själv. Viktigt är att stöttning inte är vilken hjälp som helst utan den syftar 

till att eleverna ska utveckla nya färdigheter, lära sig och förstå nya begrepp samt få ökad förståelse 

för ämnet (Gibbons, 2016). 

 

3.6 Multimodala arbetssätt 

Vi lever i dag i ett multimodalt samhälle (Häggström & Östergren, 2017). De menar att i skolan är 

det gynnsamt för eleverna att få använda sig av varierande representationsformer i undervisningen 

då detta kan få eleverna att känna sig mer delaktiga. Häggström och Östergren nämner bild, ljud, 

text, rörelse, kroppsspråk och musik som några olika representationsformer eleverna kan arbeta 

med. Ett multimodal arbetssätt innebär att arbeta med flera av representationsformerna samtidigt, 

exempelvis fotograferar och skriver en text till, skriver en text och ritar en bild samt skriver en text 

och skapar en teaterföreställning (Häggström & Östergren, 2017). 
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4. Metod 

Här kommer våra att tillvägagångssätt beskrivas. Vi redogör för de artiklar som inkluderats i vår 

litteraturstudie, tar upp analysförfarandet av insamlade artiklar samt etiska överväganden. 

 

4.1 Systematisk litteraturstudie 

Eftersom det idag publiceras en väldigt stor mängd vetenskapliga artiklar inom 

utbildningsvetenskap är behovet av att de sammanställs stort. Det är svårt för den enskilde att hitta 

vad som är relevant samt få en överblick av kunskapsläget (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Författarna tar upp att det finns ett antal olika sätt att sammanställa vetenskaplig 

litteratur på och ett av dessa sätt är att göra en systematisk litteraturstudie. Vidare betonar Eriksson 

Barajas et al. att för att en systematisk litteraturstudie ska kunna göras måste det finnas tillräckligt 

många studier som kan utgöra underlag för bedömning och slutsats samt att dessa måste vara av god 

kvalitet. Hartman (2003) uppmärksammar att urvalet i en systematisk litteraturstudie måste vara 

representativt för det område som valts ut att arbeta med. En systematisk litteraturstudie har ett 

flertal kriterier som måste uppfyllas, däribland att de metoder som valts måste vara tydligt 

beskrivna, att sökstrategin måste vara tydlig uttalad samt att dessa måste vara öppna för granskning 

(Eriksson Barajas et al. 2013). Vi anser att vårt arbete är en systematisk litteraturstudie eftersom vi 

går igenom forskning kring ett för oss yrkesrelevant område och vi kommer att redovisa vilka 

metoder vi valt att använda. 

 

Bryman (2018) menar att det går att skilja på forskning genom att titta på val av metod och 

tillvägagångssätt och han nämner två olika varianter av vetenskaplig forskning; kvantitativ och 

kvalitativ forskning.  Eriksson Barajas et al. (2013) menar att skillnaden mellan en kvantitativ studie 

och en kvalitativ studie är att i en kvantitativ studie ska forskaren hålla sig objektiv och den 

kunskap som erhålls ska inte vara begränsad till ett visst förhållande utan vara allmängiltig. I en 

kvalitativ studie däremot strävar forskarna efter att tolka, förklara, beskriva och skapa mening och 

förståelse. Med en kvantitativ studie vill forskare klassificera, ordna, se samband, förklara och 

förutsäga genom att forskaren formulerar en frågeställning som studien ska besvara. Det finns en 

mängd olika metoder att samla in data, Eriksson Barajas et al. (2013) nämner granskning av 

dokument, tester, observationer, frågeformulär och intervjuer som ett par alternativ. Det resultat 

man sedan kommer fram till kan redovisas i form av tabeller, diagram och figurer och anges i form 

av procent, antal eller medelvärde. Med en kvalitativ studie vill forskarna däremot skapa och förstå 

människans uppfattning och upplevelser av omgivningen och även här utgår studien från en av 

forskaren utformad frågeställning. I en kvalitativ studie kan forskaren om det inledande resultatet 
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visar på nya mönster eller fynd inkludera fler intervjupersoner som kan tänkas ha kunskap om det 

nya området (Eriksson Barajas et al., 2013). Vidare beskriver Eriksson Barajas et al. att i en 

kvalitativ studie består datainsamlingen vanligtvis av intervjuer. Sedan finns det också studier som 

kombinerar dessa två metoder och på så vis kan ett fenomen även lyftas fram ur olika synvinklar 

(Eriksson Barajas et al., 2013). Vi har därför valt att använda oss av både kvantitativa och 

kvalitativa studier och studier som kombinerar båda i vår litteraturstudie. 

 

Eriksson Barajas et al. (2013) förklarar att en systematisk litteraturstudie inte är nämnvärt känslig 

för publicering, urval och bias eftersom den strävar efter att identifiera och inkludera all forskning 

som finns tillgänglig inom forskningsområdet. Vi har däremot gjort ett urval och inte inkluderat alla 

artiklar som finns tillgängliga inom vårt forskningsområde och detta leder oss in på nästa del där vi 

redogör för de metoder vi valt och de urvalskriterier vi gjort i vår litteraturstudie. 

 

4.2 Datainsamling och avgränsningar 

Vår litteraturstudie utgår från tio vetenskapliga artiklar som är både nationella och internationella, 

de kommer från Sverige, USA, Storbritannien, Australien och Irland. I vår insamling av artiklarna 

har vi använt oss av två olika metoder; elektronisk sökning och manuell sökning. Eriksson Barajas 

et al. (2013) förklarar den elektroniska sökningen som sökning på internet via olika databaser.  

Genom den elektroniska sökningen har sju artiklar valts ut sju. Vi har använt oss av databasen 

ERIC, Educational Resources Information Center som Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver som 

en databas som täcker pedagogik, psykologi och utbildningsvetenskap. Vi har även använt oss av 

databaserna UniSearch och SwePub, dessutom gjorde vi sökningar i Libris där vi hittade en artikel 

som inkluderades. Vi har också använt oss av manuell sökning där tre artiklar inkluderades. En 

manuell sökning görs genom att titta i referenslistor i relevant litteratur, läsa igenom tidskrifters 

innehållsförteckning vars innehåll behandlar vår frågeställning eller genom att undersöka forskares 

hemsidor och titta efter pågående forskning eller icke ännu publicerade artiklar (Eriksson Barajas et 

al., 2013).  

 

Under vår process att välja lämpliga och relevanta artiklar har vi gjort ett antal urval. Det allra första 

kriteriet vi hade var att artiklarna skulle vara peer reviewed, vilket enligt Eriksson Barajas et al. 

(2013) innebär att artikeln är kvalitets- och innehållsmässigt kritiskt granskad av experter inom 

området innan den publiceras. Ytterligare kriterier som vi hade var att artiklarna skulle vara skrivna 

år 2000 eller senare då vi ville ha så aktuell forskning som möjligt samt att de skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska då vi fick fram en del artiklar skrivna på andra språk så som kinesiska, 
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norska och danska. Ett fjärde kriterium var att eleverna i studierna skulle rikta sig mot åldersspannet 

6-10 år. Vi valde också att begränsa oss när det kom till begreppet andraspråksutveckling och 

fokuserade på det talade språket då det är en viktig aspekt i andraspråksutvecklingen. Det första 

andraspråkselever möter är det talade språket. Läsning på andraspråket påbörjas inte förens eleverna 

behärskar språket någorlunda och på så vis exkluderades alla artiklar om läsning. Vi har även valt 

att ta upp skrivet språk, men bara i anslutning till transspråkande då det är en viktig del av det 

arbetssätt transspråkande använder för att främja språkutvecklingen. 

 

Vi började med att söka i databasen ERIC och använde sökordet Second language learning vilket 

gav 134 845 träffar här valde vi ut ett par artiklar som passade våra urvalskriterier. Andra sökord vi 

använde var Swedish as a second language, bilingual students, translanguaging, svenska som 

andraspråk, code switching, bilingual children samt flerspråkiga elever. Dessa gav givetvis många 

träffar och därför behövde vi lägga till sökord som elementary school och teacher för att begränsa 

urvalet. Vi gjorde flertalet sökningar i ERIC där sökorden kombinerades på olika vis. Sökorden 

användes sedan i både samma kombinationer som i ERIC, men också med nya kombinationer i 

databaserna UniSearch, Libris och SwePub. Hur sökorden har kombinerats redovisas i tabellen för 

inkluderade artiklar. 

 

Det allra första urvalet som gjordes var baserat på artikelns titel. Om den var den relevant i 

förhållande till vår frågeställning inkluderade vi den annars exkluderades den direkt. Var titeln 

relevant lästes artikelns sammanfattning och utifrån den gjordes ytterligare ett urval. Efter att vi 

hittat flertalet relevanta artiklar gjordes en manuell sökning där vi granskade referenslistor i den 

litteratur vi använt samt de artiklar vi valt ut. Hittade vi en artikel vi ansåg relevant gjorde vi en 

elektronisk sökning i UniSearch och vi granskade precis som med de andra artiklarnas 

sammanfattning. Efter den manuella och elektroniska sökningen hade vi totalt 35 artiklar och nu 

granskade vi artiklarnas sammanfattning igen för att försäkra oss om att vi inte missat något. Då 

artiklarnas sammanfattning inte gav oss den information vi behövde läste vi igenom metod och 

resultat och på detta sätt exkluderades ett antal artiklar på grund av att eleverna som medverkade i 

studierna hade fel ålder. Sist läste vi igenom resultat och diskussion igen och par artiklar 

exkluderades eftersom de inte svarade på vår frågeställning i den omfattning vi ville. I slutändan 

valdes tio artiklar ut som används som underlag för vår litteraturstudie och dessa artiklar presenteras 

i tabellen nedan. 
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4.3 Inkluderade artiklar 

Denna tabell presenterar de vetenskapliga artiklar som har använts i litteraturstudien. De är 

organiserade efter efternamn i alfabetisk ordning och i referenslistan är de markerade med *. 

 
Författar
e 

Titel År Land Databa
s 

Sökord Metod 

Garcia-

Mateus. S 

Palmer. D 

Translanguaging 

pedagogies for 

positive identities 

in two-way dual 

language bilingual 

education 

2017 USA UniSearc

h 

Translanguaging 

and code switching 

+ elementary 

school 

Klassrumsobservation

er vid 12 tillfällen i 

en årskurs 1. 

Gibbons. P Mediating 

language learning: 

Teachers 

interactions with 

ESL students in a 

content-based 

classroom 

2003 Australien Manuell  Klassrumsobservation

er. 

Lucero. A Teachers`use of 

linguistic 

scaffolding to 

support the 

academic language 

development of 

first-grade 

emergent bilingual 

students 

2014 Storbritanni

en 

ERIC Second language 

learning*+element

ary 

school*+bilingual 

children* 

Klassrumsobservation

er i årskurs 1 

Torpsten. 

A-C 

Translanguaging 

in Swedish 

mulitlingual 

classroom 

2018 Sverige UniSearc

h 

Translanguaging 

and code switching 

+ elementary 

school 

Insamlat material så 

som texter och bilder 

från 3 elever i ett 

flerspråkigt klassrum. 

Velasco. P, 

Garcia. O 

Translanguaging 

and the writing of 

bilingual learners 

2014 USA Manuell  Kombinerad 

litteraturstudie och 

insamlat elevmaterial. 

Wallen. M 

Kelly-

Holmes. H 

Developing 

language awerness 

for teachers of 

emergent bilingual 

learners using 

dialogic inquiry. 

2017 Irland Manuell  Lärarnätverk med 

diskussionsmöten 

samt intervjuer. 

Wedin. Å Narration in 

Swedish pre- and 

primary school: a 

resource for 

language 

development and 

mulitilingualism 

2010 Sverige ERIC Second language 

learning, 

elementary school, 

Swedish as a 

second language 

Klassrumsobservation

er 

Wedin. Å Klassrumsinterakti

on i de tidiga 

skolåren 

2011

a 

Sverige UniSearc

h 

Flerspråkiga elever Klassrumsobservation

er  

Wedin. Å  Utveckling av tal 

och skriftspråk hos 

andraspråkselever 

i skolans tidiga år. 

2011

b 

Sverige Libris  Svenska som 

andraspråk* 

Elevintervjuer och 

insamlat elevmaterial 

under 3 år 

Wedin. Å 

Wessman. 

A 

Mulitilingualism 

as policy and 

practices in 

elementary school: 

2017 Sverige UniSearc

h 

Swedish as a 

second language in 

elementary school 

Klassrumsobservation

er, intervjuer med 

lärare och elever samt 

insamlat elevmaterial 
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Powerful tools for 

inclusion of newly 

arrived pupils. 

 

 

4.4 Analys av insamlat material  

Att analysera de artiklar som valts ut är ett arbete som måste göras ordentligt och Eriksson Barajas 

et al. (2013) listar ett antal punkter som är viktiga i analysarbetet. Texterna behöver läsas igenom 

flera gånger för att hitta texternas nyckelord, exempelvis flerspråkig undervisning, transspråkande, 

stöttning och interaktion för att sedan koda in dem och kategorisera dem i arbetssätt och lärarens 

roll. Under arbetets gång insåg vi att lärarens roll var tätt sammankopplad med arbetssätten och 

därför vävdes de ihop eftersom det annars hade blivit upprepande. I vår litteraturstudie har vi haft 

dessa punkter i åtanke när vi gjorde vår analys. Först lästes varje artikel igenom ett par gånger och 

vi sammanfattade vad vi tyckte var det väsentliga i varje artikel. För att minimera misstolkningar 

har vi båda två läst samtliga tio artiklar och gjorde sammanfattningarna tillsammans där vi båda fick 

lyfta fram sådant vi ansåg viktigt. Ibland visade det sig att vi läst och tolkat lite olika och då fördes 

en diskussion och vi försökte komma fram till en gemensam förhållningsgrund. Hartman (2003) 

lyfter fram att de slutsatser som framförs i litteraturstudien måste vara grundat på det material som 

valts ut. Detta har vi tillgodosett genom att utifrån de sammanfattningar av artiklarna som gjorts 

analyserat varje artikels slutsatser gentemot varandra, för att hitta likheter och skillnader. Därefter 

tittade vi om vi redan på det här stadiet kunde urskilja några teman, dessa teman och de som 

framkom under skrivprocessen har vi utformat så att vi kan besvara vår frågeställning. Det var först 

mot slutet av vår analys, precis innan vi började skriva resultatdelen som det klarnade för oss hur vi 

skulle redovisa resultatet och vilka teman som var relevanta. Till sist läste vi återigen igenom våra 

sammanfattningar och tittade på våra analyser för att försäkra oss om att de slutsatser vi tolkat 

utifrån artiklarna är korrekta. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Även i systematiska litteraturstudier är det viktigt att etiska överväganden görs, dessa ska göras när 

det gäller urval och det presenterade resultatet vilket är något Eriksson Barajas et al. (2013) 

uppmärksammar. Eriksson Barajas et al. redovisar några punkter som kan vara bra att tänka på när 

etiska överväganden görs. Det handlar om att alla artiklar som ingår i litteraturstudien ska redovisas 

samt att resultatet ska presenteras oavsett om det stödjer forskarens åsikter eller ej. Detta har vi haft 

i beaktande och vi har presenterat de resultat utifrån vår frågeställning som alla inkluderade artiklar 

kommit fram till, vi har inte exkluderat någon artikel utifrån våra egna åsikter och preferenser. Då 
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många av artiklarna var skrivna på engelska har vi fått tänka på att de tolkningar vi har gjort kan ha 

påverkat resultatet eftersom engelska inte är vårt förstaspråk. För att minimera detta har vi båda läst 

samtliga artiklar och satt oss in i dem. 
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5. Resultat 

Här kommer vi att presentera en sammanställning av de utvalda vetenskapliga artiklarnas resultat. 

Det vi utgår ifrån är vår frågeställning; Hur kan läraren utforma undervisningen för att främja 

andraspråkselevers språkutveckling? 

Sammanställningen kommer att presenteras utifrån temat Framgångsrika arbetssätt.  

 

5.1 Framgångsrika arbetssätt  

Att producera språk kommer från en önskan om interaktion och ett behov av kommunikation, detta 

kan relateras till socialt deltagande och är som starkast när det finns en positiv attityd gentemot 

samhällets generella språk (Wallen & Kelly-Holmes, 2017). Detta kan uppnås på flera sätt och vi 

kommer här att ta upp de arbetssätt som våra artiklar tog upp som framgångsrika metoder. 

 

5.1.1 Interaktion 

I klassrummet pågår interaktion hela tiden, de tre vanligaste interaktionsmönster som pågår är enligt 

Wedin (2011a) lärare-helklass, lärare-elev och elev-elev.   

 

När det kommer till lärare-helklass påpekar Wedin (2010) och Wedin (2011a) att det framförallt 

handlar om information eller instruktioner kring lektionens arbetsområde. Dessutom förs det mer en 

dialog där vare sig lärare eller elever för någon längre taltur och detta gynnar inte elevernas och 

framförallt inte andraspråkselevernas språkutveckling. Wedin (2011a) konstaterar att talet har en 

central roll när det kommer till elevernas lärande, framförallt i de tidiga åren eftersom de flesta 

elever ännu inte behärskar att läsa och skriva. Wedin (2011a) menar att elevens lärande bygger på 

det läraren säger och att lärarens språk ska vara en bro mellan det vardagliga och akademiska 

språket och därför har den muntliga lärar-elevinteraktionen stor betydelse för elevernas lärande. 

Detta anser Gibbons (2003) och förtydligar att läraren även måste se till att ge eleverna språkliga 

och intellektuella utmaningar. Gibbons fortsätter med att hävda att det kunskapsstoff som läraren 

presenterar måste vara konkret och begripligt för eleverna, vilket är särskilt viktigt för 

andraspråkeleverna vilket även Wedin (2010) och Wedin (2011a) anser. Vidare menar Wedin 

(2011a) att det är viktigt för läraren att vara medveten om sina egna språkliga mönster och hur dess 

användning i undervisningen kan påverka elevernas språkutveckling. 

 

Dialogen med korta talturer av både lärare och elever är vanligast i dagens klassrum (Wedin 

2011b). Detta bidrar inte till att eleverna får något inflöde av längre tal eller möjlighet att producera 

eget längre tal. Därav finns ett behov av att skapa möjligheter för eleverna att hålla längre talturer 
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och det är lärarens ansvar att genom klassrumsinteraktionen skapa möjligheter för eleverna att 

uttrycka längre tal och tankar (Wedin, 2010). Eleverna måste få producera språk som stimulerar 

dem till att använda olika kommunikationsstrategier (Gibbons, 2003; Wedin, 2010; Wedin, 2011a; 

Wedin, 2011b). Några av dessa kommunikationsstrategier är argumentera, förhandla, berättande 

samt använda sitt kunskapsspråk. Lucero (2014) och Gibbons (2003) poängterar båda två att om 

eleverna får producera längre tal med hjälp av de olika kommunikationsstrategierna hjälper det 

eleverna att få förståelse för språkets olika funktioner.  

 

Berättandet, både det muntliga och skriftliga, kan ges en central roll i språkundervisningen och på 

så vis ge eleverna möjlighet att skapa sig en egen plats i skolan genom att de får dela med sig av 

sina egna erfarenheter och kunskaper. Det tidiga berättandet bör fokusera på något eleverna själva 

kan relatera till (Wedin, 2010). Vidare betonar Wedin (2010) att genom berättandet får eleverna 

möta och producera egna längre texter och eget längre tal och på så vis får de öva på sina språkliga 

kunskaper som de kommer att behöva i skolans senare år. Dessutom öppnas möjligheten att 

diskutera olika sätt att använda sig av språket eftersom elevernas språk och språkbruk skiljer sig åt. 

Det muntliga berättandet ger även möjligheten att låta eleverna utveckla sin förmåga att lyssna 

aktivt och vara uppmärksamma vilket Wedin (2010) konstaterar. Lyssnandet är en viktig aspekt då 

elevernas eget berättande kan skapa möjligheter till diskussion, men det förutsätter också att läraren 

skapar förutsättningar för det. 

 

Interaktionen elev-elev görs kanske bäst i par eller i smågruppsarbeten (Lucero, 2014; Garcia-

Mateus och Palmer, 2017; Gibbons, 2003; Torpsten, 2018; Wedin, 2010). Dessa arbetssätt kan 

gynna andraspråkselevernas språkliga utveckling då de får möjlighet att producera tal samt lyssna 

vilket Gibbons (2003) och Wallen och Kelly-Holmes (2017) betonar som viktigt. Smågruppsarbeten 

skapar andra möjligheter för andraspråkselever att vara delaktiga i klassrummets aktiviteter och 

detta ökar också elevernas möjlighet att använda sin kognitiva kapacitet samt öva på turtagning 

(Wedin & Wessman, 2017; Wedin 2011a). Pararbeten kan organiseras så att eleverna jobbar i två-

språkiga par när det kommer till översättning och skrivande på både första- och andraspråk, detta 

skapar förutsättningar för aktivt deltagande, både akademiskt och socialt för båda eleverna men 

framförallt för andraspråkseleven (Garcia-Mateus & Palmer, 2017; Torpsten, 2018). 

 

5.1.2 Stöttning 

Det är känt att det tar lång tid för andraspråkselever att utveckla det avancerade språk som krävs i 

skolan (Wedin, 2011b). Wedin (2011a) påpekar att det idag krävs att läraren har kunskap om de 

språkliga utmaningarna som skolundervisningen innebär för att kunna hjälpa eleverna utveckla de 
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språkliga färdigheterna de kommer att behöva för fortsatt utbildning. Lucero (2014) menar att 

genom användning av olika former av stöttning som är utformade efter elevens behov, språklig 

kunskapsnivå samt ämnesinnehåll kan läraren ge eleverna bästa möjliga förutsättningar till lärande 

och språkutveckling. 

 

Enligt Lucero (2014), Wedin (2010) samt Wedin och Wessman (2017) är muntlig språklig stöttning 

ett effektivt arbetssätt när det kommer till att hjälpa andraspråkseleverna i deras språkutveckling. 

Språket är ett viktigt arbetsredskap inte bara i ämnet svenska utan i alla ämnen, särskilt viktigt är det 

i de lägre årskurserna och för andraspråkseleverna. Läraren måste fungera som en språklig bro 

mellan det vardagliga och akademiska språket där eleverna får både intellektuella och språkliga 

utmaningar (Gibbons, 2003; Wedin, 2011a). Läraren kan genom stöttning hjälpa eleverna utvidga 

sitt språk samt utveckla sin språkliga kompetens (Gibbons 2003; Wedin, 2010). Detta kan göras 

genom att använda sig av vad Lucero (2014) kallar för mikro- och makrostöttning.  

 

Lucero (2014) förklarar att mikrostöttning handlar om att muntligt repetera nyckelord/termer, 

omformulera termer/meningar samt att justera sin talhastighet. Det handlar om att omformulera det 

akademiska språket mot ett talspråk eleverna förstår samtidigt som de rätta begreppen används 

vilket även Gibbons (2003) anser är viktigt. På detta sätt ger läraren eleverna alternativa sätt att 

förstå och skapa mening av ämnesinnehållet. Vidare konstaterar Lucero (2014) att detta inte ger 

eleverna en direkt förståelse för det akademiska språket, men det skapar fokus för det läraren vill att 

de ska lära sig. Det här arbetssättet ger eleverna en möjlighet att bygga broar mellan det vardagliga 

och det akademiska språket. Ytterligare ett sätt som Lucero nämner som ett bra arbetssätt är att 

använda elevernas förstaspråk i den mån det är möjligt. Det behöver inte vara fullt ut utan enstaka 

fraser eller ord kan användas för att stötta och förtydliga. Genom språklig stöttning kan läraren 

stödja elevernas akademiska språkutveckling under hela skoldagen (Lucero, 2014). Hon poängterar 

vikten av att läraren känner till sina elevers kunskaper och behov för att på ett lämpligt sätt använda 

sig av språklig och begreppsmässig stöttning som bygger på elevernas förmågor. Likaså ska den 

akademiska språkinlärningen struktureras så att den kan byggas vidare på från lektion till lektion. 

Microstöttning förändras utifrån elevernas behov och kunskap, språket blir dessutom mer avancerat 

ju kunnigare eleverna blir både språk- och kunskapsmässigt vilket både Lucero (2014) och Gibbons 

(2003) framhåller. 

 

Lucero (2014) förklarar att makrostöttning påminner om mikrostöttning, men att det är ett mellan 

elever och lärare gemensamt byggande av kunskap som sker över tid. Lärare skiftar på ett passande 

sätt över förväntningar på att elever ska ta ett större ansvar när det kommer till att kommunicera sin 
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förståelse under undervisningens gång. Detta påtalar även Gibbons (2003) och skriver att 

stöttningen gradvis minskas när eleverna visar att de själva kan producera språket på en högre nivå 

än tidigare. Genom att använda sig av längre konversationer får eleverna insikt och förståelse för att 

språket kan användas på skilda sätt och har olika funktioner beroende på situation. Detta sätt ger 

eleverna möjlighet att lära sig samt bli mer skickliga att använda både ett mer generellt akademiskt 

språk som ett mer ämnesspecifikt språk (Lucero, 2014). 

 

Språklig stöttning och instruktioner för att stödja elevers utveckling av det akademiska språket ska 

ges i både helklass och individuellt utefter elevernas behov (Gibbons, 2003; Lucero, 2014) Både 

Gibbons och Lucero lyfter vikten av att läraren vet var eleverna ligger kunskaps- och språkmässigt 

för att på så sätt kunna utmana till ett utökat språkanvändande, vilket kan förklaras med termen 

zonen för närmaste utveckling (ZPD). Det innebär att eleverna med stöttning får möjlighet att 

producera ett mer avancerat språk som de senare förväntas klara av att använda själva. Wedin 

(2010) menar att denna stöttning kan läraren ge genom att exempelvis ställa ledande och strategiska 

frågor samt be eleverna utveckla sina tankar lite till. Dessutom anser Lucero (2014) att läraren 

genom sina egna kunskaper och genom att upprepa, förtydliga och förklara på ett för eleverna 

begripligt sätt kan främja den akademiska språkutvecklingen. Det är viktigt att lärandet görs 

begripligt utifrån det klassrumssammanhang elever och lärare befinner sig i. Att använda sig av 

stöttning på både mikro- och makronivå skapar möjligheter för eleverna att både lära och samtidigt 

bli mer självständiga i att använda sig både av det vardagliga och specifika akademiska språket 

(Lucero, 2014).  

 

5.1.3 Transspråkande 

Den svenska skolan har idag enspråkighet som norm, det vill säga att undervisningen sker på 

svenska (Wedin & Wessman, 2017). De menar att detta skapar mer exkludering än inkludering, 

särskilt för de elever som ännu inte behärskar det svenska språket någorlunda. Velasco och Garcia 

(2014) framhåller att transspråkande inte ser flerspråkigas olika språk som separata språksystem, 

utan det ses istället som ett flexibelt och meningsfullt användande av hela ens språkliga repertoar 

för att kunna kommunicera på ett passande sätt. I den svenska skolan kan det förklaras med att 

undervisningen går från att bara vara enspråkig (svenska) till att bli flerspråkig där alla språk som 

finns i en klass inkluderas vilket Wedin och Wessman (2017) uppmärksammar.  

 

Wedin (2010) framhåller att det är viktigt att inkludera de språk som finns representerade i klassen 

både skriftligt och muntligt. Detta kan göras genom att exempelvis låta nyanlända elever och 

andraspråkselever skriva på det språk de själva känner att de behärskar bäst eftersom det anses vara 
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lättare för eleverna att uttrycka erfarenheter, idéer och kunskaper på det starkaste språket (Torpsten, 

2018; Wedin, 2010). De påpekar vidare att dessa texter sedan kan översättas med hjälp av 

modersmålslärare eller annan personal som behärskar just det språket. Wedin och Wessman (2017) 

betonar att elever kan lyckas med flerspråkigt skrivande med stöd och hjälp av lärare och annan 

flerspråkig personal och att detta ger eleverna bättre självförtroende. Wedin (2010) anser att elever 

ska få möjlighet att använda alla sina språkliga resurser och att det flerspråkiga skrivandet och 

berättandet kan utvecklas just genom att eleverna kan dra nytta av alla sina språkliga resurser och 

kunskaper. Språkliga resurser inom transspråkande är bland annat kodväxling, översättning och 

gränsöverskridande språkanvändning vilket Garcia-Mateus och Palmer (2017) lyfter fram. De 

menar även att det var förmågan att kunna göra gränsöverskridande språkliga kopplingar som var en 

av de faktorer till varför transspråkande pedagogik och strategier utvecklades. Wedin (2010) menar 

att elever behöver utveckla olika typer av språkregister och för det behöver de ha olika språkliga 

resurser. Velasco och Garcia (2014) poängterar att som lärare är det viktigt att inte integrera nya 

språkliga resurser utan att först ha tagit de redan befintliga resurserna i beaktande. De anser vidare 

att transspråkande inte bara är ett flerspråkigt begrepp eller en pedagogisk strategi för stöttande 

instruktioner. De menar att det är genom transspråkande som eleverna utvecklar sitt språk och sitt 

lärande. 

 

Velasco och Garcia (2014) betonar att transspråkande kan bli nyckeln till ett meningsfullt 

skrivande. Eleverna kan använda sig av olika strategier, exempelvis kan de byta språk i sin text 

under skrivandets gång då de inte alltid hittar rätt ord på andraspråket och således skriver ordet på 

sitt förstaspråk för att sedan ta reda på hur ordet skrivs på andraspråket. Wedin (2010) och Wedin 

och Wessman (2017) anser att digitala verktyg så som datorer eller lärplattor med fördel användas. 

På detta sätt kan eleverna lättare röra sig mellan språken i texten samt själva hitta översättningar och 

på så vis utveckla båda sina språk. Wallen och Kelly-Holmes (2017) betonar att det inte krävs att 

eleverna behärskar sitt andraspråk fullt ut för att de ska kunna vara delaktiga och ta till sig 

ämnesinnehållet, de menar att läraren ska förmedla lärprocessen på ett bra och för eleverna 

förståeligt sätt. Velasco och Garcia (2014) framhåller att det är bra om eleverna får möjlighet att 

använda sig av multimodala arbetssätt exempelvis rita, fotografera, filma, skapa konst mm för att på 

så vis skapa mening i sitt skrivande. Wedin (2010) lyfter liksom Velasco och Garcia (2014) fram 

multimodala arbetssätt som något viktigt för andraspråkselever. Genom att använda multimodala 

arbetssätt kan de förklara och förtydliga sina tankar och sin arbetsgång även om de inte fullt ut 

behärskar sitt andraspråk. 
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Transspråkande anses vara en strategi som skapar en positiv två- eller flerspråkig identitet hos 

eleverna samt skapar en metalingvistisk medvetenhet hos eleverna vilket betyder att de kan resonera 

kring och leka med språket (Garcia-Mateus & Palmer, 2017). Även Torpsten (2018) lyfter 

transspråkandet som en identitetsskapande strategi där eleverna kan se sig själva som kompetenta 

flerspråkiga individer där alla språk är lika värda. Dessutom påpekar Torpsten att flerspråkigheten 

gynnar elevernas kunskapsutveckling. Detta tar även Wedin (2010) och Wedin och Wessman 

(2017) upp och lyfter att texter där transspråkande användes stärkte flerspråkiga elevers identitet.  

Torpsten (2018) menar att en positiv attityd till flerspråkighet kan stärka flerspråkiga elevers 

identitet samt skapa ett mer öppet förhållningssätt där flerspråkiga elever känner sig mer 

inkluderade (Torpsten, 2018). För att få till en attitydförändring kring flerspråkighet i skolan bör all 

personal på skolan involveras, allt från rektorn och lärare till matsalspersonal (Wedin & Wessman, 

2017). Genom kollegiala diskussioner kring flerspråkighet i klassrummet kan lärarnas och övrig 

skolpersonals tankar, attityder, inställningar och förståelse förändras (Wallen & Kelly-Holmes, 

2017; Wedin, 2010). Wedin och Wessman (2017) nämner att ett bra sätt att involvera både elever 

och skolpersonal är att arbeta med ”månadens språk” där alla lär sig enkla ord och fraser, lite om 

landet och dess kultur där språket talas. Här inkluderas alltså hela skolan och elever lär av 

skolpersonal och tvärtom. 

 

5.1.4 Sammanfattning av framgångsrika arbetssätt 

Sammanfattningsvis kan andraspråkselever gynnas genom att använda olika arbetssätt. Det både 

Gibbons (2003) och Lucero (2014) lyfter fram som viktigt är att läraren måste veta på vilken nivå 

undervisningen ska läggas för att det inte ska bli vare sig för lätt eller för svårt. Den språkliga 

stöttningen behöver byggas både på elevernas kunskapsnivå och språkliga nivå så att både den 

begreppsmässiga och språkliga stöttningen kan ske på ett lämpligt och för eleverna förståeligt sätt 

(Lucero, 2014). Gibbons (2003) påpekar att eleverna ska få både språkliga och intellektuella 

utmaningar på rätt nivå för att kunna utvecklas. Stöttningen ska hjälpa eleverna förstå och skapa 

mening av ämnesinnehållet som läraren vill att de ska lära sig. Det kan handla om att repetera eller 

omformulera termer/meningar mot ett talspråk eleverna förstår samt tänka på sin talhastighet så att 

alla elever hänger med (Gibbons, 2003; Lucero, 2014). Både Gibbons och Lucero betonar att 

lärarens stöttning förändras vartefter eleverna blir mer kunniga, språket blir mer avancerat och 

upprepningar och omformuleringar minskar. Lucero (2014) menar att den språkliga stöttningen ger 

eleverna möjlighet att samtidigt som de lär sig språket även blir mer självständiga när det kommer 

till att använda både det vardagliga och akademiska språket. 
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Interaktion i klassrummet ses som en viktig komponent för andraspråkselevers språkliga utveckling 

och inkludering. Garcia-Mateus och Palmer (2017) och Torpsten (2018) lyfter detta och förtydligar 

att det bäst görs i smågruppsarbeten. Genom smågruppsarbeten får eleverna en större möjlighet att 

själva producera språk (längre tal), men även lyssna och på så vis lära sig hur språk kan låta och 

användas (Lucero, 2014; Gibbons, 2003; Wedin, 2010; Wallen & Kelly-Holmes, 2017; Wedin, 

2011b). Vid helklassinteraktion hävdar Gibbons (2003), Wedin (2010) och Wedin (2011a) att 

informationen/kunskapsstoffet måste vara konkret och begripligt för alla elever, men särskilt för 

andraspråkseleverna. 

 

Transspråkande som strategi innebär inte att språken särskiljs utan det betyder att alla språk ses som 

viktiga och inkluderas så eleverna får möjlighet att använda alla sina språkliga resurser (Velasco & 

Garcia, 2014; Wedin, 2010; Wedin & Wessman, 2017). Att ge eleverna möjlighet att skriva på det 

språk de känner att de behärskar bäst ger dem andra förutsättningar att kunna uttrycka exempelvis 

tankar, kunskaper och erfarenheter (Torpsten, 2018; Wedin, 2010). Transspråkande kan ses som en 

strategi för att skapa en positiv syn på flerspråkighet samt stärka elevers identitet som flerspråkiga, 

kompetenta individer där alla språk är lika värda (Garcia-Mateus & Palmer, 2017; Torpsten, 2018; 

Wedin, 2010; Wedin & Wessman, 2017).  

 

Avslutningsvis kan sägas att för andraspråkseleverna tar det lång tid att utveckla det avancerade 

akademiska språk som skolan kräver (Wedin, 2011b). Det innebär att läraren behöver vara 

medveten om sin egen språkanvändning eftersom det är vad läraren säger och lärarens 

språkanvändning elevernas lärande bygger på. (Wedin, 2011a). Dessutom visar studien att lärare är 

beroende av varandra och att ett kunskapsutbyte gynnar alla, inte bara lärarna utan även eleverna 

(Wallen & Kelly- Holmes, 2017).  Lärarens attityd till språk och flerspråkighet har dessutom en 

väldigt avgörande roll för elevernas motivation, identitet och kunskapsutveckling (Torpsten, 2018; 

Wedin, 2010; Wedin & Wessman, 2017). 
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6. Diskussion 

I denna del kommer vi att diskutera resultatet, metoden och våra förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet som vi fått fram av analysen av de inkluderade 

artiklarna. Dessutom kommer vi lyfta litteraturstudiens resultat i förhållande till vår bakgrund samt 

lyfta våra egna personliga tankar där vi även diskuterar vad slutsatserna kan få för konsekvenser för 

oss som blivande lärare.  

 

6.1.1 Interaktion 

”Språk och kommunikation är det som gör oss till människor, och det som utvecklar oss till 

individer och vårt sätt att förhålla oss till omvärlden. Det är genom språk och kommunikation 

individer har möjligheter att göra aktiva val i olika sammanhang” (Skolverket, 2017, s. 6).  Wallen 

och Kelly-Holmes (2017) menar att producerande av språk härrör från ett behov av kommunikation 

och en önskan om interaktion, Ladberg (2003) betonar att språket fungerar som en bro mellan 

människor och att för att förstå och bli förstådda av andra behöver vi ett språk. 

 
När det kommer till elevernas lärande menar Wedin (2011a) att talet har en central roll, framförallt i 

de tidiga åren eftersom de flesta eleverna ännu inte hunnit lära sig läsa och skriva. I dagens 

klassrum är dialogen med korta talturer den vanligaste kommunikationsformen både från lärare och 

elever vilket Wedin (2011b) lyfter fram. Denna form av dialog är inte gynnsam för elevernas 

språkutveckling och särskilt inte andraspråkselevernas eftersom de inte får något inflöde av längre 

talturer eller möjlighet att själva producera eget länge tal. Enligt vår erfarenhet från den 

verksamhetsförlagda utbildningen kan vi inte annat än att hålla med, även om eleverna fick 

möjlighet i exempelvis samlingen att berätta något så var först och främst de elever som gärna 

pratade som fick ordet. Dock ska sägas att de sällan fick prata någon längre stund utan de fick 

berätta i korta ordalag. Vi inser att det är vi som lärare som ska möjliggöra att alla elever får taltid 

samt att de får tid att producera sitt tal. Då studien visat att korta talturer inte gynnar några elever är 

det viktigt att skapa tid för eleverna att producera talat språk. Gibbons (2003), Wedin (2010), Wedin 

(2011a) och Wedin (2011b) poängterar att det är viktigt att eleverna måste få möjlighet att 

producera språk eftersom det stimulerar dem till att använda olika kommunikationsmetoder, 

exempelvis att argumentera, förhandla eller berätta. Genom att producera längre talturer med hjälp 

av de olika kommunikationsstrategierna kan eleverna få förståelse för hur språket fungerar och dess 

olika funktioner (Gibbons, 2003 och Lucero, 2014). Berättandet kan ge eleverna möjligheten att 
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producera både längre tal, men också längre text. Just berättandet är en kommunikationsstrategi 

som barn börjar använda sig av i tidig ålder vilket Wedin (2010) och Ladberg (2003) redovisar och 

därför tycker vi att det kan vara ett bra arbetssätt för att motivera eleverna till att producera tal och 

text. Wedin (2010) poängtera även att när det kommer till berättande i de tidiga skolåren bör det 

handla om något eleverna själva kan relatera till och har erfarenhet av. Detta ger eleverna känslan 

av att det de har att berätta är viktigt och att de även har något att bidra med (Ladberg, 2003). Under 

vår verksamhetsförlagda utbildning fick eleverna om de ville berätta om något det varit med om, ett 

husdjur eller ett fritidsintresse för sina klasskamrater. Det vi såg då är att bara ett fåtal elever och då 

oftast de som alltid pratade mycket tog tillfället i akt, medan de tystare eleverna inte gjorde det. Vår 

fundering är hur läraren kan lägga upp undervisningen, skapa möjligheter för elevernas längre 

talturer samt motivera även de ”tystare” eleverna att våga producera språk genom berättande. 

Gibbons (2016) menar att klassrumsmiljön har stor betydelse och läraren måste skapa en trygg och 

öppen miljö för att eleverna ska känna att de vågar prova sig fram, göra fel och prata inför hela 

klassen. Här tänker vi att vi som lärare själva måste våga erkänna att vi inte kan allt och istället 

erbjuda att man letar redan på svaren tillsammans, på så vis ser eleverna att lärare inte heller kan 

precis allt. Detta ger även eleverna nya och andra strategier att söka reda på svar. Dessutom tror vi 

att det kan vara bra om läraren ”med flit” gör eller säger fel ibland för att visa eleverna att det är 

tillåtet att göra fel. 

 

Wedin (2011a) menar att interaktion alltid pågår i klassrummet och att den vanligaste 

interaktionsformen är lärare-helklass och att den då främst består av instruktioner och information 

kring lektionen. Utifrån vår egen erfarenhet håller vi med om detta. Under vår tid på skolan såg vi 

väldigt få tillfällen där eleverna interagerade med varandra. Det verkar som att möjligheten till 

grupp- och pararbeten inte utnyttjas till fullo. I läroplanen står det att skolan har ett ansvar att 

eleverna lär sig att samspela med andra människor utifrån kunskap om exempelvis språk, kultur och 

religion (Skolverket, 2018). Som lärare är det alltså vårt ansvar att se till att möjliggöra för eleverna 

att få interagera med varandra på ett välplanerat sätt som skapar möjligheter till lärande. Det vi 

upplevt på skolorna är att halvklassundervisning är ett ypperligt tillfälle att låta eleverna arbeta i 

mindre grupper. Här kan exempelvis EPA-modellen användas där eleverna får möjlighet att 

diskutera och jobba i både par och smågrupper. Givetvis är vi medvetna om att 

halvklassundervisning inte alltid är en möjlighet i skolan då två-lärarsystem inte används i alla 

skolor. Vi tycker att det är synd att alla skolor inte infört två-lärarsystem, men vi förstår såklart 

också att det inte är möjligt då det är stor lärarbrist idag. Grupp- och pararbete gynnar elevernas och 

särskilt andraspråkselevernas språkutveckling (Lucero, 2014; Garcia-Mateus och Palmer, 2017; 

Gibbons, 2003; Torpsten, 2018; Wedin, 2010). Rosén och Wedin (2015) anser att smågruppsarbeten 
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ger eleverna en möjlighet att öva olika språkliga färdigheter, lyssna in hur ord uttalas, bygga 

relationer och det stärker dessutom elevernas identitet. Vidare anser Rosén och Wedin att grupp- 

och pararbeten har en viktig roll när det kommer till elevernas sociala och språkliga utveckling och 

det är en aktivitet som gör att även de ”tystare” eleverna har möjlighet att bli mer språkligt aktiva. 

Gibbons (2016) betonar att par- och grupparbeten ger andraspråkseleverna en hög grad av stöttning 

exempelvis genom att språket används i ett bestämt syfte och på ett meningsfullt sätt och den 

information som förmedlas uttrycks på flera olika sätt vilket skapar fler chanser att förstå. Genom 

att de interagerar med varandra producerar de också en större mängd språk samt att de får öva på 

turtagning. Genom par- och grupparbeten så ges eleverna även möjlighet att vara uppmärksamma 

på vad kamraterna säger genom att lyssna aktivt, vilket är en förmåga som eleverna behöver träna 

på (Wedin, 2010). Utifrån detta anser vi att grupp- och pararbeten är något som borde användas mer 

i skolan. Av egen erfarenhet från både verksamhetsförlagd utbildning samt egna barns skolgång vet 

vi att detta inte sker så ofta i de tidiga skolåren men blir vanligare högre upp i skolan. Då vi precis 

som många av forskarna i våra artiklar menar att par-och grupparbeten är ett bra arbetssätt tycker vi 

att det är synd att det inte används till sin fulla potential i skolans tidiga år då det gynnar inte bara 

andraspråkselevernas språkutveckling utan även förstaspråkselevernas.  

 

6.1.2 Stöttning 

Enligt den sociokulturella teorin sker lärandet i samspel mellan människor som sedan blir en del av 

individens tänkande och handlande (Säljö, 2014). Stöttning som är en del av den sociokulturella 

teorin tillsammans med zonen för närmaste utveckling kan ses som ett effektivt arbetssätt när det 

kommer till elevernas lärande och kunskapsutveckling och särskilt för andraspråkseleverna (Lucero, 

2014). Lucero fortsätter med att förklara att om stöttningen ska ge de bästa förutsättningarna för 

elevernas lärande och språkutveckling måste stöttningen utformas efter ämnesinnehåll, elevernas 

språkliga kunskapsnivå och behov. Gibbons (2016) menar att stöttning ska vara ett tillfälligt stöd 

och kan ges på en rad olika vis, exempelvis genom att läraren använder sig av bilder, diagram, 

filmer och språklig stöttning. Just den språkliga stöttningen som är muntlig anser Lucero (2014), 

Wedin (2010) och Wedin och Wessman (2017) är ett effektivt sätt att hjälpa andraspråkseleverna 

tillägna sig språket. Den språkliga stöttningen handlar om att läraren ska vara en bro mellan det 

akademiska och vardagliga språket och genom stöttningen ge eleverna både intellektuella och 

språkliga utmaningar (Gibbons, 2003; Wedin 2011a). Det vi sett i skolorna är att denna forma av 

stöttning finns och används hela tiden av lärarna. De använde sig av ett språk som eleverna förstod 

samtidigt som de använde och benämnde saker med sina rätta begrepp. Ett exempel är på 

matematiken när läraren säger ” Idag ska vi jobba med addition, vi ska plussa ihop två tal” och visar 

sedan hur det går till. Detta skulle kunna kopplas till det som Lucero (2014) kallar för 
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mikrostöttning där läraren samtidigt som hen använder rätt begrepp omformulerar det till ett 

vardagligare språk som eleverna förstår. Gibbons (2016) menar att läraren behöver uttrycka samma 

sak på mer än ett sätt för att skapa förståelse. Vi tycker det här är väldigt bra för samtidigt som 

läraren presenterar nya abstrakta begrepp görs det förståeliga genom att de kopplar begreppet till ett 

språk som är mer bekant för eleverna. Läroplanen tar upp i sina övergripande mål och riktlinjer att 

läraren ska organisera och utföra sin undervisning så eleverna får stöd i sin kommunikations- och 

språkutveckling samt känner att kunskap är meningsfullt och att de ser att deras egen 

kunskapsutveckling går framåt (Skolverket, 2018). Som vi skrev tidigare i stycket ska stöttningen 

vara tillfällig och ska trappas ner vartefter eleverna klarar av att hantera en uppgift eller språket på 

egen hand vilket Gibbons (2003), Gibbons (2016) samt Gröning (2006) nämner, även Läroplanen 

(Skolverket, 2018) betonar att eleverna ska få fler och större självständiga uppgifter över tid som 

bidrar till ett för eleven ökat ansvar.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att språklig stöttning är ett bra arbetssätt oavsett vilket språk som är 

elevernas förstaspråk, stöttning gynnar alla om den utförs rätt. Det vi sett i skolorna är så som vi 

själva tänker är ett bra sätt och som även stärks av flertalet forskare. Vi känner att vi kommer att 

sträva efter att arbeta med språklig stöttning när vi väl kommer ut i arbetslivet. 

 

6.1.3 Transspråkande 

Svensson (2017) betonar att begreppet transspråkande är relativt nytt även om det härrör från Wales 

där Cen Williams introducerade det på sent 90-tal. Från då till nu har begreppet utvidgats och 

handlar inte bara om undervisning utan har fått en universell betydelse där det handlar om hur 

människor skapar kunskap, erfarenheter och förståelse genom att använda flera språk. Hon 

poängtera även att transpråkande handlar om att samtidigt utveckla och använda flera språk. 

Läroplanen lyfter i syftet för svenska som andraspråk att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina 

förmågor att kunna välja och använda språkliga strategier samt att kunna anpassa språket efter olika 

sammanhang, mottagare och syften (Skolverket, 2018), vilket är vad transspråkande handlar om. 

Transspråkande är ett flexibelt sätt att använda sina språkliga repertoarer för att kommunicera på ett 

lämpligt sätt (Velasco & Garcia, 2014). Alltså ses inte flerspråkigas olika språk som separata 

språksystem. Wedin (2010) framhåller att flerspråkiga elever ska få möjlighet att kunna dra nytta av 

sina språkliga kunskaper och resurser. Kodväxling som språklig resurs används främst för det talade 

språket, men kan emellanåt ses som en strategi i det skrivna språket. Om eleven inte hittar rätt ord 

på andraspråket kan hen skriva ordet på sitt förstaspråk för att sedan översätta det (Velasco & 

Garcia, 2014). De menar även att nyckeln till ett meningsfullt skrivande kan vara just 

transspråkande. Wedin (2010) och Torpsten (2018) tar upp att andraspråkselever har lättare att 
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uttrycka sina kunskaper, erfarenheter och känslor på sitt starkaste språk, därför bör 

andraspråkseleverna få möjlighet att skriva på sitt förstaspråk för att sedan få hjälp att översätta det 

av exempelvis modersmålslärare. På detta sätt kan även andraspråkseleverna ta till sig 

ämnesinnehåll samt vara delaktiga på lektionerna utan att fullt ut behärska andraspråket vilket 

Wallen och Kelly-Holmes (2017) betonar. För lärare i den svenska skolan betyder det att hen själv 

inte har språkkunskaper i alla språk som finns representerade i klassen (Svensson, 2017). Hon lyfter 

att detta kan skapa osäkerhet och att lärare känner att de inte vet om eleverna har gjort rätt eller 

skrivit om rätt sak och därav inte lärt sig det som var tänkt. Svensson (2017) betonar vidare att 

denna oro kan minskas genom ett nära samarbete med exempelvis modersmålslärare, 

vårdnadshavare samt att använda multimodala arbetssätt såsom att eleverna får använda sig av 

exempelvis bilder, film, musik för att skapa mening i sitt berättande. Det vi tänker är att 

vårdnadshavare idag är en outnyttjad resurs som många lärare inte tänker på och därför inte 

inkluderar dem i elevernas språkutveckling. Vi tycker att transspråkande som arbetssätt är ett bra 

och effektivt sätt att få alla elever att känna sig inkluderade och viktiga, dessutom skapar det hos 

eleverna en känsla av att även om de inte behärskar svenska är de fortfarande kunniga. Detta lyfter 

Wedin (2010), Garcia-Mateus och Palmer (2017), Wedin och Wessman (2017) och Torpsten (2018) 

genom att framhålla att transspråkande kan om det används rätt stärka flerspråkiga elevers identitet 

och få dem att känna sig som kunniga och kompetenta individer. Hur transspråkande ska användas 

rent praktiskt i klassrummet menar vi beror helt på klassen, vilka språk som finns representerade 

samt hur många elever som talar varje språk. Alltså kan vi inte idag säga att lärare bör göra si eller 

så utan utifrån studiens resultat har vi fått generella riktlinjer att tänka på och sedan är det upp till 

läraren hur man implementerar arbetssättet i klassrummet på bästa sätt. Det behövs ett öppet sinne 

och en positiv attityd när det kommer till en flerspråkig undervisning. 

 

Det vi sett och själva upplevt i den svenska skolan är att transspråkande inte är särskilt vanligt. Idag 

är det skolornas ledning som bestämmer huruvida en skola ska arbeta utifrån transspråkande vilket 

Svensson (2017) konstaterar. I den svenska skolan idag är svenska norm och undervisningen sker 

på svenska vilket snarare skapar exkludering än inkludering för andraspråkseleverna (Wedin & 

Wessman, 2017). Vi tycker att transspråkande borde vara något som alla skolor borde använda sig 

av, eftersom alla undervisning idag sker på svenska finns det en risk att andraspråkseleverna känner 

att deras förstaspråk inte är viktigt. Wedin (2010) framhåller att det är viktigt att de språk som finns 

i både skolan och klassrummet inkluderas på ett synligt sätt vilket vi håller med om. Vi anser att 

alla elever oavsett förstaspråk måste få känna sig inkluderade och att deras språk är viktigt. 
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6.1.4 Några tankar kring lärarens roll 

Abrahamsson (2009) anser att läraren är den viktigaste och dessutom kanske den enda språkliga 

förebild andraspråkselever har då det är genom läraren eleverna möter språket. Elevernas lärande 

bygger på det läraren säger och det är lärarens språk som ska fungera som en bro mellan 

vardagsspråket och det akademiska språket. Eleverna behöver få både intellektuella och språkliga 

utmaningar och därför är det viktigt att läraren är medveten om sina egna språkliga mönster och hur 

hen använder språket i undervisningen (Gibbons, 2003; Lucero, 2014; Wedin 2011a). Läroplanen 

(Skolverket, 2018) lyfter att undervisningen ska bidra till elevernas kunskapsutveckling och 

fortsatta lärande. Den ska vara anpassad efter elevernas behov och förutsättningar, dessutom har 

skolan ett ansvar att bygga undervisningen utifrån elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund, språk 

och kunskaper och därför kan inte undervisningen utformas lika för alla elever. När det kommer till 

andraspråkselever och andraspråksutveckling krävs det att läraren har kunskap om hur 

andraspråksutveckling sker och vad som kan påverka den, hur man bäst bemöter nyanlända som 

ännu inte behärskar andraspråket samt hur känslor och attityder påverkar språkutvecklingen 

(Axelsson och Magnusson i Vetenskapsrådet, 2012). Vi tycker att denna litteraturstudie har gett oss 

en insikt i hur man på bästa sätt kan arbeta med nyanlända och andraspråkselever samt en hel del 

bra praktiska metoder, däremot känner vi att vi inte fått tillräckligt med kunskap för detta ändamål 

genom utbildningen, här skulle vi önska en kurs om svenska som andraspråk eller något liknande 

för att få en grund att stå på. Vi vet att när vi väl börjar arbeta som lärare kommer vi efter denna 

litteraturstudie kunna bemöta dessa elever på ett bra sätt, men vi har definitivt mycket kvar att lära 

oss. För att språkutvecklingen ska ske på ett positivt sätt behöver klassrumklimatet vara öppet och 

tillåtande för att skapa en trygg miljö där eleverna vågar fråga om de inte förstår (Gibbons, 2016). 

Gibbons menar vidare att som lärare är det viktigt att vara tydlig med att det är okej att inte förstå, 

man måste inte förstå allt. Dessutom måste alla lärare arbeta språkutvecklande i sin undervisning 

oberoende av vilket ämne de undervisar i (Olofsson & Sjöqvist, 2013). Vidare betonar Läroplanen 

(Skolverket, 2018) att i ämnet svenska som andraspråk ska andraspråkseleverna ges rika 

möjligheter till att använda det svenska språket på sin kunskapsnivå, men utan kravet att språket ska 

vara korrekt. Vår slutsats är att läraren är oerhört viktig för alla elevers språkutveckling, men 

särskilt för andraspråkselevernas språkutveckling. De måste skapa möjlighet för eleverna att 

utveckla sin förmåga att kommunicera och kunna bli en del av samhället genom att låta dem 

använda och producera språk i såväl tal som skrift. 

 

Det vi kan konstatera utifrån resultatet är att andraspråksutveckling är en process och att de 

arbetssätt vi tittat närmare på bygger på och är beroende av varandra. Vi upptäckte under analysens 

gång att interaktionen gav möjligheter till stöttning som i sin tur bidrog till transspråkande som gav 
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interaktion, dessa tre arbetssätt rör sig alltså i en cirkel och är beroende av varandra för att fungera 

fullt ut. Att bara använda sig av ett sätt gynnar inga elever och framförallt inte andraspråkselever. 

Idag finns det många olika studier som ofta fokuserar på bara ett arbetssätt, i denna studie har vi 

tagit upp tre arbetssätt som om de används rätt och gärna i kombination med varandra kan ge 

andraspråkselever de allra bästa möjligheter att utveckla sitt andraspråk. Studien går igenom varje 

arbetssätt för sig och ger tips på hur lärare kan arbeta samt mer generella riktlinjer att förhålla sig 

till, samtidigt ser man tydligt att de hör ihop och att det är i kombination av varandra som 

språkutvecklingspotentialen är som störst. Det finns ingen universalmetod när det kommer till 

andraspråksutveckling, men att läsa den här studien kan ge läsaren något att tänka på, bra tips och 

en förståelse för att andraspråksutvecklingen är en process som tar tid. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån de kriterier vi ställde upp när vi sökte artiklar inser vi att relevanta artiklar i förhållande till 

vår frågeställning kan ha blivit exkluderade. Det har varit en utmaning att hitta artiklar som passade 

vår studie utifrån de kriterier vi satt upp och även om vi fick ihop tio stycken kunde det kanske ha 

varit en fördel om vi hittat fler och det hade i sin tur kunnat förändra resultatet. Vi är självklart 

medvetna om att vårt resultat skulle se annorlunda ut om vi tagit med samtliga artiklar. Detta var 

dock ej möjligt eftersom vi har haft en tidsram att förhålla oss till. Hälften av de inkluderade 

artiklarna är nationella vilket är ett medvetet val eftersom vi anser det vara mest relevant. Detta 

därför att det är inom det svenska skolsystemet vi så småningom ska arbeta. Givetvis är vi också 

medvetna om att detta kan ha en påverkan på vårt resultat eftersom bredden har blivit något 

begränsad. 

 

Eftersom vi har valt att använda både elektronisk och manuell sökning har möjligheten att hitta 

relevanta artiklar inom vårt valda problemområde ökat. När analysen av artiklarna utfördes var vår 

avsikt att tolka dem så objektivt vi kunde. Vi har tagit i beaktande att hålla ett objektivt synsätt kan 

vara svårt eftersom det är lätt att bli omedvetet subjektiv vilket kan påverka resultatet. Nästan alla 

inkluderade artiklar har varit skrivna på engelska och vi är medvetna om att våra tolkningar kan ha 

påverkat resultatet eftersom engelska inte är vårt förstaspråk. De inkluderade artiklarna har visat på 

liknade resultat i förhållande till varandra och vi tolkar det som att resultatet av denna 

litteraturstudie har stor reliabilitet. Eftersom resultaten har varit så lika har vi inte hittat några 

skillnader vare sig i rent resultat eller forskarnas slutsatser och därför har vi inte kunnat redovisa det 

i vår studie. Då vi har valt att inkludera fyra artiklar där Wedin medverkat har vi fått ta hänsyn till 
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att resultatet kunde ha blivit väldigt ensidigt om vi bara utgått från henne. Vi har därför medvetet 

försökt lägga stor vikt till vad de andra artiklarna lyft fram för att undvika detta. 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Något vi tänkt på när vi läste de inkluderade artiklarna var att vi saknade elevernas perspektiv, hur 

upplevde de arbetssätten? och vad tyckte de var lätt respektive utmanade? Dessutom saknade vi 

lärarens egna tankar kring hur de upplevde att arbeta med flerspråkighet som arbetssätt. Ett vidare 

forskningsområde skulle kunna vara att undersöka om ett flerspråkigt arbetssätt leder till ett ökat 

lärande. Detta kan undersökas genom att ha en grupp som arbetar flerspråkigt genom 

transspråkande och en kontrollgrupp som har traditionell undervisning. Vi anser även att ett annat 

forskningsområde skulle kunna vara om lärare och elevers tankar och attityder kring flerspråkighet i 

skolan och genom intervjuer få inblick i hur de upplever detta som inkluderade eller exkluderade.  
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Bilaga 1  

 
Jennies självutvärdering 

Redan från start bestämde vi oss för att allt arbete skulle utföras tillsammans så det jag har gjort har 

även Maria gjort. Jag har lagt lika mycket tid på arbetet som Maria då vi suttit tillsammans 4 dagar i 

veckan där vi aktivt arbetade med litteraturstudiens alla delar. I sökande efter artiklar sökte vi på 

varsin dator, men alla sökresultat och sökord skrevs upp på en whiteboard. Sedan började 

urvalsprocessen med jag läste hälften av artiklarnas abstract, hittade jag en som verkade intressant 

fick Maria också läsa den för att vi sedan tillsammans skulle kunna bestämma om den var relevant 

för vår studie. På så vis var vi lika involverade i varje val vi gjorde. I analysfasen läste vi båda två 

samtliga artiklar och dessa sammanfattade vi också tillsammans för att på så vis försäkra oss om att 

det inte var vår egen tolkning av resultatet som kom fram. Ibland tänkte vi olika och då fördes det 

en diskussion, artikeln lästes om och analyserades igen. Det jag känner krävde mest av min energi 

var när det visade sig att några av de artiklar vi från början valt ut inte var godkända och alltså inte 

kunde ingå i vår litteraturstudie. Vi var alltså tvungna att hitta nya artiklar vilket visade sig vara en 

utmaning. På det stora hela anser jag att vårt arbetssätt har varit bra, vi har funnits där och stöttat 

varandra när det varit tungt och motivationen inte riktigt funnits. Arbetet har ändå hela tiden flutit 

på och vi satte tillsammans upp mål för dagen och veckan. Detta medförde att det aldrig fanns några 

oklarheter kring vad som skulle göras och när och jag är väldigt nöjd med det vi åstadkommit. 
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Bilaga 2 

Marias Självutvärdering 

Jag och Jennie bestämde redan från början att vi skulle göra allt arbete ihop, alltså allt som jag har 

gjort har även Jennie gjort. Tidsmässigt har jag lagt lika mycket tid på examensarbetet som Jennie 

har gjort då vi tillsammans satt och arbetade 4 dagar i veckan. Jag och Jennie bestämde vilka 

relevanta sökord som vi skulle söka på och därefter började vi enskilt söka i olika databaser. Alla 

artiklar som hittades skrevs upp på en whiteboard tillsammans med sökorden. Därefter påbörjades 

urvalsprocessen där jag läste hälften av alla artiklars abstract. När jag hittade en artikel som jag 

ansåg var intressant och relevant till vår studie så fick Jennie läsa artikelns abstrakt för att vi 

tillsammans skulle kunna ta beslut om den var relevant för vår studie. Detta gjorde att vi båda var 

lika involverade i urvalsprocessen. Under analysfasen bestämde i oss att vi båda skulle läsa alla 

artiklar och sedan tillsammans sammanfattade vi artiklarna. Genom att vi båda läste alla artiklar så 

minimerades risken att bara vår egen tolkning av resultatet framhölls. Vi förde diskussioner och 

ibland behövde en artikel läsas om då vi tolkat den olika. Under arbetets gång har allt varit bra vi 

har dock haft dippar på vägen där jag har känt att det har varit tungt och motivationen har varit låg. 

Det är genom dessa dippar jag har uppskattat Jennie som mest då vi har funnits där för varandra och 

motiverat varandra. Jag är väldigt nöjd med vad vi tillsammans åstadkommit och är väldigt nöjd 

över vårt arbete. 

 


