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ABSTRAKT 

 

I Sverige har det skett en ökad invandring under 1900-talets senare hälft vilket har lett 

till ett nu mångkulturellt svenskt samhälle. Detta har gjort att allt fler barn idag har mer 

än ett språk. Skolan är en plattform där alla dessa barn möts för att lära och utvecklas 

tillsammans med andra barn, från andra kulturer och med andra modersmål . Dessa barn 

har alla med sig olika erfarenheter in i skolan och när de möts sker ett lärande. Då 

flerspråkiga barn möter den svenska skolan och dess undervisning möter de den utifrån 

det svenska språket. Ibland erbjuds dessa elever modersmålsundervisning, dock som ett 

eget ämne separerat från den övriga undervisningen. Vi ställde oss frågan om denna 

form av enspråkig undervisning ger elever med mer än ett språk de bästa 

förutsättningarna för lärande. 

Denna systematiska litteraturstudie har haft som syfte att undersöka vad aktuell 

forskning har att säga om vilken betydelse flerspråkighet kan ha för elevers, med 

mer än ett språk, lärande. Vilket värde har modersmålsanvändning och 

språkutveckling för lärande? Och har elevers olikartade erfarenheter betydelse för 

lärande? 

I denna systematiska litteraturstudie tar vi utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet.  

I de vetenskapliga artiklarna har vi funnit fyra huvudteman som är relevanta utifrån vårt 

syfte och påträffas i minst en av de vetenskapliga artiklarna. Dessa är Eleven och 

kontexten, Flerspråkiga elever, Självförtroende och lärande och Eleven och Viktiga 

andra. Under temat Flerspråkiga elever fann vi ett undertema som vi valt att kalla 

Kodväxling. 
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1 INTRODUKTION 

 

En avsaknad från ett gemensamt språk kan te sig som en barriär som stänger 

individer ute från varje samhälles gemensamma värld, att inte kunna vara en aktiv 

deltagare i det kunskapsutbyte som sker genom språkliga och skriftliga möten. 

Begrunda då hur det kan vara att ha flera språk. Flera språk borde då öppna dörrar åt 

fler världar som man får ta del av.  

En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd 

från det förtrollade landet, där man kan hämta sen sällsammaste av all glädje. 

(Astrid Lindgren) 

 

Vi har under olika Verksamhetsförlagda utbildnings-perioder (VFU-perioder) mött 

elever med fler än ett språk. Dessa elever talade oftast ett språk i hemmet och ett 

annat i skolan. Många av dem hade oftast undervisning i Svenska som andraspråk 

och även någon form av modersmålsundervisning. Ur detta växte ett intresse för oss 

båda hur detta att få två språk influerade deras förutsättningar för utvecklingen till en 

mångsidig samhällsmedborgare. Utifrån det vi såg under vår VFU väcktes 

funderingar om hur elevers invandrarbakgrund influerar deras utveckling inom språk 

och som individer.  

Skolan är en plattform där eleven lär och utvecklas tillsammans med andra, därmed 

har vi valt att se på hur elevens utveckling och lärande berörs av kulturen och 

människorna runt om dem ur ett sociokulturellt perspektiv. 

I Sverige på 50-talet var andelen utlandsfödda tre procent (Hyltenstam & Tuomela, 

1996), fram till 1993 ökade det antalet med sju procentandelar till tio procent. 1994 

beräknades det att tretton procent av Sveriges befolkning var av utländsk härkomst, 

vilket var lite mer än en miljon av Sveriges befolkning på nio miljoner. Ökningen 

mellan -93 och -94 berodde på att även andragenerationens invandrare togs med i 

beräkningen (Hyltenstam & Tuomela, 1996). Här kan vi se en tydlig ökning av 

invandring till Sverige. Därefter följde en systematisk ökning då flera av dessa 

utlandsfödda skaffade barn. I en artikel utgiven av Statistiska Centralbyrån skriver 

Klintefelt (2005) att i slutet av 2005 var drygt sexton procent av Sveriges befolkning 

av utländsk bakgrund, vilket motsvarade en och en halv miljon personer av Sveriges 

befolkning. 

Skolan är en del av samhället och följer dess utveckling. I dess styrdokument kan 

man se hur läroplanen influeras av samhällets struktur. Skolans läroplan är ingen 

forskning och har ingen vetenskaplig förankring. Det är ett styrdokument för skolans 

organisation och är en åsiktsförklaring av de styrande politikerna. Dock är detta ett 

dokument som vi kommer arbete med i vårt framtida yrke och därför anser vi att det 

är relevant för denna litteraturstudie. I den nya läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) utrycker sig Skolverket (2011) om den 

ökade rörligheten över nationernas gränser och hur den gör att samhället förändras 

och blir mer mångkulturellt vilket leder till att befolkningen blir mer internationell. 

Vidare skriver man om vikten av att känna trygghet och identitet i sitt kulturarv men 

också att respektera andras situationer och värderingar. Man menar att skolan är en 

plats där sociala och kulturella möten kommer ske och därför är det viktigt att alla 

som rör sig inom dess värld utvecklar förmågan att respektera andras situationer och 
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värderingar. En del av detta arbete anser vi kommer att vara arbetet med att få tala 

sitt språk i skolan, vilket kommer att göra språket till en av de centrala delarna i varje 

elevs skolgång.  

Skolan blir allt mer mångkulturell menar Skolverket (2011) att all undervisning ska 

anpassas till varje enskild elevs förutsättningar och behov, utifrån bakgrund, 

erfarenheter, språk och kunskap. Då identitetsutveckling och språk och lärande har 

anknytning till varandra, enligt Skolverket (2011), bör skolan arbeta med att låta 

varje elev använda språket ofta och varierande vilket stärker tilltron till den egna 

språkliga förmågan. I kursplanerna för Svenska som andraspråk och Modermål 

(Skolverket, 2011) skrivs det att språket är människans främsta verktyg för att tänka, 

kommunicera och lära. Skolverket (2011) menar att för att kunna förstå och verka i 

samhället där språk, kulturer, livsåskådningar, och generationer möts är det 

betydelsefullt att ha ett rikt och varierat språk. Genom språket menar man att 

människor utvecklar sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra 

känner och tänker. Det som skiljer dem båda kursplanerna åt är att i kursplanen för 

Modermål står det om hur tillgången till sitt modersmål underlättar också 

språkutveckling och lärande inom olika områden (Skolverket, 2011). En annan vikig 

del som skolan ska arbeta med är elevernas personliga trygghet och självkänsla 

skriver Skolverket (2011). Man menar att dessa grundläggs i hemmet, men att även 

skolan har en viktig roll, den ska sträva efter att frambringa en levande social 

gemenskap som ger trygghet och som skapar en vilja och lust att lära. Skolverket 

(2011) menar att skolan ska vara en plats där varje elev har rätt att utvecklas, känna 

stor glädje och göra framsteg samt känna den tillfredställelse som sker till tillföljd av 

att övervinna sina svårigheter. Under vår VFU har vi sett hur elever med 

invandrarbakgrund gång på gång stött på problem i skolan då deras språkliga 

kompetens varit otillräcklig i situationen.  
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2 BAKGRUND 

Internationaliseringen som vi beskrivit i introduktionen har lett till ökad förekomst 

av människor med olika etnisk härkomst i det svenska samhället och gör att allt fler 

barn idag har fler än ett språk, något som i forskningstermer kallas två-

/flerspråkighet. Detta är något som kan påverka samhället och därmed skolan. 

Skolan är en plattform där eleven lär och utvecklas tillsammans med andra, därmed 

har vi valt även att presentera detta genom ett sociokulturellt perspektiv.  

 

2.1 Språket i skolan 

Hyltenstam skriver i sin bok ”Tvåspråkighet med förhinder?” (1996) om att 

modersmålsundervisningen är en viktig del för ett barns kunskaps- men även 

identitetsutveckling. Hyltenstam & Tuomela (1996) skriver att redan så tidigt som år 

1953 kom United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) ut med en rekommendation att alla världens barn skulle få sin initiala 

skolgång på sitt modersmål. Rekommendationen baserades på ett så självklart 

faktum att kunskap inte kan förvärvas på ett språk eleven inte förstår enligt 

författarna. De följer också de dåvarande moderna inlärningsteoretiska och 

pedagogiska grundprinciper, all undervisning bör ha sin grund i elevens redan 

befintliga kunskap och erfarenheter och sedan byggas på utifrån dessa (Hyltenstam 

& Tuomela, 1996).  

Vi har valt att använda följande definition för modersmål och andraspråk i uppsatsen. 

Modersmål - det språk som barn lär sig först. Modersmålet är det redskap som barn 

lär sig utnyttja för att kunna använda symboliska begrepp och koda sin omvärld. En 

annan benämning på modersmål är förstaspråk (Nationalencyklopedin, 2011). 

Andraspråk – de språk som individen lär sig efter sitt modermål (förstaspråk). 

Andraspråket har lika stor betydelse för individen socialt och psykologiskt som 

förstaspråket, de ska tillfredsställa individens alla kommunikationsbehov så som 

förstaspråket gör (Nationalencyklopedin, 2011).  

 

2.1.1 Enspråkighet och flerspråkighet 

Till följd av tidigare nämnd internationalisering genomgår våra samhällsstrukturer 

omvälvande förändringar, vilket får till följd att vi går från nationsmedborgare mot 

världsmedborgare då kulturer blandas och språk förflyttas. Detta leder till att man 

numera är mer beroende av att kunna fler än ett språk, att gå från enspråkig till att 

vara flerspråkig.  

Vi har valt att använda följande definitioner för enspråkig(-het) och flerspråkig (-het) 

i uppsatsen.  

Enspråkig - en person som behärskar endast ett språk (dvs. modersmålet) fullständigt 

(Nationalencyklopedin, 2011). 

Flerspråkig - en person som kan flera språk (Nationalencyklopedin, 2011). Det finns 

en samlingsterm för de som har mer än ett språk, termen “tvåspråkighet” används för 

både två- eller flerspråkiga (Skolverket, 2002).  
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2.1.2 Förändrad syn på enspråkighet och flerspråkighet 

Ladberg (2003) beskriver att tidigare ställdes modersmålet mot svenskan. Många 

föräldrar har tidigare fått rådet av flertalet auktoriteter, så som Barnavårdcentrals 

personal (BVC-personal), talpedagoger och barnläkare, att inte tala sitt modersmål 

med sina barn (om modersmålet var annat än svenska). Anledningen var att de trodde 

att det utrymmet modersmålet skulle ta, kunde konkurrera ut det svenska språket 

genom att den kunskapen lämnade för lite utrymme till svenskan (Ladberg, 2003). 

Johansson (1980) beskriver hur synen på modersmål och flerspråkighet under sin 

egen skolgång. Hon skriver om att barn med ett första språk som var annat än 

svenska, men även hörselskadade barn, fick inte använda sitt första 

kommunikationsmedel i tron om att det första språket annars skulle begränsa 

utvecklingen av svenskan. Istället skulle de lära sig det svenska språket i första hand 

(Henrysson & Johansson, 1980). 

Hyltenstam och Tuomela (1996) menar att vid en avstannad progression av 

förstaspråket sker ett avbrott i begreppsutvecklingen, vilket leder till att det tar lång 

tid för ett nytt språk att ta upp den fortsatta begreppsutvecklingen. Konsekvensen av 

detta blir då att barnet står utan ett effektivt redskap att kommunicera och tänka på.  

År 1996 lämnade Skolverket till följd av en rapport in ett förslag om att 

undervisningen i elevens förstaspråks, den så kallade hemspråksundervisning, skulle 

byta namn till modersmålsundervisning (Skolverket, 1996) . I detta förslag föreslogs 

också en ändring att hemspråksundervisningen inte längre skulle ses som en 

stödåtgärd utan som undervisning i modersmål. 

 

2.1.3 Språk och språkinlärning 

Håkansson (1998) skriver att barnet upptäcker språket genom den sociala samvaron 

med andra i sin omgivning. Hon menar att barnet inte kan utveckla språket på egen 

hand, de kan inte ge innehåll åt ord, men med hjälp av vuxna får barnet det stöd som 

krävs för att det ska utveckla sitt språk.  

Gibbons (2010) menar att läraren bör ge språkinlärningen mer utrymme för en mer 

varierad och dialoginriktad interaktion. Hon menar att elevernas språkutveckling 

gynnas om de får använda språket på olika sätt, att utbyta idéer, lösa problem och 

ställa frågor innebär att ord upprepas, tankar formuleras samt meningar korrigeras i 

sitt sammanhang. Eleven får höra liknande tankar formuleras och uttryckas på olika 

sätt vilket gör att förståelsen för språket utvecklas (Gibbons, 2010). Vi tolkar det som 

att korrigeringen av ett fel kan ske i dialogen. Exempel på det skulle kunna vara om 

en elev uttrycka sig felaktigt: Jag ska köpa en äpple sen. Här behöver man inte ge 

direkt korrigering utan den kan komma indirekt i den fortsatta dialogen: Vart ska du 

köpa ett äpple?. 

 

2.2 Sociokulturellt perspektiv  

Vi har valt att se människan och hennes utveckling utifrån ett samhälle där 

människan lever och lär i samspel med omgivningen. Nedan följer synen på 

människan och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. 
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2.2.1 Synen på människan 

Vi föds in i en social värld vilken är utformade genom kulturella och historiska 

skeenden (Hundeide, 2006), de har skapat den omgivning vi föds in i. Hundeide 

(2006) menar att människan är en social varelse som formas genom en resa i ett 

kulturellt landskap. Under resans gång stöter människan på flera vägskäl där hennes 

liv kan ta olika riktingar. Tillsammans med en omsorgsperson, en person som genom 

samspel vägleder individen, tas beslut om vilken väg som ska gås vid vägskälen. 

(Hundeide, 2006).  

Säljö (2000) skriver även han att människor föds in och utvecklas inom ramen för 

samspel med andra människor och från att vi föds gör vi våra erfarenheter 

tillsammans med andra. Dessa andra kallar Säljö (2000) för medaktörer och dessa 

hjälper oss med att förstå hur världen ska tolkas och hur den fungerar. I samspelet 

med andra människor utvecklas vi inom de ramar som omgivningen tillåter utifrån 

sin tolkning, detta är något som Säljö (2000) kallar för mediering: 

Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna 

ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap. 

(Säljö, 2000 s. 81) 

Man kan se det som att hur en elev uppfattar skolan och dess ämnen är förankrade i 

dennes tidigare erfarenheter och upplevelser av skolväsendet. En elev som upplevt 

ett annat skolsystem än det svenska kan då ha andra förväntningar på den svenska 

skolan vilket kan tillsammans med sina skolkamrater leda till en annan tolkning av 

miljön.  

 

2.2.2 Lärande 

Säljö (2000) säger att det inte endast är vad eller hur mycket vi ska lära oss som 

förändras. Han menar att på vilket sätt vi lär och tar in kunskaper på påverkas av 

vilka kulturella omständigheter vi lever i. Ett exempel han visar på är en 

talspråkskultur, ett samhälle som inte använder sig av skrift. Där sker allt lärande 

muntligt och mycket tid av lärandet går åt till memorering.  

Gibbons (2010) förespråkar en syn på lärande där man framhåller vikten av 

samarbete mellan individer vid kunskaps- och språkutveckling. Man ser samspelat 

mellan lärare och elev som viktiga vid inlärningsprocessen. I många övriga synsätt 

finns ett individualistiskt sätt att se på lärande till skillnad från Gibbons (2010) som 

istället intresserar sig för den sociala aspekten som en del i lärandet. Enligt Säljö 

(2000) sker lärande inte endast i skolans miljöer, då lärandet inte är låst till den 

världen. Han menar att de mest grundläggande kunskaperna och förmågorna lär vi 

oss först och främst i andra sammanhang, inom familjen, bland vänner, på 

arbetsplatser samt i föreningsliv, i miljöer som inte har som primärt mål att förmedla 

kunskaper. Samtalet framför tv:n, samlingen vid middagsbordet, diskussionen på 

bussen är alla sammanhang där lärande sker genom interaktion mellan människor 

menar Säljö (2000).  

[…] språket är den mest unika beståndsdelen i mänsklig kunskapsbildning och, 

mer generellt, i vår förmåga att samla och kommunicera erfarenheter med 

varandra. (Säljö, 2000, s. 82) 
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När vi ska tolka vår omgivning gör vi detta med hjälp av ett av människans 

viktigaste medierande redskap, språket (Säljö, 2000). För inlärningen av språk 

betyder detta att det kan utvecklas i alla situationer, i samband med alla 

inlärningssituationer. 

Enligt det sociokulturella perspektivet har man en syn på människan som en social 

företeelse (Säljö, 2000) där utvecklingen av en individ är till stor del en produkt av 

undervisning och individens sociala, kulturella och historiska erfarenheter (Gibbons, 

2010). Gibbons (2010) fortsätter med att utveckling inte är en förutsättning för 

undervisning.  

Från detta tolkar vi att det är i själva samspelet emellan individer som utveckling och 

lärande sker. I mötet mellan individer och deras olika sociala, historiska och 

kulturella bakgrunder, alltså deras tidigare erfarenheter, skapas en ny erfarenhet och 

därmed en utveckling. 

”Mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker” (Säljö 2000, s. 128). Hur 

elever handlar beror på hur eleverna uppfattar vilka krav som ställs på dem. Slå ner 

någon med knytnävarna har olika betydelse på vilken situation detta sker i, slår du 

ner någon kan detta ses som misshandel och leda till fängelsestraff. Men om detta 

sker i en boxningsring så möter man istället publikens jubel (Säljö, 2000). Detta 

beror på vilken kontext handlingen sker i. Kontexten betyder att man definierar vad 

man ska göra utifrån den situation man befinner sig i (Säljö, 2000).  På så sätt så 

skapas en omgivning som möjliggör för eleverna att agera och utvecklas, alltså 

spelar omgivningen roll för hur eleverna handlar. Enligt sociokulturell tradition så 

ser man det som: hur eleven uppfattar omgivningen beror på hur de förväntas 

uppfatta den, och hur de agerar på den beror på hur de förväntas att agera (Säljö, 

2000). Säljö (2000) menar att kontexten i en situation är av stor betydelse för en 

individs handlingar, genom kontexten kan man förklara alla handlingar. Vi blir inte 

påverkade av kontexten utan vi är en del av den, vi skapar och återskapar kontexten 

runtom oss (Säljö 2000). De förväntningar omgivningen har på en individ kommer 

att speglas i dennes inställning och beteende. Om en lärare anser att en elev har svårt 

för ett ämne kan detta uppfattas av eleven och den får en bild av sig själv som 

okunnig.  
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3 SYFTE 

Allt fler barn idag har mer än ett språk och skolan är en av de plattformar där alla 

barn möts för att lära och utvecklas tillsammans. Barnen kommer från olika kulturer 

och har olika modersmål och de har med sig olika erfarenheter redan innan den 

möter den svenska skolan. När flerspråkiga barn som har annat modersmål än 

svenska möter undervisningen gör de det utifrån det svenska språket. Ibland erbjuds 

dessa elever modersmålsundervisning, dock som ett eget ämne separerat från den 

övriga undervisningen. Vi ställde oss frågan om denna form av enspråkiga 

undervisning ger elever med mer än ett språk de bästa förutsättningarna för lärande. 

Denna systematiska litteraturstudie har som syfte att undersöka vad aktuell forskning 

säger om modersmåls-användning, språkutveckling och deras värde för lärande och 

olikartade erfarenheters betydelse för lärande ur ett sociokulturellt perspektiv.  

Utifrån denna problematik formulerades denna litteraturstudies frågeställning.  

 

3.1 Frågeställning 

Vilken betydelse har flerspråkighet för elevers, med mer än ett språk, lärande? 
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4 METOD 

Metoden för studien är i form av en litteraturstudie, vars mening är att beskriva och 

analysera tidigare publicerat och opublicerat vetenskapligt material (Forsberg & 

Wengström, 2010).   

Vårt material bestod av publicerade vetenskapliga artiklar vilkas resultat vi 

bearbetade, analyserade och jämförde. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Vi gjorde vår litteratursökning i Swepub, en databas som söker i för närvarande ett 

trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser bland de forskningspublikationer 

som finns registrerade. Swepub gav oss ett brett omfång av både nationellt och 

internationellt publicerade vetenskapliga artiklar vilket vi ansåg gav oss ett rimligt 

skäl att endast söka i en sökmotor. 

Sökorden vi använt oss av var: 

Mother tongue, native language och modersmål - Bilingual, bilingual education och 

tvåspråkig - Multilingual och flerspråkig 

Vi valde sökorden för att de var stora övergripande ord inom vårt intresseområde, 

flerspråkighet och lärande. Sökorden motsvarade varandra på både svenska och 

engelska för att få ett omfång av internationellt publicerade vetenskapliga artiklar. 

Vi tog hjälp av olika söktekniker så som trunkering och frassökning. Trunkering (*) 

användes för att hitta ord med varierande ändelser och frassökning ("") användes för 

att söka på exakta fraser. Vi tog även hjälp av operatorer så som AND och OR för att 

specificera sökningen. Skillnaden mellan AND och OR är att AND lägger till ett 

kriterium för sökningen, medan OR inräknar sökning på flera ord. AND exkluderar 

medan OR inkluderar (se Figur 1). 

Figur 1. Sökord och -fraser 

Vid sökningen fick vi fram 313 träffar med använda sökord (se Tabell 1) för att 

avgränsa träffmängden valde vi ”Typ av innehåll”: refereegranskat, på ”Typ av 

publikation”: tidskriftartikel och på ”Åtkomst”: fritt online. Dessa typer av 

grupperingar var ett sätt att samla materialet av samma karaktär och gav oss i 

slutänden 12 vetenskapliga artiklar. Vi valde att sortera sökresultatet efter ”Nyast 

först”, vilket gav oss en lista med de senaste publicerade artiklarna först. Det var ett 

sätt att ställa materialet i ordning efter deras publiceringsdatum, med senast först.   

Efter att ha granskat resultatet fann vi att två exemplar av samma artiklar (se Tabell 

1). Bortfall skedde då artikeln fanns som dubblett. 

Vid urvalet föll material bort som av olika anledningar hade irrelevant innehåll. En 

artikel var en förstudie och gav endast ett resultat på vad kommande studie borde 

Sökord och -fraser: 

"mother tongue" OR "native language" OR modersmål* AND bilingual* OR "bilingual 

education" OR tvåspråkig* AND multilingual* OR flerspråkig*.  
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baserats på och föll därför bort. Två artiklar hade inte något relevant innehåll för vårt 

ämne och därmed föll de bort. Dessa båda saknade aspekten av mötet mellan 

människor och där mötet leder till en kunskaps progression. Den ena av artiklarna 

handlade om att med en webbenkät få en ökad kunskap om hur användarna av en 

lexikontjänst nyttjade den. Den andra handlade om hur barn gjorde en läsplanering 

och genomförde den. Ytterligare en artikel föll bort då den ingick i en större och 

senare publicerad studie som kom fram under sökningen och används i vår studie (se 

Tabell 1). Till sist kvarstod sju vetenskapliga artiklar (se Tabell 1). 

 

Tabell 1: Datainsamling till litteraturstudien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Presentation av material 

Nedan följer en kort presentation av varje vetenskaplig artikel. Vi kommer att 

presentera artikelns namn, författare, publikationsdatum, tidskriftens namn och 

artikelns metod och syfte.  

 

Datainsamling till litteraturstudien 

Litteraturstudiens sökning:  Antal 

Sökord 

"mother tongue" OR "native language" OR 

modersmål* AND bilingual* OR "bilingual 

education" OR tvåspråkig* AND multilingual* 

OR flerspråkig* 

313 

Gruppering Refereegranskat 119 

Gruppering Tidskriftartiklar 72 

Gruppering Fritt online 12 

Sortera Nyast först 12 

Bortfall 1 Dubblett 11 

Bortfall 2 Förstudie 10 

Bortfall 3 Irrelevant innehåll 8 

Bortfall 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingick i nyare artikel 7 

 

 

 

 

Gruppering var ett sätt att samla materialet av samma karaktär. 

Sortering var ett sätt att ställa materialet i ordning efter deras publiceringsdatum, med senast först.   

Bortfall skedde då materialet på ett eller annat sätt hade irrelevant innehåll. 

*Tabellen beskriver hur datainsamlingen av materialet till litteraturstudien gick till. 

 



10 

 

Utveckling av tal och skriftspråk hos andraspråkselever i skolans tidigare år. 
Wedin, Å. (2011).  Didaktisk Tidskrift. 

I artikeln presenterar författaren en del av materialet från en longitudinell studie med 

etnografiskt perspektiv. Syftet med studien var att få en bild av hur 

andraspråkselever utvecklar sitt språk. Författaren intervjuade sammanlagt 17 elever, 

som spelades in och transkriberades. Författaren analyserade elevernas egna texter 

som de skrivit vid vanligt skolarbete. Tre analyser av språkutveckling valdes ut, att 

presenteras i artikeln, efter att ha följt eleverna från förskoleklass till och med År 3.  

 

Teaching international students in English : a matter of culture. Mattisson, 

J. (2010). Porta linguarum. 

Författaren ville undersöka hur vi kan lära in språk i en formell lärande situation 

utifrån en tanke om att individer med bra andraspråk har lättare att kommunicera och 

lära tillsammans med andra. Författaren hade sammanställt sina observationer, vilka 

hade gjorts under längre tid under kurser vid Högskolan i Kristianstad, som här hade 

sammanställts i en artikel.    

 

Classroom interaction: Potential or problem? : The Case of Karagwe. Wedin, Å. 

(2010). International Journal of Educational Development. 

I artikeln beskrev författaren en studie vars syfte var att undersöka om barnen i 

Tanzania kunde tala flytande swahili när de började skolan. Studien hade även till 

syfte att visa på de interaktionella mönster i skolan där som ansågs utgöra ett hinder 

för elevernas lärande kunde utvecklas till en tillgång för lärande. Metoden författaren 

använde var observationer och intervjuer ur ett etnografiskt perspektiv för att ge ett 

holistiskt synsätt.  

 

The right of all to inclusion in the learning process: Second language learners 

working in a technology workshop. Hartsmar, N. & Sandström, M. (2008). 

Educare. 

Syftet med denna artikel var att belysa och diskutera betydelsen i modersmålet som 

ett stöd för en framgångsrik utveckling av andraspråk och kunskapsinhämtning i 

skolan. Studiens undersökningsgrupp bestod av 10 nyanlända elever till Sverige 

mellan åldern 8-12 år med undantag från en som var 15 år. Med hjälp av 

observationer, inspelningar och fotografier hade de dokumenterat elevernas arbete.  

 

Orientering mot språkliga identiteter i samtal om text under arbete i 

flerspråkiga studentgrupper. Jansson, G. (2008) Språk & Stil. 

Uppsatsens syfte var att utforska hur studenter med olika språkbakgrunder fann sin 

språkliga identitet som förstaspråks- och andraspråksbrukare problematiserat i 

arbetet med att utforma en text. Materialet hade samlats in genom fältobservationer 

och transkriptioner av ljudupptagningar från informella studentsamtal i 

skrivargrupper vid en högskoleutbildning. I materialet ingick även gruppernas 

laborationsrapporter samt intervjuer med informanterna. Informanterna bestod av 

studenter mellan 20-25 år. Studenterna hade svenska som första- eller andraspråk, 
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andraspråksstudenterna var två-/flerspråkiga i svenska och i ett eller flera 

invandrarspråk. Materialet bearbetades i flera steg i analysen.  

 

Bilingual students' mother tongue : a resource for teaching and learning 

mathematics. Norén, E. (2008). Nordic Studies in Mathematics Education. 

Syftet var att presentera ett projekt om tvåspråkig matematikundervisning och att 

presentera resultatet från en tidigare studie av ett projekt som handlade om att 

utveckla elever med svenska som andraspråks matematikkunskaper och kompetens 

för att förbättra deras betyg i matematik. Med denna artikel ville författaren 

argumentera för att tvåspråkighets undervisning kunde ge goda resultat för 

tvåspråkiga studenter vid deras matematikinlärning. Observationer gjordes under två 

års tid där undervisningen skett på mer än ett språk. Intervjuer hade även gjorts samt 

en viss grupp av elever hade låtits fylla i en enkät.  

 

Middle Eastern mothers in Sweden, their experiences of the maternal health. 

Ny, P., Plantin, L., Dejin-Karlsson, E. & Dykes, A-K. (2007). Reproductive Health. 

Syftet med denna studie var att beskriva hur mödrar från mellanöstern upplevde den 

svenska sjukvårdens mödravård tillsammans med deras manliga partner. 

Tretton invandrade mödrar som hade använt mödravård i Sverige intervjuades med 

hjälp av diskussioner i fokusgrupper och individuella intervjuer. Intervjuerna 

spelades in, innehållet transkriberades och analyserades.  

 

4.3 Tematisering 

Här nedan följer en redogörelse för hur vi bearbetat vårt resultat utifrån olika teman 

och undertema funna i tidigare redogjorda för artiklar.  

Genom att ställa våra forskningsfrågor till de vetenskapliga artiklarna kom vi fram 

till olika huvudteman. Vi har funnit fyra huvudteman som alla även tar sin grund i 

vårt teoretiska perspektiv. De fyra huvudtemana är relevanta utifrån syfte och 

påträffas i minst en av de vetenskapliga artiklarna.  

Dessa teman är: Eleven och kontexten, Flerspråkiga elever, Självförtroende och 

lärande och Eleven och Viktiga andra. 

Under temat Flerspråkiga elever fann vi ett undertema som vi valt att kalla 

Kodväxling. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Etiska överväganden ska göras vad gäller urval och presentation av resultat vid en 

litteraturstudie. Val av studier bör därför ske med beaktning av att etiska 

överväganden har gjort eller att studierna fått tillstånd från etiskt kommitté (Forsberg 

& Wengström, 2010). Att endast presentera de artiklar och de resultat som stödjer 

forskarens egen åsikt är oetiskt och därför måste forskaren redovisa samtliga artiklar 

som ingår i litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2010).  
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Då vi använt oss av vetenskapliga artiklar som varit publicerade och granskade bör 

forskningsetiska aspekter ha följts. Vi har dock under bearbetning av vårt insamlade 

material haft en medvetenhet för olika etiska aspekter och vid genomläsning av dessa 

inte stött på några etiska tveksamheter. Exempelvis att det inte funnits godkännande 

av föräldrar vid insamling av material som berört barn eller deltagarnas identitet inte 

har varit skyddad. Några liknande tveksamheter har inte funnits i våra vetenskapliga 

artiklar så inga etiska överväganden har inte fodrats. 
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5 RESULTAT 

Här nedan kommer vi att presentera artiklarnas resultat under olika teman, och titta 

på de gemensamma nämnare och de skillnader som framträder i resultaten. Under 

varje underrubrik följer en kort introduktion av följande presentation av resultat. 

 

5.1 Eleven och kontexten 

En genomgående problematik som lyfts fram i de vetenskapliga artiklarna är hur 

elevers förståelse och handlingar till viss del styrs utifrån mötet med kontexten och 

hur elevers möjlighet till interpretation av den spelar in vid lärandeprocessen. 

Problematiken speglas i hur kontext, tidigare erfarenhet, förståelse, uppkommande av 

problem och problemlösning kan leda till en progression eller stagnation av elevers 

lärande. 

 

I Wedin (2010) ser man hur olika typer av interaktioner får olika utfall i olika sociala 

kontexter. I skolan blir utfallet av ett så kallat call-respons (utrop-respons, ett 

interaktionsmönster där åhöraren svarar vad talaren sagt) negativt, då vid denna typ 

av interaktionsmönster så går svaren lätt att läsa av, vilket gör att förståelsen för 

kunskapen minskar. Ute i samhället sker samma typ av interaktionsmönster men där 

får det en positiv utgång genom att det istället leder till att man fordrar lyssnarnas 

uppmärksamhet. Den största skillnaden mellan användningen av call-respons 

interaktion i och utanför skolan är att det tjänar till att dölja fel i skolor medan 

utanför skolan tjänar det en funktion mellan talaren och åhöraren i vad som sägs 

(Wedin, 2010). Detta visar på hur samma handlingar kan få olika utgångar beroende 

på kontexten. Här kan man se hur samma typ av handling i olika typer av kontexter 

inte får samma utfall, det är inte handlingen som skapar resultatet utan kontexten. 

Denna typ av problematik gällande handling och kontext visade sig på ett annat sätt i 

Noréns artikel (2008). Norén (2008) beskrev att textböcker i matematik innehöll och 

skildrade matematikproblem utifrån västerländska kulturellt förankrade företeelser. 

Dessa skapade orosmoment för elever med annan kulturell bakgrund än svensk, då 

eleverna saknade kunskap om det kulturella fenomenet kunde de inte heller förstå 

problemet, vilket komplicerade problemlösningen (Norén, 2008). Då problemet var 

förankrat i den västerländska kontexten hade inte eleverna utifrån en annan kontext 

förmåga att se på problemet så som var tänkt, vilket gjorde att elevernas 

problemlösningsförsök (handling) blev felriktad. Ett liknande fall där kontexten 

skapar problem skriver även Hartsmar & Sandström (2008) om. I detta fall handlar 

det om hur användandet av kulturellt förknippade symboler kan skapa förvirring hos 

elever då man har olika, eller inga, kunskaper och erfarenheter om dessa symboler. 

Hartsmar & Sandström (2008) lyfter ett specifikt exempel då en lärare i deras studie 

försöker förklara ordet glitter för två elever med svenska som andra språk. Läraren 

hänvisar i sin förklaring av glitter till vad lucian i juletid har i håret. Eleverna har 

ingen egen erfarenhet av termen lucia då de inte tidigare har någon upplevelse av 

denna högtid, vilket då skapade ytterligare ett problem som måste lösas innan de kan 

förstå ordet glitter (Hartsmar & Sandström, 2008).  

Mattisson (2010) skriver om hur elevernas kulturella bakgrund och erfarenheter var 

högst relevanta för hur de skulle prestera vid sina studier. Ett likartat fall ses i Noréns 

artikel (2008) om matematikproblem där kulturell bakgrund och erfarenheter kan 
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skapa ett hinder för elevernas lärande, och därmed ett försvårande av goda 

studieresultat. För att kunna förutse och i viss mån förebygga liknande kontextuella 

problem uppenbarade det sig i Mattissons artikel (2010) att det var viktigt för en 

lärare att förstå bland annat den kultur som eleverna kommer ifrån. 

 

5.2 Flerspråkiga elever 

En problematik som lyfts fram i de vetenskapliga artiklarna är i vilket fall elevers 

flerspråkighet ter sig som något som hjälper eller stjälper elever med svenska som 

andraspråk i deras lärandeprocess. Artiklarna presenterar flertalet infallsvinklar till 

denna problematisering. 

 

I Karagwe, Tanzania, sker all undervisning i skolan på swahili (vilket är andraspråket 

i regionen) eftersom det anses att alla barn kan tala flytande swahili när de börjar 

skolan, vilket inte är fallet enligt Wedin (2010). Hon fann att barnen inte behärskade 

swahili förrän deras sista år i skolan. Detta menade Wedin (2010) verkade som ett 

hinder för lärande. Hartsmar & Sandström (2008) talar istället om problematiken när 

en lärare blir alltför språkorienterad. Om fokus hamnar för mycket på att korrigera 

språket i en lärandesituation, kan det hindra elevens tankeprocess för att nå en större 

förståelse (Hartsmar & Sandström, 2008). Författarna menar att kan man inte ett ord 

(på svenska) hindrar inte det elevens djupare förståelse.  

I Wedins artikel (2011) beskrivs hur två elever som båda har svenska som 

andraspråk, men som har vistats olika lång tid i Sverige (en född i Sverige den andra 

anlände vid 7 årsålder), har nått samma språkliga utveckling i årskurs tre. Wedins 

(2011) studie visade också att trots elevernas olika tid i Sverige så hade de båda en 

lika svag förmåga till berättande, gentemot en elev som hade svenska som förstspråk. 

Hartsmar och Sandström (2008) beskriver en situation där elever med svenska som 

andraspråk presterar bättre om de kan ta stöd i sitt modersmål än de som inte får 

möjlighet till det. Elever med svenska som andraspråk från två olika klasser, skrev 

alla samma typ av text, men med olika arbetsätt till hjälp (Hartsmar & Sandström, 

2008). Den ena klassen fick först skriva på sitt modersmål, översätta texten till 

svenska med hjälp av modersmålsläraren och fick sedan chans till bearbetning med 

hjälp av ämnesläraren. Den andra klassens elever skrev endast ett utkast på svenska 

som sedan med hjälp av ämnesläraren bearbetades till en färdig text. Klassen som 

först fick skriva på sitt modersmål producerade bättre texter än den andra klassen 

som inte fick nyttja modersmålet (Hartsmar & Sandström, 2008). 

 

5.2.1 Kodväxling  

I Hartsmar och Sandströms artikel (2008) visade det sig att en av de beskrivna 

projekts styrkor var att barnen fått använda flera språk och därmed kunnat växla 

emellan dem för att undvika en stagnation i språkanvändningen i undervisningen. 

Barnen har fått använda sitt modersmål som ett komplement till svenskan då deras 

kunskaper i svenska var bristfälliga, vilket gjorde det möjligt för barnen att prova 

sina hypoteser och hjälpa varandra (Hartsmar & Sandström, 2008). Kodväxling 

(växelvis användning av mer än ett språk under ett och samma samtal, i en mening 
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eller mellan ord i en mening (Nationalencyklopedin, 2011)) har visat sig ske av både 

elever och lärare. Norén (2008) beskriver hur en modersmålslärare använder sig av 

kodväxling för att försöka förklara ett problem för sina elever. Detta lockade 

eleverna att delta i diskussionen, på sina premisser. En annan situation där 

kodväxling sker ser vi exempel på i Janssons artikel (2008). Då studenter talar 

samma modersmål förekom det i konversationer dem emellan ett byte mellan 

svenska (andraspråk) och persiska (modersmål), vilka ofta initieras av att ett 

språkligt problem lyfts (Jansson, 2008). Gemensamt för alla tre artiklar (Hartsmar & 

Sandström, 2008; Norén, 2008; Janssons, 2008) är att det framförallt är då ett 

problem uppstår som kodväxling sker. Kodväxling används som en metod för att 

lösa problemen som uppstår. 

 

5.3 Självförtroende och lärande 

I en del av de vetenskapliga artiklarna lyfts förhållandet mellan självförtroendet och 

lärande upp. Självförtroendet tas upp som en del i en inlärningsprocess och som en 

faktor som påverkar elevernas inställning och deltagande. Författarna beskriver 

sambandet utifrån olika situationer.  

 

Något som återfanns i två artiklar (Wedin, 2011 och Norén, 2008) var sambandet 

mellan språkkunskaper och självförtroende. Wedin (2011) skriver om en elev, som 

kom till Sverige vid sju års ålder, saknade till stor del det svenska språket men som 

trots detta snabbt lyckades bli en fullgod och aktiv deltagare i lek.  

I artikeln beskriver Wedin (2011) hur samma elev har ett dåligt självförtroende i 

lärandesituationer på grund av den anledningen att den inte känner att den behärskar 

språket fullt ut. Här ses hur samma elev upplever de olika situationerna annorlunda 

trots att hans verbala språkliga kompetens är den samma i båda situationerna. 

Wedins artikel (2011) beskriver här ett förhållande där ett bristfälligt språk i skolan 

kan ge dåligt själförtroende i klassrummet, men att detta inte nödvändigtvis 

förhindrar ett gott självförtroende och ett aktivt deltagande vid samvaron med 

klasskamrater. 

I en av artiklarna (Norén, 2008) framhävs det en bild av att elever med svenska som 

andraspråk fick ett ökat självförtroende inom matematik då undervisning skedde 

både på modersmålet och på svenska. Eleverna uttryckte att: 

Boy, age 15:  It is more fun [...] I feel more at home 

Girl, age 15 I feel more secure [to ask questions] 

Boy, age 16:  I didn’t understand anything [...] and the [mathematics] teacher 

didn’t understand anything, [...] Nora [the bilingual mathematics 

teacher] explains so I understand [...] I tried to do maths there [in 

the ’only Swedish’ speaking classroom] [...] but I couldn’t. 

(Norén, 2008, s. 7) 

Under projektet blev klimatet i klassrummet öppnare vilket ledde till en ökad 

kommunikation mellan lärare och elever, man började tala matematik på flera språk. 

Det öppna klassrumsklimatet gjorde att eleverna vågade ställa frågor, de kändes sig 

mer säkra och hem i klassrummet.  
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Wedin (2011) menar att avsaknaden av ett fullgott språk inte är ett hinder för 

individen att aktivt delta i aktiviteter på raster tillsammans med kompisar, dock kan 

det påverka elevens prestation i klassrummet. Norén (2008) talar istället om vikten 

av att få använda två språk i undervisningen för att främja elevernas självförtroende. 

Detta indikerar att ett ökat självförtroendet leder till större delaktighet i undervisning 

och rastaktiviteter. 

  

5.4   Eleven och Viktiga andra  

Säljö (2000) och Hundeide (2006) beskriver med olika begrepp en person som har 

betydelse för en elevs utveckling. Flera av författarna har tagit upp och beskrivit att 

det runt eleven finns en person som påverkar den i en positiv riktning, något som vi 

har valt att kalla för viktig andra.  

 

Något som är genomgående i Hartsmar och Sandström (2008) är det att nyanlända 

elever utvecklas med hjälp av personer som de har fått förtroende för, antingen en 

lärare eller klasskamrat. I Wedins (2011) kan vi se exempel på detta, genom stöttning 

från en lärare ser man hur en elev utvecklar sina meningsuppbyggnader och 

utvecklar sin berättande historia. Att ha någon som leder en som individ framåt kan 

göra att man stärker sin progression (Wedin, 2011).  Jansson (2008) beskriver hur 

personer som upplever ett språkligt problem vände sig till den som de uppfattar som 

mest språkligt kompetent. Vid ett språkligt problem vände sig studenter med svenska 

som andraspråk först och främst till en student som hade svenska som förstaspråk, då 

den upplevdes som den mest språkligt kompetenta i gruppen (Jansson, 2008). 

I en av observationerna av Hartsmar och Sandström (2008) kan man se hur 

bristfälligt språk kan leda till att eleverna inte vill tala. I denna observation uppfattas 

det av läraren som får en negativ reaktion, detta återspeglas till eleverna som att de 

inte kan, vilket leder till att de anser sig inte kunna. Här antyds hur en avsaknad av 

en viktig andra avstannar elevernas progression, att eleverna stänger ner då de 

känner sig betvivlade. I denna situation blir lärandeprocessen inte optimal då eleven 

inte har en stöttande viktig andra. Detta vänds när en annan elev tolkar/talar med 

dem på gemensamt modersmål, vilket gör honom till en positiv bidragsgivare för 

eleverna som nu vill prata, men också för läraren som ser det som något positivt då 

den kan ta del av elevernas diskussion och ser då att eleverna i verkligheten besitter 

kunskaper i ämnet. Denna nya positiva reaktion speglar av sig på eleverna och de 

lyser upp och blir engagerade (Hartsmar & Sandström, 2008). Eleven som tolkar får 

rollen som viktig andra för det två andra eleverna. Den eleven kan bidra med positiv 

kraft till elevernas arbete. Den viktiga andra hjälper eleverna framåt genom att stödja 

dem över det hinder de möter. Tolkningen av och känslan för hur en person i 

förtroendeställning uppmärksammar och bemöter en påverkar hur man uppfattar sig 

själv och situationen och därmed hur man bemöter den (Hartsmar & Sandström, 

2008). Ny m.fl. (2007) beskriver gravida kvinnors med utländsk bakgrund bild av 

den svenska mödravården som god, den ses som säker och tillförlitlig. 

Barnmorskorna anses pålitliga av kvinnorna på grund av sina kunskaper och sin 

utbildning vilket gör att deras råd anses ha ett högre värde än dem från närstående 

personer (Ny m.fl., 2007). Ny m.fl. (2007) beskriver också i sin artikel hur kvinnorna 

uttryckte att bemötas med vänlighet och av någon som visade intresse för deras 

situation var viktigt för dem. Det fanns kvinnor som kände att barnmorskans 
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bemötande var viktigare än om de kunde kommunicera på sitt modermål med dem 

(Ny m.fl., 2007). 

Vi kan se vikten av viktiga andra i individens närvaro. I artiklarna (Hartsmar & 

Sandström, 2008; Wedins, 2011; Jansson, 2008; Ny m.fl., 2007) kan den viktiga 

andra skilja sig åt, lärare, studiekamrat eller kompis och vilken attityd en person har 

spelar också stor roll i valet om personen kommer få en viktig roll för individens 

progression. 



18 

 

6 DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion gällande använd metod, en resultatdiskussion och 

avslutningsvis en diskussion om vilka pedagogiska implikationer framkomna resultat 

kan ge. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Här följer en diskussion av litteraturstudiens metod där vi för fram styrkor och 

svagheter och vilka för- och nackdelar vi kan finna med vår metod. Vi kommer även 

att diskutera vilken relevans och trovärdighet vårt resultat kan komma att ha för 

pedagoger och vidare forskning. 

 

Något som vi ser som en styrka med vår metod är att det i efterhand kommer vara 

möjligt att kritiskt granska hur vi metodiskt genomfört vår litteraturstudie. Vår metod 

är enkel att tillämpa då vårt tillvägagångssätt finns utförligt beskrivet i vårt 

metodkapitel. Detta har varit en viktig aspekt hos oss då vi vill att den ska kunna 

granskas och kontrolleras. Vi är självklart medvetna om att artiklar kan tillkomma 

eller falla bort i vald sökdatabas vilket kan leda till ett lite annorlunda utfall av 

material. Det skulle kunna ges ytterligare en vinkling på resultatet men då det finns 

stöd för våra resultat i fler än en av de vetenskapliga artiklarna så är chansen liten för 

att ett möjligt förändrat materialutfall kan förändra själva resultatutfallet.  

En fördel med använd sökmetod är att möjligheten för vinkling av resultat blir nästan 

obefintlig då utfallet av material inte blir valbart, vilket leder till att resultatet blir 

mer trovärdigt. Dock har det varit ett tidskrävande arbete med att finna relevanta 

sökord som gav oss en rimligt mått av material, ca 7-10 vetenskapliga artiklar. 

Mycket tid har gick åt att finna det nyckelord som gäller inom det området vi skrev 

om, för att finna vetenskapliga artiklar aktuella inom vårt studieområde.  

Eftersom möjligheten av vinkling i vald metod är så pass liten känner vi att resultatet 

vi fått fram ger en relativt rättvis bild över det forskningsmaterial som finns. Vi har 

varit medvetna om att våra tidigare kunskaper och erfarenheter kan påverka vår 

tolkning av materialet men vi tror att vår medvetenhet om dilemmat gör att vår 

påverkan blev mindre, allt för att eftersträva en så hög trovärdighet i studien som 

möjligt.   

Under pedagogiska implikationer har vi väckt frågeställningar som vi har funnit 

under arbetets gång. Det kan vara något vi saknat forskning om eller som vi önskat 

läsa mer om. Vi har försökt att få fram några slutsatser som kan påverka det 

pedagogiska arbetet i skolan eller vad forskning kan utvecklas om.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I vår studie har vi funnit flertalet indikationer på problematik som kan uppstå för 

elever med svenska som andraspråk i samband med deras lärande. Nedan följer en 

diskussion utifrån lyft problematik baserat på studiens syfte och frågeställning.  
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Studiens syfte var undersöka vad aktuell forskning säger om modersmåls-

användning, språkutveckling och deras värde för lärande och olikartade erfarenheters 

betydelse för lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Detta mynnade ut i vår 

frågeställning: Vilken betydelse har flerspråkighet för elevers, med mer än ett språk, 

lärande?  

 

I Wedins artikel (2010) kan man se att när man inte ser eller tar hänsyn till 

kontextens betydelse i ett lärosammanhang kan det få konsekvenser för elevernas 

kunskapsinhämtning. Nästan all kontext är så hårt rotad i samhället så att den inte 

kan förändras, utan undervisningen måste anpassas till den. Då man i det 

sociokulturella perspektivet säger att människan inte blir påverkad av kontexten utan 

att hon själva konstruerar och rekonstruerar den (Säljö, 2000) ser vi hur stark 

kontexten är. Kontexten är en del av vår handling utan att vi är medvetna om det. 

Kontext kan vara starkt förknippat med saker, termer och symboler vilket kan göra 

det svårt för någon med annan kontextuell bakgrund att förstå olika associationer till 

dessa. Då den svenska skolan agerar som en platå där kulturella och kontextuella 

möten sker så sker det oundvikligen också även krockar och missuppfattningar i 

dessa möten. Eleverna möter inte endast lärare och andra elever utan de möter även 

en skolkultur i vilken skolmaterialet till stor del även är kulturellt förankrat. 

Användandet av kulturellt förknippade symboler kan skapa förvirring då man har 

olika kunskaper och erfarenheter om dessa (Hartsmar & Sandström, 2008) vilket 

man kan se i exemplet om glittret och Lucian. Lärarens förklaring menar att skapa ett 

påtagligt exempel för eleven, vilket det är menat att eleven ska få en bild av vad 

glitter är, dock väcker den endast fler frågor som behöver besvaras. Det vi ser som 

ett problem är att läraren i detta fall inte är medveten om att eleven inte har den 

kulturella erfarenheten av Lucia. Då problemet är förankrat i den västerländska 

kontexten har inte eleverna utifrån en annan kontext förmåga att se på förklaringen 

så som det var tänkt att uppfattas. I undervisningssammanhang kanske inte all typ av 

förklaring kan ske utifrån en viss typ av kontextuell syn. Är problemet förankrat i 

västerländsk kontext har sällan elever utifrån en annan kontext förmåga att se på 

problemet så som var tänkt och kan leda till en felaktig slutledning av problemet. 

Detta indikerade även Noréns artikel (2008) på. Då matematikproblemet var 

förankrat i en västerländsk kontext, vilken eleverna inte hade erfarenhet av, ledde det 

till ett misstolkat problem och därmed en felorienterad problemlösning. 

För att kunna förutse och i viss mån förebygga kontextuella problem är det, enligt 

Mattisson (2010) viktigt för en lärare att förstå bland annat den kultur som eleverna 

kommer ifrån. Har man, som lärare, en elev som härstammar ifrån en annan kultur än 

en själv bör man se sig medveten om sina likheter och olikheter med denne. Utifrån 

den aspekten menar vi att en förklaring kan försökas ges utifrån gemensamma 

referenspunkter. Detta i försök att undvika kontextuella missledningar och 

missförstånd och därmed undvika något som kan begränsa eller utgöra hinder för 

lärande.  

Wedin (2010) beskriver hur en avsaknad av språklig förståelse kan agera som ett 

hinder för lärande. Då eleverna inte förstår språket som kunskapen förmedlas på 

förstår de inte heller kunskapsinnehållet. Hartsmar & Sandtröm (2008) talar istället 

om hur en lärare som är för språkorienterad hindrar elevernas tankeprocess, och 

därmed deras fördjupade kunskapsinhämtning.  
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I enlighet med Wedins (2010) menar vi att det krävs en viss språklig grund för att 

kunna få en förståelse för ett visst kunskapsinnehåll men däremot så håller vi med 

Hartsmar och Sandström (2008) om att en viss avsaknad av ett språk inte hindrar en 

djupare förståelse så länge man har ett annat språk som fyller den funktionen, som 

kan föra vidare tankeprocessen. Ett exempel där denna idé varit framgångsrik är i 

Hartsmar och Sandströms (2008) projekt. Då projektets elever hade bristfälliga 

kunskaper i svenska fick de använda sitt modersmål som hjälp i tankeprocessen, som 

ett komplement till svenskan, detta så att de ändå kunde prova olika hypoteser 

tillsammans (Hartsmar & Sandström, 2008). Med utgång i vad Hartsmar och 

Sandström (2008) skriver ser vi att kunskapsinhämtning inte behöver vara begränsat 

till ett språk, och inte heller kunskapsbearbetning. Förmedlingen av kunskapen 

kanske behöver vara begränsat till ett språk rent resursmässigt, men i elevens egen 

arbetsprocess kan fler språk tas till hjälp. Detta betraktar vi snarare som något som 

förbättrar och underlättar elevernas individuella kunskapsinhämtning än förhindrar 

den.  

Elevers språkutveckling gynnas om de får använda språket på olika sätt enligt 

Gibbons (2010). Hon menar att låta eleverna i grupp diskustera, utbyta idéer, lösa 

problem samt ställa frågor innebär att ord upprepas, tankar formuleras och meningar 

korrigeras i sitt sammanhang. Detta gör så eleverna hör liknande tankar formuleras 

och uttryckas på olika sätt vilket göra att förståelsen för språket utvecklas (Gibbons, 

2010). Man behöver alltså inte alltid tänka på att rätta elevens felaktiga språk, eleven 

rättar sig själv. Läraren bör alltså ge språkinlärningen mer utrymme för en mer 

varierad och dialoginriktad interaktion enligt Gibbons (2010), utifrån vilket vi kan se 

hur detta ser blir allt viktigare då det är ibland annat dialogen egen språklig 

korrigering (och utveckling) sker. Vi har sett att språket utvecklas i all interaktion, 

både mellan lärare-elev (Norén, 2008) och elev-elev (Hartsmar & Sandström, 2008). 

I enlighet med Håkansson (1998) och Gibbons (2010) framträder alltså denna form 

av interaktion som en viktig del av individers kunskaps- och språkutveckling. 

Lärande av språk är inte begränsat till skolans miljöer, enligt Säljö (2000), utan sker 

först och främst i andra sammanhang som i den vardagliga interaktionen. Med det 

som utgångspunkt menar vi att den kunskap som eleven tar till sig i sammanhang 

utanför skolans verksamhet borde man vara aktsam med att förringa den då den av 

flera skäl är viktig i skolans undervisning. I miljöer som inte har som primärt mål att 

förmedla kunskaper skapas vår bas av kunskaper och förmågor (Säljö, 2000). Om 

språket grundläggs under barnets uppväxt blir följden av denna teori att barn som 

växer upp i ett hem där språkbruket är stimulerande och varierat har större fördel vid 

språklig utveckling, men finns en avsaknad av stimulans och variation av språket 

leder det till moderata förutsättningar för utveckling.  

Gemensamt för tre artiklar (Hartsmar & Sandström, 2008, Norén, 2008, Jansson, 

2008) är hur kodväxling sker då språkliga (men även kontextuella) problem uppstår 

för elever. Själva användningen av kodväxlingen initieras av ett problem när det är 

olösligt för eleven utifrån dennes erfarenheter och är också något som både elever 

och lärare har visat sig använda som en metod för att lösa de uppkomna problemen 

(Hartsmar & Sandström, 2008, Norén, 2008, Jansson, 2008). Om det då i skolan 

endast får förekomma ett språk i undervisningssituationerna, så som oftast 

förekommer i den svenska skolan, kan detta leda till att flerspråkiga elever inte har 

möjlighet att uttrycka sig. Detta på grund av restriktioner till ett språk, vilket flera av 

eleverna eventuellt endast delvis behärskar. Genom att tillåta flerspråkig samtal i 

klassrummet skulle det istället kunna uppmuntra en fri diskussion som ger 
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flerspråkiga elever fler möjligheter att bidra och ta till sig kunskap, i interaktion med 

sina klasskamrater. 

Möjligheten att uttrycka viss kunskap och erfarenhet kan ses som bunden till ett 

språk (då erfarenheter kan vara bundna till vissa språkliga begrepp), vilket då fråntar 

eleverna en uttrycksmöjlighet och begränsar därmed både kunskapsuppvisningen och 

den fortsatta kunskapsinhämtningen hos eleven. 

Två författare (Wedin, 2011 och Norén, 2008) har i sina artiklar funnit ett samband 

mellan språkkunskap och självförtroende. Deras resultat visar att förhållandet mellan 

dessa två kan förändras beroende på vilken situation eleven befinner sig i och vilket 

språkbruk som används. I Wedins (2011) artikel anser en elev att den inte har 

språkliga problem vid lek och känner därför att den har ett gott självförtroende i den 

situationen. Detta tror vi beror på att när han umgås, och i detta fall leker, med 

vänner är det naturligt att inte enbart kommunicera med det muntliga språket utan 

under leken kommunicerar man minst lika mycket med kroppsspråk och miner. 

Språket är inget hinder och där av upplever han sin situation som positiv. Här kan 

man se hur eleven har en tilltro till sig själv när det gäller det vardagliga språket i den 

vardagliga interaktionen. I artikeln (Wedin, 2011) kan man läsa att samma elev har 

ett dåligt självförtroende i lärandesituationer på grund av den anledningen att den 

inte känner att den behärskar språket fullt ut. Det första vi ser är att ha ett gott 

självförtroende i en situation automatiskt inte leder till att man alltid har det.  En 

fråga vi ställer oss är hur det kommer det sig att eleven upplever situationen så 

annorlunda. Då hans verbala språkliga kompetens är den samma i båda situationerna 

tror vi att det till viss del kan bero på att eleven har möjlighet att använda sig av fler 

kommunikationsmedel vid leken som den inte gör, eller kan göra, vid en lektion.  

Norén (2008) framhäver en bild av att elever med svenska som andraspråk fick ett 

ökat självförtroende inom matematik då undervisning skedde både på modersmålet 

och på svenska. Följden av att undervisningen skedde på flera språk var att klimatet i 

klassrummet blev mer öppet vilket ledde till en ökad kommunikation mellan lärare 

och elev, eleverna ställde mer frågor och kände sig mer säkra i klassrummet. Noréns 

(2008) artikel visar att undervisning som inte är bundet till ett språk kan öka 

självförtroendet hos eleverna. Noréns resultat (2008) indikerar att om man får 

använda två språk i sitt lärande främjar elevernas självförtroende. Och med ordet 

språk, i denna situation, menar vi inte endast muntliga språk utan även kroppsspråk 

och liknande. Ökat självförtroendet leder till större delaktighet i undervisning men 

också tvärtom då eleven känner delaktighet i undervisningen kommer den känna den 

få ett växande självförtroende. Noréns resultat (2008) visar att när eleverna känner 

ökat självförtroende, i detta fall genom att det får bruka flera språk i undervisningen, 

växer deras deltagande. 

En annan faktor som har betydelse för individens utveckling är om det finns en viktig 

andra i elevens omgivning. Flertalet av artiklarna (Hartsmar & Sandström, 2008; 

Wedin, 2011; Jansson, 2008) tar upp exempel på hur en person kan ha en viktig 

betydelse för en individs utveckling. Hartsmar och Sandström (2008) skriver att 

nyanlända elever utvecklas med hjälp av personer det känner tillit till. Wedin (2011) 

och Jansson (2008) styrker att den viktiga andra kan både vara en lärare eller en 

klasskompis, det gemensamma för de viktiga personerna som vi kan se är att den 

hjälper individen att utvecklas och det är en positiv drivkraft till lärande. I Hartsmar 

och Sandström (2008) kan vi först se hur avsaknaden av en viktig person som positiv 

bidragsgivare gör att eleverna i detta fall inte får en optimal kunskapsinhämtning. 
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Det är först när en person tar på sig rollen som viktig andra för eleverna som 

undervisningen blir effektiv och får en positiv mening. Säljö (2000) säger att 

människor föds in och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor och 

från att vi föds gör vi våra erfarenheter tillsammans med andra. I skolans värld 

betyder det att vi tar till oss kunskap, lär oss och utvecklas tillsammans med andra. 

Därför tänker vi att varje elev får ut det mesta av undervisningen om de har en 

person, en viktig andra, som verkar befrämjande inom skolans verksamhetsramar. 

Bemötandet och förtroendet för en person är två viktiga komponenter för att en 

person ska få en roll som viktig andra.  Ny m.fl. (2007) beskriver i sin artikel hur 

kvinnorna uttryckte att bemötas med vänlighet och av någon som visade intresse för 

deras situation var viktigt för dem. Barnmorskorna anses pålitliga av kvinnorna på 

grund av sina kunskaper och sin utbildning vilket gör att deras råd anses ha ett högre 

värde än dem från närstående personer (Ny m.fl., 2007). I detta fall ser vi att Ny m.fl. 

resultat indikerar att deras kunskaper men också deras trygga bemötande gör dem till 

en viktig andra för kvinnorna.  Säljö (2000) säger att hur människor agerar och 

handlar beror på hur de uppfattar och tolkar det föreställningar som finns om dem. 

De attityder som möter dessa kvinnor tolkas som positiva av kvinnorna själva och 

därmed känner de att de blir bekräftade av barnmorskorna. Vilken typ av bekräftande 

man får har betydelse för hur man agerar. Dessa personer har då varit en viktig andra 

som har styrt situationen och personens handlande.   

I resultatet kan vi se vikten av viktiga andra i individens närvaro. I artiklarna kan den 

viktiga andra skilja sig åt, lärare, studiekamrat eller kompis. Vilken attityd en person 

har spelar också stor roll i valet om personen kommer få en viktig roll för individens 

progression. Den ”viktiga andra” och andra personers påverkan på min utveckling är 

inget man direkt ser som en stor del i kunskapsinhämtning. Men vi tror att man som 

lärare ska vara medveten att den direkt eller indirekt alltid kommer att finnas där som 

en viktig beståndsdel i lärande situationer. 

 

6.3 Pedagogiska implikationer  

Norén (2008) beskriver hur läroböcker i matematik innehåller uppgifter som är 

byggda på västerländska kulturellt förankrade företeelser, såsom sagor eller 

händelser. Texterna i uppgifterna är tänkta att beskriva och konkretisera något som 

man tror eleverna har erfarenhet av. Det ska göra uppgiften tydligare. Men för elever 

som inte är bekanta med dessa västerländska företeelser skapas ytterligare ett 

problem. De får inte den målande bild som uppgiftens koppling, till exempel till en 

saga, var tänkt att ge. Eleverna förstår inte kontexten. I en sådan uppgift blir 

elevernas första problem att förstå uppgiften och när det väl gjort det kan de lösa den 

matematiska uppgiften som var det ”riktiga” problemet. I en sådan uppgift skiftas 

fokus från det matematiska problemet till de kulturella. Som lärare i en klass med 

elever med varierande kulturell bakgrund bör man vara medveten om att detta kan 

skapa problem för det elever som kommer från någon annan kultur än den 

västerländska. Det är oundvikligt att kontextuella problem av olika slag uppstår i 

skolan då alla barn i skolåldern i Sverige kommer passera genom skolan. Svenska 

skolan blir som en platå där kulturella och kontextuella möten sker. Möten kommer 

inte endast ske mellan lärare och elev samt elever emellan, eleverna möter även en 

skolkultur i vilken skolmaterialet till stor del även är kulturellt förankrat. För oss 

väcktes en tanke om det är lämpligt att använda sig av starkt förknippade 



23 

 

västerländska företeelser i läroböcker i ett allt mer internationaliserat samhälle?  

Skillnaderna i kontexten gör att barnen hamnar i kläm. Om undervisningen anpassas 

efter eleven, och dens tidigare erfarenheter och kunskaper, skulle dessa 

”kontextproblem” kunna bearbetas och inte bli lika markanta, eller rent av skulle 

kunna undvikas helt.  

Vi hade inte förväntat oss att det i de vetenskapliga artiklarna skrevs så mycket om 

betydelsen av gott självförtroende för att undervisningen ska bli så optimal som 

möjligt. Förhållandet mellan självförtroende och lärande är något som förändras 

beroende på vilken situation eleven befinner sig i, och beroende på vilket språkbruk 

som används. Om eleverna får kommunicera via olika uttryckssätt blir inte språket 

ett hinder för elever med ett andraspråk då de kan uppleva sin situation som positiv, 

de upplever att de klarar den primära kommunikationen. Vi har sett hur detta har gett 

elever en tilltro till sig själva när det gäller det vardagliga språket i den vardagliga 

interaktionen. Vi kan även se indikationer på hur elever med självförtroende i 

vardagliga situationer, så som lek, inte med automatik har det i 

undervisningssituationer, på grund av en känsla av att de inte behärskar språket fullt 

ut. Frågan kan ställas om det egentligen är en avsaknad av språk som hindrar 

elevernas självförtroende, och därmed läroprogressionen, eller om det är 

undervisningssituationens begränsade kommunikationsmöjligheter.  

Vi har sett flera tecken på hur ökade kommunikationsmöjligheter främjar lärande, 

och menar att en flerspråkig undervisning borde ses som ett lärofrämjande redskap i 

skolans undervisning leder det till ett större deltagande från eleverna och ökad 

möjlighet till progression, specifikt för de elever som har svenska som andraspråk. 

Det visar sig också att kunskapsinhämtning inte är begränsad till ett språk och inte 

heller kunskapsbearbetningen. Kunskapsförmedlingen i klassrummet kanske behöver 

vara begränsad till ett språk, men i elevens egen arbetsprocess kan fler språk tas till 

hjälp. Vi tror att det snarare är något som förbättrar och skapar gynnsammare 

förutsättningar för elevernas individuella kunskapsinhämtning än förhindrar den.  

Något vi även sett är företeelsen av viktiga andra i elevernas närhet som bidrar till, 

och är en del av, elevernas utveckling. Dessa personer hjälper eleverna att utvecklas 

då de frambringar en positiv drivkraft till lärande. Speciellt nyanlända elever, som till 

stor del har en avsaknad av det gemensamma språket som talas i skolan (i vårt fall 

svenska), stärks av att ha någon som leder dem framåt vilket bidrar till en stärkt 

läroprogression. En avsaknad av dessa viktig andra ter sig istället försämra elevernas 

progression vilket kan ses som att utan en stöttande viktig andra kan 

lärandeprocessen inte bli optimal.  

Som lärare skulle man kunna ta på sig den rollen men denna viktig andra är någon 

som eleven ifråga själv väljer. Det kan vara allt ifrån en lärare, studiekamrat eller en 

kompis. Dock räcker det inte endast med att en person blir vald utan denne måste 

även axla rollen som viktig andra, det är först då de hjälper till att göra så att 

undervisningen blir effektiv och får en positiv mening. 

Attityden som eleverna möter har också visat sig utgöra en faktor för hur eleverna 

kommer att ta till sig en annan person som en viktig andra. Som lärare kan det då 

visa sig vara viktigt att vara medveten om vilken attityd man utstrålar då eleverna 

snabbt tolkar och reagerar till följd på denna. Att vara medveten om detta kan bli 

speciellt betydande i lärandesituationer då man arbetar med nyanlända elever. Dessa 
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elever har bara precis påbörjat bygga ett språkligt självförtroende och de har troligen 

ännu inte funnit sina viktig andra vilket kan göra dem extra lättpåverkade.  

 

6.4 Slutsats  

Något som vi ser är som en röd tråd är omgivningens påverkan på eleven. Det kan 

exempelvis förklara elever språkanvändning och språkbruk. Förutsättningarna för att 

en elev ska få med sig ett gott språk in i skolan skiljer sig beroende på vilka 

möjligheter elevens omgivning har erbjudit den. Möjligheten att snabbt utveckla ett 

språk påverkas av vilken språklig kompetens och vilket språkbruk som finns i 

elevens omgivning, både i och utanför skolan. För elever med svenska som 

andraspråk, och för tvåspråkiga elever, kan det få en betydelse när de möter 

språkundervisningen i skolan och det kan förklara den stora skillnaden mellan olika 

elevers språkutveckling. 

Resultatet har visat indikationer på att skolan är en plats som är full av kulturellt 

förankrade symboler och ting. Vid avsaknad av erfarenheter, som styr elevens 

tolkning av dessa, kan det utgöra ett hinder för elevers lärande. Detta var ett resultat 

som vi inte förväntade oss att finna.  

Om det finns ett behov för exempelvis läroböcker att innehålla dessa förankringar 

anser vi oss inte kunna svara på. För att kunna dra slutsatser hur dessa företeelser 

påverkar lärandet hos elever med invandrarbakgrund krävs mer djupgående 

forskning.  

Vi hade önskat hittat mer forskning om kopplingen mellan självförtroende och 

lärande. Hur dessa två kan hjälpa varandra att utvecklas fann vi väldigt intressant i de 

vetenskapliga artiklar som ingår i litteraturstudien. Hur stark är kopplingen mellan 

dessa två? Vad kan vi som pedagoger göra för att eleverna vi möter, ska få det 

självförtroendet som krävs, för att det ska kunna få ut mesta möjliga av sin kapacitet? 

Som blivande lärare önskar vi att forskning som rör tvåspråkiga/flerspråkiga elever 

blir starkt prioriterad. Som vi skrivit blir det allt vanligare att elever är flerspråkiga 

och vi önskar veta mer om den problematik men också den fördel som det innebär.  
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