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Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa de faktorer som är viktiga i arbetet med 

flerspråkiga elever i klassundervisningen. Studien redogör för hur undervisning bör 

utformas för att andraspråkselever ska lära och trivas i skolan. Studien behandlar främst 

forskning som utförts i grundskolans lägre årskurser.  

Litteraturstudiens resultat är baserat på 16 vetenskapliga artiklar och har strukturerats i olika 

teman som svarar mot syftet. Faktorer som stödjer andraspråkselevers språk- och 

kunskapsutveckling har ordnats i sju teman. Dessa är höga förväntningar och utmanande 

uppgifter, lärares medvetna språkanvändning, explicit undervisning av språkregister, 

stöttning, stort talutrymme för elever, språkstöd samt meningsfull och motiverande 

undervisning. Därefter följer de faktorer som är betydelsefulla för andraspråkselevers trivsel 

i två teman. Dessa är se värdet av mångfald samt trygghet och gemenskap.   

I den avslutande diskussionen behandlas tre områden som är övergripande för resultatet. 

Först diskuteras hur undervisning ska tillgodose balansen mellan andraspråkselevers behov 

av förståelse och utmaning. Därefter diskuteras vikten av att språket är i centrum för 

ämnesundervisningen för att främja andraspråksutvecklingen. Slutligen resoneras det kring 

huruvida andraspråkselevers trivsel är en förutsättning för lärande. 
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1. Inledning 

Språket är det viktigaste verktyget för att lärande ska ske (Skolverket, 2011). Människan 

tänker, kommunicerar och utvecklar den egna identiteten med hjälp av språket. Detta 

möjliggör individens deltagande i samhället (a.a.). Till följd av den ökade globaliseringen 

samt flyktingströmmarna har skolorna runt om i världen blivit mer heterogena och fler elever 

undervisas på sitt andraspråk. För att kunna tillägna sig skolans kunskaper behöver elever 

grundläggande färdigheter i det språk som talas i skolan. Detta blir problematisk för 

andraspråkselever då de ska lära sig ett språk samtidigt som de förväntas tillägna sig 

ämneskunskaper på språket (Gibbons, 2006). Lärare har i uppgift att se till att dessa elevers 

behov tillgodoses genom att utforma en undervisning som både utvecklar språket och 

kunskaperna.  

Enligt Skolinspektionen (2010) finns det brister i den svenska undervisningen av flerspråkiga 

elever. De menar att all ämnesundervisning i skolan bör integrera språk och kunskap eftersom 

det utvecklar elevernas språkliga och ämnesmässiga kunskaper parallellt. Det språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssättet är särskilt viktigt för flerspråkiga elever då deras 

förutsättningar att nå de nationella målen förbättras. Skolinspektionen betonar därför vikten 

av att skolans samtliga lärare får ökad kompentens inom området för språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Denna kompetens framhålls som den avgörande faktorn för 

andraspråkselevers lärande (Skolverket, 2012). Utöver detta kunskapsuppdrag är det även 

centralt att lärare skapar en god klassrumsmiljö där eleverna trivs (Skolverket, 2011). 

Vi upplever att vi under vår lärarutbildning inte får tillräckliga kunskaper om andraspråks-

inlärning och om hur undervisning bör genomföras i flerspråkiga klassrum. I den svenska 

skolan finns allt fler elever som undervisas på sitt andraspråk. Därför anser vi att det är 

centralt för oss att ha kunskap om vad som kännetecknar god undervisning i flerspråkiga 

klassrum. Dessa kunskaper tror vi är nödvändiga för att vi i vår framtida yrkesroll ska kunna 

genomföra helklassundervisning som gynnar samtliga elevers lärande. 
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2. Syfte, frågeställningar och avgränsning 

Syftet med litteraturstudien är att belysa de faktorer som är viktiga i arbetet med flerspråkiga 

elever i helklassundervisningen. Studien redogör för hur undervisning bör utformas för att 

andraspråkselever ska lära och trivas i skolan. Studien behandlar främst forskning som utförts 

i grundskolans lägre årskurser.  

Följande frågeställningar besvaras i studien: 

Vilka faktorer i helklassundervisningen stödjer andraspråkselevers språk- och 

kunskapsutveckling? 

Vilka faktorer i klassrummets sociala miljö är betydelsefulla för andraspråkselevers trivsel? 

 

I studien har avgränsningar gjorts. Andraspråkselevers läsning och skrivning behandlas ej i 

studien även om de är centrala för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Vi har istället 

valt att fokusera på den muntliga språkanvändningen i elevernas lärande. 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter som är relevanta för 

undervisning i flerspråkiga klassrum. Inledningsvis definieras begreppen språk, förstaspråk, 

andraspråk och flerspråkighet. Därefter förklaras språk ur ett sociokulturellt perspektiv samt 

inlärning av ett andraspråk. Bakgrundsavsnittet avslutas med ett stycke om hur undervisning 

av andraspråkselever kan bedrivas.  

3.1.  Språk - Förstaspråk, andraspråk och flerspråkighet 

Språk har en social funktion och är det redskap som används i kommunikation med andra 

(Svensson, 2009). Begreppet språk innefattar ej enbart talat språk, även skrift- och 

kroppsspråk är viktiga verktyg för kommunikationen. Språkanvändningen är vital för 

individens utveckling då identitet, grupptillhörighet och kognitiv förmåga utvecklas i 

interaktion med omvärlden. En individ kan lära sig ett, två eller flera språk och beroende på 

när och i vilken ordning språken lärs in benämns de olika (a.a.).  

Ett förstaspråk, eller modersmål, är det första språket som barnet lär sig av sina 

vårdnadshavare (Abrahamsson, 2009; Benckert, Håland & Wallin, 2008). Grunderna i språket 

lär sig barnet fram till treårsåldern. Förstaspråket lärs in samtidigt som den kognitiva 

utvecklingen sker vilket gör att tidiga upplevelser och känslor kopplas till språket. När 

grunderna i förstaspråket bemästrats kan personen lära sig ett andraspråk. Huruvida en 

individ är andraspråkig definieras av att andraspråket används som huvudspråk i individens 

omgivande miljö (Abrahamsson, 2009; Svensson, 2009). Det är skillnad på begreppen 

andraspråk och främmande språk. Ett främmande språk lärs ut som specifikt ämne i skolan 

och är inte det språk som används i samhället individen befinner sig i. Elever med annat 

förstaspråk än det som talas i skolan undervisas därmed på sitt andraspråk (Abrahamsson, 

2009; Svensson, 2009). En individ som utöver sitt modersmål lärt sig ett eller flera språk har 

utvecklat flerspråkighet (Abrahamsson, 2009; Benckert m.fl., 2008). En person bedöms vara 

flerspråkig om denne, i olika kontext och utan svårighet, kan uttrycka sig genom tal och skrift 

på mer än ett språk (Svensson, 2009). I litteraturen används olika begrepp för att beskriva 

individers förmåga att behärska mer än ett språk. I denna studie kommer elever som inte lär 

på sitt förstaspråk att benämnas som andraspråkselever. Detta eftersom forskningen till stor 

del använder sig av begreppet second language learning, vilket i litteraturstudien översatts till 

andraspråksinlärning.  
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3.2. Språk ur ett sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotsky (1896-1934) är en framstående företrädare för den sociokulturella teorin 

(Woolfolk m.fl., 2012). Teorin karakteriseras av människors samarbete och av samspel där 

både lärare och elever är aktiva i kunskaps- och språkutvecklingen. Människan ses som en 

social varelse vars språkutveckling sker i sociala sammanhang. Detta medför att elevens 

språkutveckling är ett resultat av de sociala kontexter och situationer som individen upplevt 

(Gibbons, 2006; Woolfolk m.fl., 2012). Varje enskild individ har en Zone of Proximal 

Development som utgör skillnaden mellan vad denne kan göra självständigt och vad denne 

klarar av med hjälp av någon annan (Vygotsky, 1978). Inom den sociokulturella teorin kom 

hjälpen senare att benämnas som scaffolding (Wood, Bruner & Ross, 1976 ). Scaffolding 

innebär att en elev får temporärt stöd, antingen av läraren eller en kunnigare kamrat (a.a.). 

Denna hjälp ska främja elevens färdighets-, begrepps- och förståelseutveckling så att 

individen i sinom tid kan utföra arbetet självständigt (Gibbons, 2006). Hädanefter i litteratur-

studien kommer scaffolding att benämnas med den svenska översättningen stöttning och Zone 

of Proximal Development översätt till zon för närmaste utveckling. 

3.2.1. SFL – Systemisk funktionell lingvistisk 

Språkteorin systemisk funktionell lingvistik (Systemic Functional Linguistics, SFL) 

utvecklades främst av lingvistikforskaren Michael Halliday (i Gibbons, 2006). Denna teori 

utgår från ett sociokulturellt perspektiv och betonar att språkanvändandet ständigt 

förekommer i två typer av sociala sammanhang, i kultur- och situationskontext (Halliday & 

Hasan, 1976). Den kulturella kontexten berör att olika kulturers språk ofta har lika syfte men 

skilda, kulturellt betingade uttryckssätt. I situationskontexten betonas språkets förändring efter 

sammanhang utifrån tre variabler; fält (field) vilket berör samtalsämnet, relation (tenor) som 

är förhållandet mellan samtalets deltagare samt det kommunikationssätt (mode) som används, 

till exempel skrift eller tal. De tre faktorerna skapar språkets register, vilket är det som styr 

hur en individ anpassar och använder sitt språk (a.a.). Cummins (2000) menar att 

kommunikationen i vardag och skola skiljer sig åt med avseende på fält, relation och 

kommunikationssätt. Detta skapar således skilda register för de två kontexterna. Elevens språk 

i vardagen är ett personligt och kontextbundet språkregister medan eleven i skolan förväntas 

att använda ett mer kontextreducerat och kunskapsrelaterat register (a.a.). Registren i ett barns 

förstaspråk utvecklas progressivt från ett ”här-och-nu-språk” till ett ”där-och-då-språk”. På så 

sätt utvecklar barnet förmågan att anpassa språkregistret efter kontext (Gibbons, 2006). 
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Andraspråkselever kan ofta hantera vardagsspråkets register men har svårare att tillägna sig 

skolans ämnesspecifika register (Gibbons, 2010).  

Macken-Horarik (i Skolverket, 2012) beskriver med hjälp av tre domäner förhållandet mellan 

användningen av språk i vardags- och skolsituationer. De tre domänerna är den vardagliga, 

den specialiserade och den reflexiva. Den vardagliga domänen innefattar språk som elever 

utvecklar genom konkreta, vardagliga upplevelser med fokus på talat språk. I den 

specialiserade domänen använder elever ett ämnesspecifikt språkregister där skriftspråket är 

centralt. I den reflexiva domänen kritiskt granskar och reflekterar elever över innehållet i 

texter (a.a.). 

3.3. Inlärning av ett andraspråk 

Inlärning av ett andraspråk skiljer sig från förstaspråksinlärningen då personen redan har 

användbara språkliga erfarenheter samt en mer utvecklad kognitiv förmåga (Svensson, 2009). 

Det är vanligt att andraspråkselever talar ett språk hemma och ett annat språk i skolan. 

Eleverna anpassar språken efter sammanhang och detta medför att det kan finnas skillnader i 

vilka ord de kan och använder i de olika språken (a.a.). Om eleverna använder sitt andraspråk 

mer än sitt förstaspråk kan de bli bättre på sitt andraspråk. Förstaspråket behöver således inte 

vara det språk individen hanterar bäst (Abrahamsson, 2009).  

Hur lång tid det tar att lära sig ett andraspråk är olika i vardags- och skolsammanhang. Det 

språk som krävs i vardagen tar cirka ett till två år att lära sig, medan inlärningen av skolans 

strukturella ämnesspråk tar ungefär fem år att lära sig (Cummins, 2000). Denna skillnad 

medför att flertalet andraspråkselever upplevs behärska vardagskommunikationen men att de 

har svårigheter med språket som används i undervisningen (Gibbons, 2006).  

3.4. Undervisning av andraspråkselever 

Det är lärarens uppgift att utforma undervisning där eleven genom tal, skrift och läsning 

utvecklar tilltron till sin förmåga att använda språk i kommunikativt syfte (Skolverket, 2011). 

Gibbons (2006) hävdar att pedagoger upplever svårigheter med att undervisa i ett flerspråkigt 

klassrum. Hon betonar dock att andraspråkselevers närvaro istället bör ses som en resurs. 

Detta eftersom lärare ”tvingas” att ta hänsyn till andraspråkselevernas språkliga nivå. Lärare 

behöver därmed planera och utföra en genomtänkt språk- och kunskapsutvecklande 

undervisning, vilket gynnar samtliga elevers lärande (a.a.).  
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3.4.1. Språk- och kunskapsutvecklande undervisning 

Ett arbetssätt som integrerar språk och kunskaper syftar till att elevernas andraspråk ska 

utvecklas parallellt med deras ämneskunskaper (Gibbons, 2006; Skolverket, 2012). 

Undervisningen bör utgå från elevers förkunskaper samtidigt som den sätter språket i centrum 

i de olika skolämnena. Gibbons (2006) utgår från ett sociokulturellt perspektiv och menar att 

den sociala kontexten är central i den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen. 

Samarbete med andra elever är betydelsefullt eftersom det muntliga samtalet blir ett redskap 

för att lära sig både vad och hur de ska tänka. I inlärningsprocessen av andraspråket är 

samtalet och samspelet mellan elever grundläggande. Andraspråkselevers språkkunskaper 

påverkas av inlärningsmiljöns sociala och språkliga aspekter. Det är därför viktigt att läraren 

är uppmärksam på språkanvändningen i klassrummet (a.a.). 

Arbetsuppgifterna för andraspråkselever ska ej förenklas eller sakna ett tydligt sammanhang. 

Uppgifterna bör istället successivt öka elevernas kognitiva ansträngning samtidigt som 

kontexten får en mindre betydande roll (Cummins, 2000). Det väsentliga är att stöttningen 

som andraspråkselever får tar hänsyn till individens specifika behov. Det är också viktigt att 

uppgifterna har tydligt preciserade mål för att främja elevernas kognitiva utveckling 

(Gibbons, 2006).  

Genom att andraspråkselever får möta språk i olika kontexter utvecklas deras kunskaper och 

förståelse (Skolverket, 2012). Ett exempel på en sådan undervisningsmetod är 

genrepedagogiken där elever får möta olika texttyper i ett språk- och ämnesintegrerat 

arbetssätt. Pedagogiken åskådliggör skillnader mellan olika texters språk, utformning, 

innehåll och syfte. Detta förbättrar andraspråkselevers textrörlighet vilket både gynnar deras 

språk- och kunskapsutveckling (a.a.). Undervisningen om vad som kännetecknar olika genrer 

är ett sätt för eleverna att utveckla ett metaspråk, ett språk som används för att tala om 

språket. Det är ett verktyg för att granska språket vilket kan utveckla elevernas 

språkanvändning (Gibbons, 2010).  

Elever som undervisas på sitt andraspråk behärskar inte språkets register i samma 

utsträckning som de elever som undervisas på sitt modersmål (Gibbons, 2006). Detta medför 

att en klyfta skapas mellan eleverna då de som lär på sitt förstaspråk får ett språk- och 

kunskapsmässigt försprång. För att förhindra att avståndet ökar är det centralt att andraspråks-

elever får undervisning som både tillgodoser deras språk- och kunskapsutveckling (a.a.).   
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4. Metod 

Denna konsumtionsuppsats är en litteraturstudie. En sådan studie görs för att sammanställa 

litteratur som berör ett forskningsområde, men är ej endast en samling referat (Hartman, 

2003). Skribenten bidrar själv med något eftersom den har i uppgift att söka, välja, granska, 

strukturera och sammanställa litteraturen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

För att författaren ska kunna redovisa det den i frågeställningen söker kommer studiens 

frågeställning till viss del att avgöra vad som åskådliggörs i det analyserade materialet. 

Litteraturens innehåll får ej felaktigt återges men författaren bearbetar materialet utifrån sin 

egen utgångspunkt och disponerar innehållet utifrån syftet (Hartman, 2003). Metoden i en 

litteraturstudie ska klargöras eftersom det är viktigt att studien ska kunna granskas av läsare 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013).   

Underlaget i en litteraturstudie bör bestå av ett flertal studier av hög kvalité för att slutsatser 

på området ska kunna dras (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Därför har det analyserade 

datamaterialet i den här studien hämtats från refereegranskade vetenskapliga tidskriftsartiklar. 

Refereegranskningen innebär att artiklarna, innan publicering, granskats och godkänts av 

oberoende experter på området (a.a.). Metoderna i de analyserade artiklarna har både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. I en kvalitativ studie beskrivs och tolkas ett fåtal fall för att 

försöka skapa en helhetsförståelse för en analyserad situation (a.a.). Data som undersöks 

erhålls genom intervju, observation och/eller insamlat material. Insamlingsmetoden är flexibel 

och kan förändras efterhand. Dataanalysens syfte kan till exempel vara att kartlägga fenomen 

utifrån deltagarnas upplevelser eller att förstå och utveckla teori utifrån analyserad data 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013). I en kvantitativ studie analyseras ett flertal fall. Den erhållna 

kunskapen bör vara generell och möjlig för andra att upprepa (a.a.). För att inte resultatet ska 

påverkas av forskaren är dennes objektivitet och distans central. Datainsamlingsmetoden är 

strukturerad och på förhand bestämd. Exempel på metoder är standardiserade intervjuer, 

frågeformulär och strukturerade observationer. Dessa genomförs på ett antal bestämda 

deltagare. Syftet är att testa hypoteser om företeelser för att ”ordna och klassificera, se 

samband, förutsäga och förklara” (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 51). 
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4.1. Datainsamling och avgränsningar 

Hartman (2003) betonar att det är centralt att materialet i litteraturstudier är representativt för 

området som behandlas. I denna studie har därför avgränsningar gjorts i urvalet. I 

sökprocessen har både manuell och elektronisk datasökning använts. I relevant 

ämneslitteratur, skriven av erkända forskare, har vi letat i litteraturlistorna efter vetenskapliga 

artiklar samt namn på andra betydande forskare inom området. Även artiklars referenslistor 

har genomsökts på samma sätt. Det var till exempel så vi fann Gibbons och Wedin. I den 

elektroniska sökningen använde vi oss främst av databasen ERIC, en internationell databas för 

pedagogisk forskning (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Till en början användes sökorden second 

language learning samt classroom och elementary vilket gav 48 277 träffar. Sökningen 

avgränsades genom att sätta citattecken runt sökorden ”second language learning” eftersom 

det begränsar sökningen. Denna förändring gav 749 träffar. Därefter användes databasens 

egna avgränsningssystem där vi växlade mellan kategorierna teaching methods, elementary 

eduction och primary education. Detta bidrog till att antalet träffar reducerades till en 

hanterbar mängd. Senare i databassökningen alternerades de tidigare sökorden även med SLL, 

teaching, teacher, methods, instruction med flera. (Se tabell 1 för de sökord och 

avgränsningar som gav oss vårt resultat). Dessa sökord användes även i databasen UniSearch 

som har tillgång till fler databaser. UniSearch användes för att finna nationell forskning på 

området, så även Swepub. Vi placerade ett asterisktecken efter sökord som andraspråk* och 

flerspråkig*. Detta för att få träffar innehållande dessa ord men med olika ändelser, till 

exempel flerspråkighet och flerspråkig. Sökorden med asterisk kombinerades med 

användning av databasens avgränsningar vilket gav ett 30- respektive 80-tal träffar. 

Artiklarnas rubriker lästes men endast ett fåtal ansågs användbara utifrån nyckelord och 

målgrupp. Vi använde även av sökord som gav oss artiklar som inte svarade på våra 

frågeställningar. Exempel på dessa sökord är bilingual, ”second language learning 

pedagogy” och svenska sökord som flerspråkighet och andraspråksinlärning i kombination 

med klassrum. 

Då studiens syfte är riktat mot grundskolans lägre årskurser har vi huvudsakligen valt artiklar 

som behandlar detta åldersspann. Dock fann vi inte tillräcklig forskning som överensstämde 

med frågeställningen och åldersavgränsningen. Detta gjorde att vi fick vidga sökningarna till 

grundskolans samtliga årskurser. Vi menar att viss undervisning i de högre årskurserna ofta 

går att förenkla och därmed tillämpa i de lägre årskurserna. Därför har vi använt delar i 

artiklarna som vi anser vara relevanta för vår studie trots att artiklarna behandlat undervisning 
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av äldre elever. Avgränsningar gjordes även med hänsyn till artiklarnas publiceringsår. Vi 

ansåg att nyare forskning är mer relevant då skolmiljöerna runt om i världen ständigt 

förändras till följd av den ökade globaliseringen. Den nyare forskningen är genomförd i denna 

kontext och bör därför ge en bättre bild av undervisning i de allt mer vanligt förekommande 

flerspråkiga klassrummen.   
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4.2. Tabell över valda artiklar 

Nedan presenteras litteraturstudiens vetenskapliga artiklar i alfabetisk ordning efter 

författarnas efternamn. 

Författare  År, land Titel Databas Sökord Metod 

Brown, D.F. 2004, 

USA 

Urban Teachers’ 

Professed Classroom 

Management 

Strategies –

Reflection of 

Culturally 

Responsive Teaching 

UniSearch classroom 

management  

SLL  

teach 

Kvalitativ intervjustudie 

Intervjuer med 13 lärare, 

från 7 olika städer som 

undervisade i åk. 1-12. 

Garbati, J. F; 

Mady, C. J. 

2015, 

Kanada 

Oral Skill 

Development in 

Second Languages: 

A Review in Search 

of Best Practices 

 

UniSearch best practices  

second language 
Kvantitativ 

litteraturstudie 

Gibbons, P. 1998, 

Australien 

Classroom Talk and 

the Learning of New 

Registers in a Second 

Language 

ERIC Pauline Gibbons Kvalitativ 

observationsstudie 

Klassrumsobservation 

med fokus på en 9-årig 

andraspråkselev.  

Informella samtal med 

eleven. 

Gibbons, P. 2003, 

Australien 

Mediating Language 

Learning: Teacher 

Interactions With 

ESL Students in a 

Content-Based 

Classroom 

ERIC Pauline Gibbons Kvalitativ observations- 

och intervjustudie 

Klassrumsobservation i 

åk. 1 och 5. 

Intervju med 2 lärare och 

okänt antal elever. 

Insamling av material 

som elevtexter. 

Gibbons, P. 2008, 

Australien 

”It was taught good 

and I learned a lot”: 

Intellectual Practices 

and ESL Learners in 

the Middle Years  

UniSearch  Pauline Gibbons 

 
Kvalitativ observations- 

och intervjustudie 

Klassrumsobservation i 4 

gymnasieskolor och en 

lågstadieklass under 18 

mån.  

Intervju med klassernas 

lärare och okänt antal 

elever. 
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Författare  År, land Titel Databas Sökord Metod 

Hammond, J. 2006, 

Australien 

High Challenge, 

High Support: 

Integrating Language 

and Content 

Instruction for 

Diverse Learners in 

an English Literature 

Classroom 

UniSearch Hittad i Wedin (2014) Kvalitativ observations- 

och intervjustudie 

Klassrumsobservation i 

åk. 7, majoritet 

andraspråkselever. 

Intervju med klassens 

litteraturlärare. 

Lee, S.; 

Butler, M. 

B.; Tippins, 

D. J. 

2007, 

USA 

A Case Study of an 

Early Childhood 

Teacher's Perspective 

on Working with 

English Language 

Learners 

ERIC instruction 

second language 

learning 

 

ERICS avgränsning: 

“Primary Education” 

“Teaching Methods” 
”Second Language 

Learning”  

Kvalitativ intervjustudie  

2 djupa face-to-face-

intervjuer á 1,5h med en 

lärare i åk. 1. 

 

McNeil, L. 2012, 

USA 

Using Talk to 

Scaffold Referential 

Questions for 

English Language 

Learners 

ERIC Hittad i  

Mansor, A., Eng, W. 

K., Rasul, M. S., 

Hamzah M. I. M. & 

Hamid, A. H. A. 

(2012) Effective 

Classroom 

Management (bortvald 

artikel) 

Kvalitativ 

observationsstudie 
Klassrumsobservation 

under 5 dagar i en åk. 5,  

12 engelsktalande och 7 

andraspråkselever.  

Ranker, J. 2007, 

USA 

Using Comic Books 

as Read-Alouds: 

Insights on Reading 

Instruction from an 

English as a Second 

Language Classroom 

ERIC classroom  

second language 

 

ERICS avgränsning: 

“Elemantary 

Education”   

“Primary Education”  

“Second Language 

Learning”  

“Teaching methods” 

Kvalitativ 

observationsstudie 
Klassrumsobservation i en 

åk. 1, 1-2ggr/v. under 8 

mån. 

Insamling av material 

som elevtexter. 

http://eric.ed.gov/?q=instruction+second+language+learning&pr=on&ff1=eduPrimary+Education&ff2=subTeaching+Methods&pg=4
http://eric.ed.gov/?q=instruction+second+language+learning&pr=on&ff1=eduPrimary+Education&ff2=subTeaching+Methods&pg=4
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Författare  År, land Titel Databas Sökord Metod 

Rosborough, 

A. 

2014, 

USA 

Gesture, Meaning-

Making, and 

Embodiment: Second 

Language Learning 

in an Elementary 

Classroom 

UniSearch second language 

learning elementary 
Kvalitativ observations- 

och intervjustudie 
Klassrumsobservation i 

åk. 2, 19 elever, samtliga 

andraspråkselever. 

Observation av utvald 

elev. 

Intervju med läraren. 

Insamling av material, 

framgår ej vad. 

Turner, J. D.; 

Kim, Y. 

2005, 

USA 

Learning About 

Building Literacy 

Communities in 

Multicultural and 

Multilingual 

Classrooms From 

Effective Elementary 

Teachers 

ERIC "multilingual 

classroom"  

"teaching methods" 

"second language 

learning" 

Kvalitativ observations- 

och intervjustudie 

Klassrumsobservation i en 

åk. 3 och ett 

andraspråksklassrum. 

Intervju med klassernas 

lärare. 

Informella elevintervjuer. 

Insamling av material, 

framgår ej vad. 

Wedin, Å. 2008, 

Sverige 

Monologen som 

resurs i klassrummet 

Swepub Åsa Wedin  Kvalitativ observation- 

och intervjustudie  

Del av större studie. 

Klassrumsobservation 

under 3 år i åk. F-3 och 3-

6, hälften 

andraspråkselever. 

Intervju med klassernas 2 

lärare. 

Insamling av material 

som elevtexter och 

läromedel. 

Wedin, Å. 2010, 

Sverige 

A Restricted 

Curriculum for 

Second Language 

Learners--A Self-

Fulfilling Teacher 

Strategy? 

ERIC Hittad i Wedin (2011) Kvalitativ observations- 

och intervjustudie  

Del av större studie. 

Klassrumsobservation 

under 3 år i åk. F-3 och 3-

6, hälften 

andraspråkselever. 

Intervju med klassernas 4 

lärare. 

Insamling av material 

som elevtexter och 

läromedel. 
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Författare  År, land Titel Databas Sökord Metod 

Wedin, Å. 2011, 

Sverige 

Klassrumsinteraktion 

i de tidiga åren – 

flerspråkiga elever i 

skolans språkliga 

vardag 

Swepub Åsa Wedin  Kvalitativ observations- 

och intervjustudie  

Del av större studie. 

Klassrumsobservation 

under 3 år i åk. F-3 och 3-

6, hälften 

andraspråkselever. 

Intervju med klassernas 4 

lärare. 

Insamling av material 

som elevtexter och 

läromedel. 

Wedin, Å. 2014, 

Sverige 

Non-Challenging 

Education and 

Teacher Control as 

Factors for 

Marginalization of 

Students in Diverse 

Settings 

ERIC Åsa Wedin 

 
Kvalitativ observation- 

och intervjustudie  

Undersökning i 2 skolor. 

Norra: 

Klassrumsobservation 2 

klasser under 3 år, åk. F-3 

och 3-6, hälften 

andraspråkselever. 

Södra: 

Klassrumsobservation i 

åk. 3 och 5, hälften 

andraspråkselever.  

I båda skolorna 

intervjuades klassernas 

lärare och okänt antal 

elever. 

Insamling av material 

som elevtexter. 

Zwiers, J. 2007, 

USA 

Teacher Practices 

and Perspectives for 

Developing 

Academic Language 

UniSearch Hittad i Garbati & 

Mady (2015) 
Kvalitativ 

observationsstudie 

Observation av en 

samhällskunskapslärare, 

en naturvetenskapslärare 

och en engelsklärare, 2 

dagar/v. under 4 mån., 3 

klasser i åk. 7, 8-12 

andraspråkselever i varje 

klass.   

Observation av 4 elever. 

Insamling av material 

som elevtexter och test. 

 

Tabell 1 Tabell över de vetenskapliga artiklar som använts i studien. 
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4.3. Etiska överväganden 

Den vetenskapliga forskningen står i kunskapens tjänst och ska belysa en sanningsenlig bild 

av ett forskningsområde (Hartman, 2003). I litteraturstudier är det därför centralt att etiska 

överväganden görs. Detta för att undvika att förmedla en förvrängd bild av tidigare forskning 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013). I urvalsprocessen av artiklarna i litteraturstudien har flertalet 

etiska aspekter beaktats, bland annat att endast använda refereegranskat material. Vi har heller 

inte låtit våra personliga åsikter påverka valet av artiklar. De har istället valts utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Resultatet i artiklarna har sedan presenterats, oavsett om de 

överensstämt med övrig litteratur eller med vår egen åsikt. Majoriteten av artiklarna är skrivna 

på engelska och då detta inte är vårt förstaspråk finns det risk för att feltolkningar gjorts. Dock 

har all litteratur och alla artiklar bearbetats av oss båda för att på ett så korrekt sätt som 

möjligt återge innehållet. 

4.4. Metod för analys av data 

I början av urvalsprocessen läste vi artiklarnas abstract noggrant för att sedan tillsammans 

avgöra deras relevans. Om de ansågs relevanta för studiens frågeställningar ”skumlästes” 

artiklarnas metod, resultat och slutsats. Utifrån detta togs ett gemensamt beslut om artiklarna 

var lämpliga för studien eller ej. I nästa steg lästes artiklarna noggrant av en av oss som 

antecknade nyckelord och sammanfattade viktiga delar i artikeln. Därefter läste den andre av 

oss artikeln innan vi tillsammans gjorde en sammanställning av syfte, studiens bakgrund, 

metod, resultat och slutsats. Även egna tankar om artiklarnas användning skrevs ner. När 

samtliga artiklar bearbetats gjordes ett slutgiltigt urval. De artiklar som valdes bort ansågs ha 

ett för generellt resultat om undervisningen av andraspråkselever. Studierna kunde exempelvis 

vara genomförda i ett flerspråkigt klassrum men tog inte specifikt hänsyn till 

andraspråksinlärning. Sammanfattningarna av de valda artiklarnas resultat ordnades efter 

gemensamma teman. De flertal teman som hittades förenades och omformulerades sedan till 

rubriker. I arbetet med att redogöra för artiklarnas resultat gick vi gemensamt igenom 

artiklarnas data ännu en gång för att undvika att feltolkningar gjorts i tidigare steg. Detta för 

att återge artiklarnas resultat så korrekt som möjligt. 

4.5. Metoddiskussion  

Nedan diskuteras litteraturstudiens metod utifrån hur heltäckande artikelsökningen varit, dess 

innehåll och kvalitet samt möjliga begränsningar (Barajas Eriksson m.fl., 2013).  
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Ett antal faktorer kan ha påverkat urvalet av de vetenskapliga artiklarna. Den mänskliga 

faktorn, våra avgränsningar och sökord har bidragit till vilka träffar vi fått i databaserna samt 

vilka artiklar som valts eller valts bort. Exempelvis skulle användandet av andra sökord ha 

medfört att databaserna gett oss andra träffar. Då detta var första gången vi gjorde en 

omfattande artikelsökning hade vi svårt att välja och hitta relevanta sökord. Vi började söka 

vetenskapliga artiklar innan vi fått handledning och specificerat vår frågeställning. Det 

medförde att vi inledningsvis använde ett ”spretigt” urval av sökord och därmed fick ett brett 

artikelresultat. Några av dessa artiklar var relevanta för vår slutgiltiga frågeställning men 

många valdes bort under processens gång då de inte längre var relevanta för vårt syfte. Alla 

utom en av de vetenskapliga artiklarna som analyserats i arbetet har kvalitativ ansats. Detta på 

grund av att vi inte fann fler artiklar med kvantitativa ansatser som svarade mot vårt syfte och 

våra avgränsningar. 

I urvalsprocessen hittades ett par artiklar genom manuell sökning i referenslistor i både valda 

och bortvalda artiklar. Detta kan möjligtvis ha lett till att artiklarnas resultat liknar varandra. 

Dock valdes endast ett fåtal artiklar på detta sätt vilket gör att vi anser att resultatet inte 

påverkats av detta. I början av urvalsprocessen fann vi även att vissa forskare förekom 

frekvent i andras forskning. Vi drog därför slutsatsen att dessa forskare var framstående inom 

andraspråksforskningen och valde därför att söka efter artiklar de skrivit. Detta ledde till att vi 

valde flertalet artiklar av Gibbons och Wedin. Å ena sidan kan detta ha bidragit till att 

resultatet är vinklat utifrån deras perspektiv. Å andra sidan anser vi att det inte är försvarbart 

att deras artiklar väljs bort på grund av att vi redan valt artiklar som är skrivna av dem. 

Wedins artiklar bygger alla på en större studie hon gjort. Hon analyserar dock olika 

infallsvinklar vilket medför att resultatet och slutsatserna skiljer sig åt. Även två av Gibbons 

artiklar utgår från en gemensam studie men har olika perspektiv och resultat. På grund av 

artiklarnas olikheter anser vi därför att de, trots sin gemensamma grund, är relevanta. Detta 

motiverar att vi valt att använda dessa artiklar i litteraturstudien. Ännu en möjlig svaghet 

gällande Gibbons är att hennes forskning även använts som bakgrundslitteratur i studien. Men 

som tidigare nämnts medför Gibbons erkända position att det är hon som skrivit stor del av 

den litteratur som är betydelsefull för området.    

Det har tidigare nämnts att vi valt att avgränsa studien till den muntliga språkanvändningen i 

undervisningen av andraspråkselever. Detta medför att skriftspråket endast berörs ytligt i 

uppsatsen. Självklart är andraspråkselevers läsning och skrivning en nödvändig aspekt i och 
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för deras lärande. Vi har dock valt att göra denna avgränsning på grund av den begränsade 

tidsramen och arbetets omfattning. 

I bearbetningen av de vetenskapliga artiklarna kan feltolkningar ha gjorts på grund av att de 

flesta artiklarna är skrivna på engelska. Vi har dock försökt att reducera risken för 

missuppfattningar genom att använda uppslagsverk samt bearbetat artiklarnas resultat 

tillsammans ett flertal gånger. Våra tolkningar av artiklarna har haft inverkan på 

litteraturstudiens resultat vilket kan ha påverkat studiens trovärdighet. Dock antas den noga 

bearbetningen av artiklarna, samt vår strävan efter att ge ett tillförlitligt resultat, ha lett till en 

framställning av resultatet som speglar artikelförfattarnas avsikter.  
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5. Resultat  

I detta avsnitt presenteras litteraturstudiens resultat med utgångpunkt i studiens 

frågeställningar. De vetenskapliga artiklarnas resultat har organiserats efter gemensamma 

teman som vi fann i artiklarna. Inledningsvis presenteras resultatet av den första 

frågeställningen som berör de faktorer som stödjer andraspråkselevers språk- och 

kunskapsutveckling. Därefter behandlas den andra frågeställningen om de faktorer som är 

betydelsefulla för andraspråkselevers trivsel i klassrummet.  

5.1. Faktorer som stödjer andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling 

De faktorer som stödjer andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling presenteras nedan 

i gemensamma teman. Dessa sju teman är: höga förväntningar och utmanande uppgifter, 

lärares medvetna språkanvändning, explicit undervisning av språkregister, stöttning, stort 

talutrymme för elever, språkstöd samt meningsfull och motiverande undervisning. Vi har 

strävat efter att åskådliggöra kvalitativa skillnader mellan resultatets teman men de går till 

viss del in i varandra.  

5.1.1. Höga förväntningar och utmanande uppgifter 

Det är nödvändigt att lärare har höga förväntningar på samtliga elever eftersom det leder till 

att lärare utformar undervisning på en högre nivå (Wedin, 2010; Wedin, 2014). Wedin (2014) 

fann att det finns en risk att lärare i flerspråkiga klassrum har lägre förväntningar på 

andraspråkselever. I studien jämförs två mångkulturella skolor där lärarna i de olika skolorna 

hade skilda förväntningar på eleverna. Lärarna i den ena skolan sa i intervju att de fokuserar 

på elevens potential, möjligheter och utveckling. Wedin anser att detta visar på höga 

förväntningar. I observationerna fann Wedin att undervisningen var på en hög nivå och att 

eleverna även fick goda resultat på de nationella proven. Lärarna i den andra skolan berättade 

i intervjuer att de lägger vikt vid lågpresterande elevers behov och den sociala situationen i 

klassrummet. Wedin hävdar att detta fokus lett till att lärarna hade lägre förväntningar, lägre 

undervisningsnivå och att eleverna i slutändan fick sämre resultat än eleverna på den andra 

skolan. Wedins slutsats är att lärares förväntningar har inverkan på undervisningen och 

elevers lärande. Hon menar därför att det är viktigt att ha höga förväntningar på samtliga 

elever. Wedin (2010) påpekar även sambandet mellan undervisningens nivå och lärarens 

förväntningar. Hon menar att den observerade lärarens låga förväntningar kan ha bidragit till 

låga krav både språkligt och kognitivt. Läraren använde på grund av sina låga förväntningar få 

kognitivt utmanande uppgifter och ämnesspecifika begrepp i sin undervisning av 
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andraspråkselever. Även Garbati och Mady (2015) kommer fram till att lärare med låga 

förväntningar på andraspråkselever använder en lägre språknivå i undervisningen.  

En annan faktor som stödjer andraspråkselevers lärande är att deras uppgifter ej förenklas 

(Hammond, 2006; Ranker, 2007; Wedin, 2010; Wedin, 2011; Wedin, 2014; Zwiers, 2007). 

Risken med att förenkla uppgifter är att andraspråkseleverna marginaliseras i undervisningen 

då de inte får tillgång till samma ämneskunskaper som övriga elever (Hammond, 2006). 

Wedin (2010) observerade i sin studie att läraren använde material som ”håller eleverna 

upptagna” men som inte utmanade och utvecklade deras kognitiva förmåga. Även Zwiers 

(2007) kom i sin studie fram till att andraspråkselever inte bör sysselsättas med 

proceduruppgifter som ofta går att lösa på rutin. Han menar, likt Wedin (2011; 2014), att 

lärare inte ska förenkla uppgifter för andraspråkselever utan istället utmana dem kognitivt. 

Eleverna behöver få tänka själva och diskutera för att kunna lösa komplexa uppgifter. Både 

Wedin (2011) och Zwiers (2007) poängterar kontextens betydelse i andraspråkselevers 

uppgifter. Wedin anser att detta är en förutsättning för att eleverna ska kunna tillägna sig 

ämneskunskaper. Zwiers påpekar dock att kontexten ej får spela en för stor roll då det bidrar 

till att uppgifterna förenklas och saknar utmaning. Gibbons (2008) och Wedin (2010) anser att 

andraspråkselever gynnas av att lärare utmanar dem utifrån deras potential och inte enbart ser 

till deras nuvarande språknivå.  

5.1.2. Lärares medvetna språkanvändning 

I grundskolans lägre årskurser är lärares tal en central faktor för lärande eftersom talet är en 

särskilt viktig källa för elevers språk och kunskaper (Wedin, 2008). Det är grundläggande att 

lärare har ett medvetet språkfokus och använder ämnesspecifika begrepp i sin undervisning 

eftersom det gynnar andraspråkselever (Wedin, 2010; Wedin, 2014). Även Garbati och Mady 

(2015) fann att andraspråkselevers utveckling av skolspråket främjas av att de får höra lärares 

ämnesspråk. Wedin (2011) observerade att lärarna använde ett vardagligt och förenklat språk 

vilket gynnade elevernas förståelse. Dock anser Wedin att detta medförde att eleverna ej fick 

tillgång till ett mer ämnesspecifikt språk. Wedin (2008) hävdar att en betydelsefull faktor för 

andraspråkselevers språkutveckling är att lärare använder ett varierat språk på en nivå som är 

över den vardagliga. I Wedin (2014), där två olika skolor jämförts, fann hon stora skillnader i 

lärarnas språkanvändning. I den ena skolan använde sig lärarna av ett enkelt språk med korta 

påståenden medan lärarna i den andra skolan hade långa diskussioner med eleverna där 

komplexa tankar uttrycktes. Wedin menar att lärarnas skilda språkanvändning medförde att 
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eleverna utmanades olika mycket. Wedin (2008) poängterar att lärare behöver vara medvetna 

om hur de använder sitt språk. Det är viktigt att lärare är tydliga i sina muntliga interaktioner 

med eleverna eftersom tydligheten underlättar för andraspråkselevers förståelse. Lärare bör 

till exempel inte blanda pronomen som ”du” och ”ni” i helklassinteraktioner. Denna 

inkonsekventa ordanvändning kan förvirra andraspråkselever eftersom de kan ha svårt att 

förstå vem läraren pratar med (a.a.).  

5.1.3. Explicit undervisning av språkregister 

Hammond (2006) och Gibbons (1998; 2003) betonar att andraspråkselever använder olika 

språkregister i vardags- och skolmiljö. Det är nödvändigt för andraspråkselevers lärande att de 

både lär sig behärska dessa register samt utvecklar förmågan att växla mellan dem (Gibbons, 

2003). Hammond (2006), Garbati och Mady (2015) och Gibbons (2008) menar att en viktig 

faktor för andraspråkselevers lärande är att lärare tydligt och medvetet undervisar om 

språkregister genom en så kallad explicit undervisning. Garbati och Mady (2015) fann att 

andraspråkselever behöver få explicit undervisning i språkets register med fokus på syntax 

(meningsbyggnad), grammatik, vokabulär, uttal och dess användning. Även Gibbons (2008) 

poängterar att register och genrer bör läras ut på ett explicit sätt eftersom eleverna då får 

möjlighet att lära om språkregister i användandet av det. Hammond (2006) betonar också 

denna aspekt och menar att det gynnar andraspråkselevers språkutveckling att lärare 

undervisar i och om skolspråkets register, ett metaspråk. Vidare poängterar hon att en viktig 

del i den explicita undervisningen är att andraspråkselever får leka med språket. De utvecklar 

då en förståelse för och en förmåga att röra sig mellan de två registren. Hammond betonar 

även att eleverna genom denna undervisning utvecklar den specialiserade domänen och 

närmar sig den reflexiva. Både Hammond (a.a.) och Wedin (2010) hävdar att det är 

nödvändigt att andraspråkselever lär sig använda dessa domäner. De menar att det är grunden 

för att kunna delta i skolans undervisning.  

Den observerade läraren i Gibbons studie (1998; 2003) använde en explicit arbetsgång där 

hon med hjälp av ett tydligt språkfokus stöttade andraspråkselevers registeranvändning från 

vardagens ”här-och-nu-språk” till skolans ”där-och-då-språk”. Läraren gjorde detta genom att 

modellera vilket innebär att eleverna lyssnar och lär av hur läraren använder språket. Hon 

hjälpte även eleverna att omformulera sig och uppmuntrade dem att använda ett akademiskt 

språkregister (Gibbons, 2003). I studien lät läraren inledningsvis eleverna experimentera med 

magneter i smågrupper. Eleverna använde i detta stadie sitt vardagsspråk och det register de 
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behärskade. Därefter diskuterade läraren fenomenet med grupperna och modellerade genom 

att använda skolspråkets register med ämnesord som ”attrahera” och ”nord- och sydpol”. 

Gibbons (1998) menar att det är framgångsrikt att läraren och andraspråkseleverna interagerar 

först efter att de fått bekanta sig med fenomenet. I samtalet, då elever redan utvecklat en 

grundläggande förståelse, har lärare möjlighet att introducera ämnesspecifika ord och därmed 

ett nytt register. I diskussionen stöttade läraren eleverna till att använda ett mer 

ämnesspecifikt register och ”prata som forskare”. Efter denna interaktion redovisade eleverna 

för klassen och fick då möjlighet att använda det ämnesspecifika språkregistret. Även Garbati 

och Mady (2015) betonar att andraspråkselever måste få öva på att använda sitt akademiska 

språk i redovisningssituationer. Läraren i Gibbons (1998) lät avslutningsvis eleverna skriva en 

text om fenomenet. Gibbons fann att den observerade andraspråkseleven använde ett mer 

utvecklat och akademiskt språkregister i sin text än vad hon tidigare behärskat. Gibbons 

menar att detta kan ha varit ett resultat av arbetsgångens utformning. Andraspråkselevers 

utveckling av de olika språkregistren, och förmågan att röra sig mellan dem, gynnas särskilt 

av denna explicita språk- och ämnesundervisning. Detta på grund av arbete i grupp, konkret 

och kontextbundet stöd samt att andraspråkselever får utveckla personliga erfarenheter av 

fenomenet innan möte med, och användningen av, skolspråkets register (Gibbons, 1998). 

Gibbons (2003) och Hammond (2006) betonar att undervisning som integrerar ämne och 

skolspråk främjar andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling.  

5.1.4. Stöttning 

Stöttning (scaffolding) är en framgångsrik faktor för andraspråkselevers språk- och 

kunskapsutveckling (Garbati & Mady, 2015; Gibbons, 1998; Gibbons, 2003; Gibbons, 2008; 

McNeil, 2012). Gibbons (2003; 2008) samt Wedin (2010) understryker att stöttningen bör ske 

inom elevens zon för närmaste utveckling. Detta knyter an till att undervisningen ska utgå 

från elevens erfarenheter och samtidigt sträva mot vad denne förväntas att lära sig (Gibbons, 

2003). Genom att ta hänsyn till andraspråkselevers tidigare kunskaper och erfarenheter kan 

lärare forma undervisning som är nivåanpassad (Gibbons, 1998; Gibbons, 2003; Lee, Butler 

& Tippins, 2007; Wedin, 2014).  

Lärares stöttning är främst en muntlig aktivitet och kan ske på olika sätt. Strategiska frågor är 

en muntlig form av stöttning som stödjer andraspråkselevers språkutveckling (Garbati & 

Mady, 2015; Gibbons, 2003; McNeil, 2012; Wedin, 2014). Garbati och Mady (2015) fann att 

frågeanvändning är en av lärares vanligaste strategier. Läraren som McNeil (2012) 
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observerade använde sig av frågor för att utveckla elevernas svar samt för att korrigera mindre 

bra svar genom att få eleverna att omformulera sig. Vidare fann McNeil att läraren förändrade 

sina frågor och delade upp dem i delfrågor om andraspråkseleverna inte förstod. Zwiers 

(2007) observerade i sin studie att läraren använde sig av olika slags frågor för att stötta 

eleverna. Han fann att andraspråkselever i större utsträckning fick svara på enkla, slutna 

frågor medan förstaspråkselever fick öppna och utvecklande följdfrågor. Denna förenkling av 

frågor anser Zwiers vara negativ för andraspråkselever. Deras kognitiva och språkliga 

färdigheter utmanas inte eftersom lärarens frågeanvändning inte stöttar eleverna.  

Gibbons (1998; 2003; 2008) och Zwiers (2007) framhåller modellering som en annan faktor 

som stöttar andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. Lärarens modellering innebär 

att elever observerar läraren för att lära (se vidare i Bandura, 1977). Gibbons (1998; 2003) 

fann att den observerade läraren modellerar på ett framgångsrikt sätt genom att introducera 

ämnesspecifika begrepp i situationer där eleverna uttryckt sig förenklat och kontextbundet. 

Läraren uppmanade även andraspråkseleverna att använda ett ämnesspecifikt skolspråk. 

Gibbons (2003) betonar dock att elever måste förstå och lära av lärares modellering för att den 

ska vara effektiv.  

Andraspråkselever kan även bli stöttade av sina klasskamrater. Grupparbete framhålls som ett 

bra arbetssätt där elever får möjlighet att stötta och lära av varandra (Garbati & Mady, 2015; 

Gibbons, 1998; Gibbons, 2008; Turner & Kim, 2005). Vidare poängterar Gibbons (1998; 

2008) att grupparbete är särskilt främjande för andraspråkselever då det är en stöttande miljö. 

Wedin (2014) hävdar dock att det är nödvändigt att uppgifter i grupp utformas så att de kräver 

samtliga elevers delaktighet, trots skillnader i elevers språkliga och kognitiva nivå.  

5.1.5. Stort talutrymme för elever 

Flera forskare kom fram till att en faktor som stödjer andraspråkselevers lärande är att de får 

ett stort talutrymme (Gibbons, 1998; Gibbons, 2003: Wedin, 2008; Wedin, 2011; Zwiers, 

2007). Gibbons (1998) och McNeil (2012) poängterar att andraspråkselever i detta 

talutrymme behöver få tid till att tänka och tala. McNeil (2012) redogör för ett bra exempel då 

läraren väntar ut en andraspråkselev som fått en fråga för att denne ska få tid till att formulera 

ett svar. Wedin (2008; 2011; 2014) samt Zwiers (2007) fann dock i sina observationer att 

lärares tal tar upp den mesta av undervisningstiden. I dessa klassrum fanns en tydlig 

rollfördelning mellan läraren som kunskapsförmedlare och eleverna som mottagare. Detta 

anses negativt för elevernas lärande då den inte får chans att använda och utveckla språket 
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(Wedin, 2008; Wedin, 2011; Wedin, 2014; Zwiers, 2007). Wedin (2008; 2011) betonar vikten 

av andraspråkselevers talutrymme i klassrummet eftersom det ger eleverna möjlighet att 

använda det akademiska skolspråket och uttrycka längre tankar. Wedin (2008) poängterar att 

detta är särskilt viktigt för andraspråkselever då de kanske inte använder ett akademiskt språk 

utanför skolan. Zwiers (2007) fann att lärarna begränsade andraspråkselevernas talutrymme 

genom att de ställde färre frågor till dem och hade lägre krav på deras formuleringar. En 

möjlig förklaring menar Zwiers kan vara att lärarna gjorde detta av omtanke. Lärarna var 

oroliga för att skämma ut andraspråkseleverna då lärarna ansåg att de hade svårare för att 

uttrycka sig på skolspråket. Zwiers anser att detta kan ha bidragit till andraspråkselevernas 

passivitet vilket kan förklara att de inte deltog i klassrummets samtal och diskussioner. Vidare 

poängterar han att lärare måste ge andraspråkselever ett stort talutrymme, oberoende av deras 

språkliga förmåga. 

Ett ökat talutrymme för eleverna kan ses som ett sätt för elev och lärare att ”byta roller” 

(Wedin, 2014). Wedin menar att lärares flexibla förhållningssätt i interaktionen med 

andraspråkselever ökar deras delaktighet i undervisningen. Rollväxlingen, mellan inlärare och 

expert, är en bra strategi eftersom det både stödjer andraspråkselevernas lärande och stärker 

deras självförtroende (Lee m.fl., 2007; Wedin, 2014).  

5.1.6. Språkstöd 

I undervisningen kan lärare medvetet använda sig av språkstöd vilket är ytterligare en 

underlättande faktor för andraspråkelevers förståelse (Lee m.fl., 2007; McNeil, 2012; 

Rosborough, 2014; Wedin, 2008; Wedin, 2011; Zwiers, 2007). Lärares språkanvändning kan 

till exempel förstärkas genom användandet av språkstödjande gester och kroppsspråk 

(Rosborough, 2014; Wedin, 2008; Zwiers, 2007). Rosborough (2014) hävdar att gester och 

kroppsspråk är ett nödvändigt språkstöd för andraspråkselevers språkutveckling. Även Zwiers 

(2007) fann att lärares gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk kan stödja den muntliga 

kommunikationen. Han understryker dock att vissa gester kan vara kulturellt bundna vilket 

kan leda till oklarheter för vissa andraspråkselever. Vidare menar Zwiers att 

andraspråkselever dessutom kan ha svårt att förstå lärares användning av exempel och 

metaforer. Detta eftersom även de kan vara kulturellt bundna och därför bidra till att 

andraspråkslever inte förstår eller missuppfattar dem. Om lärare istället använder dessa på ett 

genomtänkt och förtydligande sätt kan de vara ett språkstöd för andraspråkselever (a.a.). 
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Ett annat språkstöd som stöttar andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling är konkreta 

objekt (Lee m.fl., 2007; McNeil, 2012; Ranker, 2007; Wedin, 2011). Ranker (2007) menar att 

den observerade lärarens användning av serier gav ett visuellt språkstöd som underlättade för 

andraspråkselevernas förståelse. Läraren som Lee med flera (2007) intervjuade poängterade 

att hands-on-aktiviteter som involverar flera sinnen främjar elevernas förståelse och inlärning. 

Även Rosborough (2014) finner att andraspråkselevers lärande gynnas av att de får lära 

genom att göra. Drama är en språkstödjande metod som läraren i Hammond (2006) använde 

sig av. Eleverna får i dramat använda kroppen som ett stöd. Rollspel är en liknande form av 

estetisk verksamhet som är ett bra språkstöd i undervisningen av andraspråkselever (Garbati 

& Mady, 2015). Garbati och Mady menar att rollspel har en språkstödjande funktion eftersom 

eleven får använda sitt andraspråk i situationer som liknar verkligheten.  

5.1.7. Meningsfull och motiverande undervisning 

Gibbons (2008), Lee med flera (2007) och Ranker (2007) menar att lärarna i deras studier 

använde meningsfulla aktiviteter för att engagera och göra andraspråkseleverna delaktiga. I 

intervju berättade elever att de anser att de behöver få vara aktiva för att lära (Gibbons, 2008). 

Variation i undervisningen och meningsfulla uppgifter är betydelsefulla faktorer för 

andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling (Lee m.fl., 2007). En meningsfull aktivitet, 

som flera lärare använde i undervisningen av andraspråkselever, är högläsning av 

barnlitteratur (Lee m.fl., 2007; Ranker, 2007; Turner & Kim, 2005). Den observerade läraren i 

Rankers studie (2007) arbetade med intresseväckande serier för att motivera andraspråks-

eleverna till att skriva. Ranker poängterar att serieanvändningen intresserade och motiverade 

eleverna i undervisningen. Wedin (2014) fann i sin studie att lärare använde sig av färdigt 

material i undervisningen av andraspråkselever. Wedin ansåg att detta arbetsmaterial ej 

upplevdes som meningsfullt. Hon betonar att lärare inte bör begränsa undervisningen på detta 

sätt utan istället ha ett öppet förhållningssätt och vara flexibel för hur, var och när lärande ska 

ske.  

Lärarna i Brown (2004) poängterade att andraspråkselevers intresse och motivation stärks av 

att de får vara med och påverka undervisningen. Även Wedin (2014) poängterar att 

elevinflytande i undervisningen är en viktig faktor för deras lärande. I den ena av de två 

jämförda skolorna i Wedins studie hade eleverna ett större inflytande än i den andra skolan. 

Hon anser att inflytandet kan ha lett till det större engagemanget och den ökade motivationen 

hon fann hos eleverna. Detta kan ha varit en bidragande orsak till att dessa elever fick bättre 

resultat på de nationella proven än vad eleverna på den andra skolan fick. Vidare fann Wedin 
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även att de andraspråkselever som fick möjlighet att ha ett stort ansvar för sitt eget lärande 

blev mer delaktiga, entusiastiska och motiverade.  

Andraspråkselevers motivation stärks av att de har ett bra självförtroende (Lee m.fl., 2007). 

Elevernas motivation och lärande gynnas av att de får känna framgång i undervisningen (Lee 

m.fl., 2007; Turner & Kim, 2005). Den intervjuade läraren i Turner och Kim (2005) berättade 

att hon anpassar andraspråkselevers uppgifter så att de ska klara uppgifterna och känna att de 

lyckas. Läraren i Lee med flera (2007) utformade på ett liknande sätt uppgifter för 

andraspråkselever. Hon använde meningsfulla och enklare aktiviteter, så som lek och spel, för 

att eleverna skulle förstå och därmed känna framgång. 

5.2. Betydelsefulla faktorer i klassrummets sociala miljö för andraspråkselevers 

trivsel 

Nedan presenteras två teman med faktorer som är betydelsefulla för andraspråkselevers trivsel 

i klassrummet. Dessa är: värdera mångfald samt trygghet och gemenskap.   

5.2.1. Värdera mångfald  

Läraren i Lee med flera (2007) berättade att hon anser att en viktig faktor för 

andraspråkselevers trivsel är att pedagoger ser värdet av mångfald och accepterar elevers 

kulturella olikheter. Vidare poängterade läraren att förhållningssättet bör genomsyra 

undervisningen för att även eleverna ska utveckla respekt och förståelse för olika individer 

och kulturer. Enligt Zwiers (2007) är det betydelsefullt att lärare har kunskap om sina elevers 

bakgrund för att kunna ta hänsyn till detta i undervisningen. Den intervjuade läraren i Lee 

med flera (2007) betonade även vikten av att lärare är medvetna om att andraspråkselever kan 

känna sig utanför i klassen. Det är därför viktigt att lärare uppmärksammar elevernas känslor 

om utanförskap eftersom de kan leda till att eleverna inte aktivt deltar i undervisningen. Även 

Zwiers (2007) kom fram till ett liknande resultat då han observerade att andraspråkseleverna 

var passiva i undervisningen. Han menar att en möjlig förklaring till deras passivitet var att de 

kände sig som mindre värdiga deltagare på grund av bristande språkkunskaper.  

5.2.2. Trygghet och gemenskap 

Flera lärare poängterade att en trygg klassrumsmiljö där andraspråkselever känner sig trygga 

är en förutsättning för deras delaktighet och lärande i undervisningen (Brown, 2004; Lee 

m.fl., 2007). Både elever och lärare anser att den sociala miljön är en betydelsefull faktor 

(Gibbons, 2008). Det är centralt att andraspråkselever får möjlighet att skapa relationer till 
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varandra så att de kan stödja varandra i lärandet (Gibbons, 2008; Turner & Kim, 2005). I 

studien av Turner och Kim (2005) ansåg den intervjuade läraren att lärare bör sträva efter att 

skapa en gemenskap i klassrummet där andraspråkselever får känna att deras olikheter 

värderas. Ett annat sätt för lärare att främja gemenskap i klassrummet är genom en medveten 

utformning av klassrummets fysiska miljö (Turner & Kim, 2005; Wedin, 2014). Läraren i 

studien av Turner och Kim (2005) hade bänkarna placerade i grupper och använde en 

samlingsmatta. Hon ansåg att denna fysiska miljö skapade möjlighet för grupparbete och 

helklassaktiviteter, något som syftade till att stärka den sociala miljön.  

Vikten av att utveckla personliga relationer till sina elever poängterades av lärare i studien av 

Brown (2004). Wedin (2014) fann att vissa av lärarna visade ett stort intresse för sina elever. 

En av dessa lärare berättade att hon tycker att det är viktigt att visa omtänksamhet för 

eleverna. Även de intervjuade lärarna i Brown (2004) betonade vikten av att lärare visar att de 

bryr sig om och ser sina elever. Vidare ansåg de att det är positivt att lära känna 

andraspråkselever på ett personligt plan och vara vänlig, men inte deras vän. Denna relation 

mellan lärare och elever möjliggör för en ömsesidig respekt. Lärare bör dock vara bestämda 

och tydliga med klassrummets regler och förtydliga att reglerna finns för elevernas bästa. En 

”business-like” klassrumsmiljö, en miljö där gott uppförande uppmuntras och klassen arbetar 

som en enhet mot samma mål, antas av lärarna leda till akademiska framsteg för samtliga 

elever (a.a.). Wedin (2014) poängterar dock att det kan vara problematiskt att lägga för stor 

vikt vid klassrummets sociala miljö eftersom det kan ske på bekostnad av undervisningens 

akademiska nivå. I hennes studie fann hon att två av lärarna lade ett stort fokus på svaga 

elevers behov och svårigheter kopplade till klassrummets sociala miljö. I intervjuerna 

fokuserade lärarna mer på denna problematik och mindre på undervisningen och 

andraspråkselevers lärande. Wedin menar att hon kunde se samband mellan lärarnas 

problemfokus och den låga undervisningsnivå hon observerat. 

5.3. Sammanfattning av huvudresultat 

Nedan presenteras en sammanfattning av artiklarnas huvudresultat utifrån de två 

frågeställningarna. 

Artiklarnas resultat har presenterats utifrån sju teman med faktorer som besvarar den första 

frågeställningen vilka faktorer i helklassundervisningen stödjer andraspråkselevers språk- 

och kunskapsutveckling?. En viktig del i undervisningen av andraspråkselever är lärares höga 

förväntningar (Ranker, 2007; Turner & Kim, 2005; Wedin, 2014). Förväntningarna påverkar 
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undervisningens nivå och vilka krav som ställs på eleverna, något som har effekter på 

elevernas kognitiva och språkliga nivå (Wedin, 2014). Vidare visar studier att lärares 

medvetna språkanvändning är viktig (Wedin, 2008). Det är centralt att lärare använder ett 

ämnesspecifikt språk eftersom det utvecklar andraspråkselevers språkregister (Garbati & 

Mady, 2015; Wedin, 2010; Wedin, 2014). Genom explicit undervisning, i och om språk, får 

elever en möjlighet att utveckla och röra sig mellan vardags- och skolspråkets olika register 

(Garbati & Mady, 2015; Gibbons, 2008; Hammond, 2006). Lärare behöver därför genomföra 

undervisning där språket är i centrum (Garbati & Mady, 2015; Gibbons, 2008; Hammond, 

2006). Vidare fann forskare i sina studier att stöttning är ett framgångsrikt redskap för att 

stödja andraspråkselevers utveckling (Garbati & Mady, 2015; Gibbons, 2003; Gibbons, 2008; 

McNeil, 2012). Denna stöttning kan ske genom att lärare modellerar och ställer strategiska 

frågor. Eleverna kan även stötta varandra i grupparbeten. Det är centralt att andraspråkselever 

får ett stort talutrymme där de ges tid att tänka och tala (Gibbons, 1998; Gibbons, 2003; 

Wedin, 2008; Wedin, 2011; Zwiers, 2007). Studier visar dock att det är vanligt att lärare talar 

mer än eleverna (Wedin, 2008; Wedin, 2011; Wedin, 2014; Zwiers, 2007). 

Andraspråkselevers förståelse kan underlättas om lärare använder språkstöd (Lee m.fl., 2007; 

McNeil, 2012; Rosborough, 2014; Wedin, 2008; Wedin, 2011; Zwiers, 2007). Dessa kan till 

exempel vara kroppsspråk, konkreta objekt och andra sätt där fler sinnen involveras. 

Meningsfulla och motiverande aktiviteter är ytterligare en faktor som engagerar 

andraspråkseleverna (Gibbons, 2008; Lee m.fl., 2007; Ranker, 2007). Elevers motivation och 

intresse gynnas även av att de får ha inflytande i undervisningen (Brown, 2004; Wedin, 2014). 

Resultatet av andra frågeställningen vilka faktorer i klassrummets sociala miljö är 

betydelsefulla för andraspråkselevers trivsel? presenteras i två teman. En viktig del i lärares 

arbete är att skapa en god klassrumsmiljö där mångfald värderas (Lee m.fl., 2007). Bland 

annat behöver lärare uppmärksamma andraspråkselevers eventuella känslor av utanförskap. 

Eleverna behöver känna trygghet och gemenskap för att våga delta i undervisningen (Brown, 

2004; Lee m.fl., 2007). Även goda relationer mellan elever samt elev och lärare framhålls 

som viktigt för att skapa en trygg och respektfull miljö (Brown, 2004).  
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6. Resultatdiskussion  

I följande avsnitt diskuteras delar av resultatet i litteraturstudien med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar. De vetenskapliga artiklarnas resultat jämförs både med varandra och med 

bakgrundslitteraturen. Artiklarnas resultat överensstämmer till stor del med varandra vilket 

medför att de är svåra att jämföra och på så sätt problematisera. Därför kommer artiklarnas 

resultat i stor utsträckning att kopplas till lärares yrkespraktik och skolans verksamhet.  

6.1. Utmaning eller förståelse? 

Hammond (2006) och Wedin (2014) poängterar vikten av att undervisningen bör vara på en 

nivå så att andraspråkselever förstår samtidigt som den måste utmana eleverna. Huruvida 

lärare ska lägga vikt på att utmana andraspråkselever eller fokusera på deras förståelse finner 

vi centralt i litteraturstudiens resultat. Balansen mellan dessa problematiseras och återkommer 

inom flera områden.  

6.1.1. Vilka kunskaper har andraspråkseleven? 

Gibbons (2006) menar att det är vanligt att andraspråkselever behärskar registret i 

vardagsspråket men att de har svårigheter med skolans ämnesspecifika språkregister. 

Användningen av de olika språkregistren skiljer sig åt i fält, relation och kommunikationssätt 

(Haliday & Hasan, 1976). Vi tror att det är vanligt att lärare upplever att andraspråkselever 

behärskar språket i vardagen då de lätt kan kommunicera muntligt med sina kamrater om 

vardagliga ting. Detta kan ”lura” läraren att tro att eleverna behärskar skolspråkets register på 

en liknande nivå. En situation som dock är än mer problematisk är om andraspråkselever har 

en begränsad förmåga att använda både vardags- och skolregistret. Det är då svårt för läraren 

att veta vilka kunskaper eleverna har. 

Gibbons (1998; 2003), Lee med flera (2007) och Wedin (2014) hävdar att det är nödvändigt 

att utgå från elevens tidigare erfarenheter och kunskaper för att eleven på bästa sätt ska 

utvecklas och lära. Förkunskaperna utgör botten i elevens zon för närmaste utveckling 

(Vygotsky, 1978). Eftersom andraspråkselever kan vara födda i andra länder kan deras 

tidigare skolgång skilja sig åt. En del kanske aldrig har gått i skolan medan andra har goda 

kunskaper från tidigare undervisning på modersmålet. Hur ska lärare få reda på 

andraspråkselevens förkunskaper om eleven själv inte kan uttrycka vad den kan på grund av 

bristande andraspråkkunskaper? Vi tror att det är en stor utmaning för lärare att ta reda på och 

utgå från andraspråkselevers zon för närmaste utveckling eftersom språket kan utgöra en 
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barriär. Lärare har en central roll för att ta sig igenom denna barriär och hitta sätt att få reda på 

andraspråkselevers förkunskaper. Lee med flera (2007), McNeil (2012), Rosborough (2014), 

Wedin (2008; 2011) och Zwiers (2007) betonar att språkstöd underlättar för elevernas 

förståelse. Vi tror dock att språkstöd i detta fall kan underlätta för lärares förståelse av 

andraspråkselevers tidigare kunskaper. Eleverna kan med hjälp av modeller, bilder och andra 

konkreta objekt visa sina kunskaper vilket kan ge lärare en uppfattning om deras zon för 

närmaste utveckling. Det är dock utmanande för lärare att ta reda på och anpassa sin 

undervisning efter eleverna. Detta särskilt då läraren i samtliga ämnen måste ta hänsyn till 

samtliga elever i klassen och deras skilda utvecklingszoner.  

6.1.2. Höga men anpassade förväntningar 

Lärares förväntningar på andraspråkselever bottnar i lärares kännedom om den enskilda 

elevens tidigare språk- och ämneskunskaper. Wedin (2010; 2014) menar att det är viktigt att 

förväntningarna på andraspråkselever är höga eftersom de, likt övriga elever, behöver 

utmanas. Men vad innebär ”höga förväntningar” som utmanar andraspråkselever? Liksom 

Wedin anser vi att förväntningarna bör vara höga men menar även att dessa behöver vara 

anpassade till eleven. Det innebär att förväntningarna bör ligga i den övre delen av elevens 

zon för närmaste utveckling för att främja andraspråkselevens lärande. Om lärares 

förväntningar istället är över eller under utvecklingszonen kommer inte elevens lärande att 

gynnas. Vi tror dock att det är svårare än det låter att ha höga men anpassade förväntningar på 

sina andraspråkselever. Undervisningen är en komplex verksamhet eftersom eleverna befinner 

sig på olika nivåer. Lärare måste ha höga förväntningar på varje elev utifrån dennes 

individuella förutsättningar (Wedin, 2010; Wedin, 2014). Lärare behöver även ha höga 

förväntningar på vad klassen som grupp klarar av då lärare, utifrån vår erfarenhet, ofta ger 

samma uppgift till hela klassen. 

6.1.3. Uppgifter på lämplig nivå 

Wedin (2011; 2014) och Zwiers (2007) menar att uppgifter ej bör förenklas utan istället 

utmana andraspråkselever. Om lärare utformar uppgifter utifrån denna forskning tror vi att det 

kan leda till att lärare fokuserar mer på utmanande uppgifter och mindre på 

andraspråkselevers förståelse. För att andraspråkselever ska utveckla kognitiva och språkliga 

förmågor i krävande uppgifter behöver lärare se till att elevernas förståelse är grunden i 

uppgiften. Andraspråkselevers förståelse underlättas om de stöttas av lämpligt språkstöd (Lee 

m.fl., 2007; McNeil, 2012; Rosborough, 2014; Wedin, 2008; Wedin, 2011; Zwiers, 2007). I 
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utmanande uppgifter anser vi att konkreta objekt kan underlätta för andraspråkseleverna i 

deras förståelse för och utvecklande av ämnesspecifika begrepp. Eleverna får även möjlighet 

att koppla tidigare ämneskunskaper på modersmålet till andraspråkets nya begrepp. Zwiers 

(2007) poängterar, likt Cummins (2000), vikten av att det kontextuella stödet är på en lämplig 

nivå och att det avtar med tiden så att andraspråkseleverna fortsätter utmanas. I lärarens 

yrkespraktik tror vi dock att det är svårt att avgöra vad en ”lämplig nivå” är utifrån tidigare 

problematisering av varje enskild elevs zon för närmaste utveckling.   

Utifrån våra egna erfarenheter anser vi att det är svårt att utforma uppgifter som både 

tillgodoser samtliga elevers behov av utmaning och förståelse. Wedin (2010; 2014) och 

Zwiers (2007) fann att lärare fokuserade mest på andraspråkselevers förståelse vilket ledde till 

förenklade uppgifter där elevernas kognitiva utmaning begränsades. Hammond (2006) ser en 

problematik med att använda enkla uppgifter för andraspråkselever eftersom det kan 

marginalisera dem i undervisningen. Vi instämmer med Hammond men anser dock att lärare 

även bör våga variera mellan enklare och svårare uppgifter. Likt Lee med flera (2007) anses 

det att förenklade aktiviteter kan stärka andraspråkselevers självförtroende men att de inte 

utmanas kognitivt. Frågan är om lärare istället ska försöka utforma språkligt och kognitivt 

utmanande uppgifter, med grund i elevernas förståelse, som även stärker självförtroendet. 

6.1.4. Lärares språk och frågor utmanar olika mycket 

Lärares språkanvändning är en annan faktor som är central i andraspråkselevers förståelse och 

utmaning. Språkanvändningen påverkas av lärares förväntningar vilket i sin tur avgör graden 

av förståelse och utmaning (Wedin, 2010). Wedin (2011) menar att andraspråkselevers 

förståelse kan främjas av att lärare använder ett vardagligt och förenklat språk. Dock utmanas 

eleverna inte av detta förenklade språk. Garbati och Mady (2015) och Wedin (2010; 2014) 

poängterar vikten av att läraren istället bör använda ett ämnesspecifikt språk som utmanar 

andraspråkselevers språkutveckling. Wedin (2008; 2010; 2014) och Garbati och Mady (2015) 

framhåller att lärares ämnesspecifika språkanvändande är centralt för andraspråkselevers 

lärande. I grundskolans lägre åldrar tror vi dock att det kan vara svårt att enbart använda ett 

ämnesspråk. Enligt våra erfarenheter använder lärare främst ett vardagligt språk i 

undervisningen men väver in ämnesspecifika begrepp. Genom att förklara begreppen med ett 

vardagligt språk tror vi att andraspråkselevers förståelse underlättas samtidigt som deras 

begreppsutveckling utmanas. Även språkstöd som modeller, bilder och kroppsspråk kan 

förstärka lärares språkanvändning (Rosborough, 2007; Wedin, 2008; Zwiers, 2007). När 
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läraren använder ett utmanande språk anser vi att språkstöden är viktiga för 

andraspråkselevers förståelse. För att stödja elevernas förståelse är det dock nödvändigt att 

användandet av språkstödet är genomtänkt. Halliday och Hasan (1976) menar att olika 

kulturer har skilda uttryckssätt. Även Zwiers (2007) beaktar den kulturella aspekten och 

menar att användandet av kulturellt bundna gester kan leda till missförstånd och oklarheter. 

Vi tror att dessa missförstånd kan undvikas genom att lärare läser av sina elever och vid 

behov förklarar sina gester. Det är viktig att andraspråkselever lär sig att förstå lärares 

kulturellt bundna gester eftersom de är vanligt förekommande i undervisningen och 

förtydligar språket. 

En annan del i lärares språkanvändning, som påverkar hur mycket elever utmanas, är vilka 

slags frågor lärare ställer till elever (Zwiers, 2007). Zwiers fann att andraspråkselever 

utmanades mindre då de i större utsträckning fick svara på faktafrågor, som kräver en lägre 

språklig nivå. Vi förmodar att lärare är intresserade av andraspråkselevernas resonemang men 

tror, liksom Zwiers, att lärare ställer enklare frågor av omtanke för andraspråkselever. Han 

menar att lärare kan ha lägre förväntningar på andraspråkselevers förmåga att formulera 

utvecklade svar och att de därför inte vill göra eleverna obekväma. Vi instämmer med Zwiers 

(2007) om att det är centralt att lärare inte generaliserar och enbart ställer enklare frågor till 

andraspråkselever på grund av detta. Det är grundläggande att frågorna är genomtänkta så att 

eleverna förstår och kan svara på dem. Samtidigt måste dock frågorna utmana eleverna. Vi 

anser att lärare gör andraspråkselever en björntjänst genom att ställa förenklade frågor. Därför 

menar vi att lärare istället måste våga ställa öppna och utvecklande frågor till 

andraspråkselever. Dock är det nödvändigt att lärare aktivt stöttar elevers formuleringar och 

ge dem tid att formulera sig (Gibbons, 1998; McNeil, 2012). Lärare kan även stötta eleven 

genom att ställa följdfrågor eller dela upp frågorna i delfrågor (Gibbons, 2003; McNeil, 

2012). Denna stöttning tror vi både utvecklar andraspråkselevers språk- och ämneskunskaper 

samtidigt som den minskar risken för att eleverna känner sig utsatta.  

6.1.5. Utmaning eller förståelse – är de motsatser?  

I skolans verksamhet tror vi att det kan vara svårt för lärare att utforma undervisning med 

balans mellan förståelse och utmaning. Gibbons (2006) poängterar att lärare kan välja att se 

andraspråkselevers språkliga förmåga som ett hinder eller som en resurs i undervisningen. 

Efter att vi fördjupat oss i huruvida undervisning ska tillgodose andraspråkselevers behov av 

förståelse eller utmaning förstår vi att lärare kan uppleva undervisningen av dessa elever som 
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utmanande. Detta speciellt med avseende på att lärare dessutom måste ta hänsyn till klassens 

övriga elever, som också behöver utmanas och förstå utifrån sina zon för närmaste utveckling. 

Enligt vår tolkning bör lärare inte se förståelse och utmaning som motsatser. Vi anser att 

lärare istället måste reflektera över vad som är en bra balans mellan dessa, utifrån varje elevs 

förutsättningar. Det är centralt att läraren utformar en genomtänkt undervisning där 

andraspråkselever får rätt stöttning, av både lärare och klasskamrater i noga planerade 

uppgifter. Den stöttande miljön är central för att andraspråkselever ska förstå och lyckas i 

utmanande uppgifter (Garbati & Mady, 2015; Gibbons, 1998; Gibbons, 2003).  

6.2. Språk i centrum för ämnesundervisningen  

För att andraspråkselever ska utveckla sitt andraspråk är det nödvändigt att de får använda 

språket i undervisningen (Garbati & Mady, 2015; Gibbons, 1998; Gibbons, 2003; Hammond, 

2006; Wedin, 2008; Wedin, 2011; Zwiers, 2007). Språket behöver vara i centrum för 

ämnesundervisningen eftersom det främjar andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling 

(Gibbons, 2003; Hammond, 2006). Andraspråkselever har en stor utmaning då de både 

förväntas lära sig andraspråket och samtidigt inhämta kunskaper på språket (Gibbons, 2006). 

Gibbons menar också att undervisning som integrerar språk och ämneskunskaper är 

nödvändig eftersom det möjliggör för en parallellutveckling av andraspråkselevers språk- och 

ämneskunskaper. Detta tror vi kan vara ett sätt att minska klyftan mellan första- och 

andraspråkselever i undervisningen.  

6.2.1. Andraspråkselevernas talutrymme eller lärarens modellering? 

Gibbons (1998; 2003), Wedin (2008; 2011) och Zwiers (2007) betonar vikten av att 

andraspråkselever får ett stort talutrymme i klassrummet. Eleverna behöver få använda 

skolspråket för att träna den grundläggande förmågan att behärska och växla mellan vardags- 

och skolspråkets register (Gibbons, 1998; Gibbons, 2003). Gibbons (1998; 2003) och Wedin 

(2008) poängterar dock även att lärares användning av tal och modellering är centralt för 

andraspråkselevers språkutveckling. Detta är viktigt eftersom eleverna, för att utveckla ett 

ämnesspecifikt register, behöver få höra skolspråket och dess ämnesrelevanta begrepp. Zwiers 

(2007) frågar sig hur fördelningen mellan elevernas talutrymme och lärarens modellering bör 

se ut för att bäst stödja andraspråkselevernas språkutveckling. I hans studie hade lärarna ett 

större talutrymme än eleverna, vilket kan ses som negativt. Han påpekar dock att lärarnas 

stora talutrymme istället kan tolkas som att de aktivt valt att modellera. Utifrån Wedins (2008) 

resultat, och våra egna erfarenheter av undervisning i grundskolans lägre åldrar, talar läraren 



  

32 

 

mer än eleverna i klassrummet. En möjlig förklaring till detta är att lärare väljer att modellera 

för att behålla elevernas fokus på ämnet och undvika att de ”svävar iväg”. En annan 

problematik vi finner är fördelningen av talutrymme mellan eleverna i klassen då vissa elever 

tar mer plats än andra. Ett sätt att låta samtliga elever få ta plats är att ge dem betänketid så att 

de hinner tänka och formulera sig (Gibbons, 1998; McNeil, 2012). I verkligheten är det dock 

för tidskrävande att ge alla elever ett stort talutrymme under alla lektioner. Lärares tal är, 

särskilt i grundskolans lägre årskurser, en viktig källa till kunskap (Wedin, 2008). Därför 

behöver lärare själva ta tid och talutrymme för att undervisa. Det är en utmaning för lärare att 

hitta en bra balans mellan elevers talutrymme och lärarens modellering. Frågan är vad en ”bra 

balans” är? Vi menar att läraren behöver vara flexibel och anpassa detta efter elev, klass, 

ämne och situation. Dock kan forskningen som förespråkar ett större talutrymme för 

andraspråkselever uppmärksamma lärare på vikten av att låta samtliga elever tala i 

klassrummet, oavsett deras språkliga förmåga. Detta eftersom det i slutändan antas leda till att 

andraspråkseleverna utvecklar sitt språk och sina kunskaper (Wedin, 2008; Wedin, 2011). 

6.2.2. Grupparbete – ett sätt att öka andraspråkselevers talutrymme? 

Utifrån resultatet, och våra egna erfarenheter, är grupparbete ett bra arbetssätt eftersom 

eleverna får möjlighet till ett större talutrymme och vara aktiva deltagare. Andraspråkselever 

gynnas särskilt av den stöttning som arbete i grupp kan ge (Gibbons, 1998; Gibbons, 2003). 

Även den sociokulturella teorin framhåller att det är centralt att elever får samarbeta med 

andra (Gibbons, 2006; Woolfolk m.fl., 2012). Detta då den muntliga interaktionen blir ett 

verktyg för att lära sig både vad och hur de ska tänka (Gibbons, 2006). Vi instämmer med 

Gibbons (1998; 2003; 2006) och Woolfolk med flera (2012) och tror även att 

andraspråkselever vågar ta ett större talutrymme i mindre grupper än i helklass. Detta medför 

att de får använda och öva sitt språk vilket gör att de får en chans att successivt närma sig 

skolans ämnesspecifika register. Wedin (2014) uppmärksammar dock att det är viktigt att 

gruppuppgifter utformas så att alla i gruppen måste vara delaktiga. Utifrån våra erfarenheter 

är det vanligt att lärare tillämpar grupparbete i undervisningen. Uppgifterna är dock ofta av 

sådan karaktär att de kan lösas av endast gruppens starkaste elever. De övriga, ”svagare” 

gruppmedlemmarna behöver därmed inte bidra i arbetsprocessen. Det kan tänkas att 

språksvaga elever, till exempel andraspråkselever, blir de som inte deltar på grund av deras 

språkliga nivå. En möjlig förklaring till denna marginalisering är att övriga gruppmedlemmar 

anser att de löser uppgiften effektivast själva och att de därför inte behöver 

andraspråkselevernas bidrag. Andraspråkseleverna kan också själva välja att hålla sig i 
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bakgrunden på grund av bristande tilltro till sin egen språkliga förmåga. Vi anser därför, likt 

Wedin (a.a.), att det är viktigt att lärare reflekterar över utformningen av grupparbeten för att 

samtliga elever ska vara delaktiga och därmed utveckla sitt språk. Dock finns en stor 

förståelse för att det är svårt för lärare att utforma sådana uppgifter och vi ser detta som en 

utmaning i vår framtida yrkesroll.  

6.3. Trivsel betydelsefullt för andraspråkselevers lärande 

Både lärare och elever anser att klassrummets sociala miljö är viktig för elevernas lärande 

(Gibbons, 2008). Lee med flera (2007) påpekar att andraspråkselever kan känna sig utanför 

och att det är viktigt att lärare är medvetna om detta. Elevernas upplevelse av trygghet är en 

förutsättning för att de ska våga delta i undervisningen och därmed lära (Brown, 2004; Lee 

m.fl., 2007). Likt Brown (2004) och Lee med flera (2007) anser vi att trygghet är viktigt för 

elevernas delaktighet men är enligt våra erfarenheter inte det som definitivt avgör om lärande 

kommer att ske. Vi har mött mobbade elever som på grund av mobbningen inte varit tillfreds 

med sin skolsituation. Dessa elever har dock, trots att de inte känt trygghet, ändå lyckats 

tillgodose sig kunskaper. Det bör dock betonas att vi självklart tror att elever utvecklas mer, 

språkligt, kunskapsmässigt och socialt, om de trivs i skolan. Detta eftersom de då vågar delta i 

undervisningen utan att begränsas av sociala faktorer. Som tidigare nämnts är 

andraspråkselevers delaktighet och användande av andraspråket centralt för deras lärande 

(Wedin 2008; 2011).  

Något annat som främjar andraspråkselevers trivsel är att lärare visar intresse för eleverna och 

utvecklar personliga relationer till dem som individer (Brown, 2004; Wedin, 2014). Denna 

åsikt delar vi med forskarna men anser dock, utifrån erfarenheter, att det ibland kan vara svårt 

att skapa relationer till vissa elever. Eleverna kan ha en annan bakgrund och ha positiva och 

negativa erfarenheter som för läraren är främmande. Den rådande situationen i världen har 

gjort att det i svenska skolan finns elever som flytt från krig eller upplevt liknande trauman. 

Dessa elever kan idag ha svårt att känna tilltro till andra människor. Det innebär att lärare 

aktivt behöver arbeta med elevernas trygghet och utforma aktiviteter som stärker deras tillit 

till andra eftersom det är viktigt för gemenskap, trygghet och i längden deras lärande. Lärare 

är självklart inte ensamt ansvariga för att hjälpa elever i denna situation men vi anser ändå att 

läraren har en betydelsefull roll för eleverna ska må bra i skolan. Enligt läroplanen 

(Skolverket, 2011) är ett av lärares uppdrag att skapa en trygg skolmiljö för samtliga elever så 

att de får möjlighet att lära och utvecklas.  
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Wedin (2014) menar dock att det finns en risk med att lägga för stort vikt på den sociala 

miljön eftersom det kan leda till att elevernas lärande kommer i skymundan. Vi anser att det 

bör finnas en balans mellan lärares fokus på en trygg klassrumsmiljö och på ämnes-

undervisningen. Vissa klasser kräver mer arbete med att skapa en fungerande grupp än andra. 

Det är svårt att bedriva framgångsrik undervisning i en klass där eleverna är otrygga och 

arbetsro saknas. Dock är det nödvändigt att lärare inte endast ser de problem som finns utan 

försöker se elevernas potential, både som grupp och på individnivå. Detta innebär att det är 

upp till varje enskild lärare, utifrån sin yrkeskompetens, att skapa de bästa förutsättningarna 

för lärande och trivsel i sin klass.  
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7. Avslutande reflektioner 

På grund av situationen i världen är det allt fler elever som undervisas på sitt andraspråk. Det 

är därför viktigt att lärare i Sverige, och runt om i världen, har kompetens för att bedriva 

undervisning som gynnar dessa elevers lärande och trivsel. Resultatet i denna litteraturstudie 

visar på ett antal faktorer som stödjer andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. 

Lärares höga förväntningar på andraspråkselever påverkar undervisningens nivå samt lärares 

egen språkanvändning i undervisningen. Stöttning och språkstöd är andra faktorer som 

underlättar för andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. Det är nödvändigt att 

eleverna lär sig att behärska språkets register och de bör därför få stort talutrymme och 

engageras i meningsfull och motiverande undervisning. Resultatet visar även att andraspråks-

elevers trivsel är betydelsefull. Ett klassrum där mångfald värderas och eleverna känner 

trygghet och gemenskap har positiv inverkan på deras trivsel, vilket är grundläggande för 

lärande. 

I denna litteraturstudie, samt i de vetenskapliga artiklarna, benämns andraspråkselever som en 

homogen grupp. Vi har valt att använda detta samlingsnamn eftersom vi strävat efter att ge en 

generell bild av undervisning av andraspråkselever. Under arbetets gång har vi dock självklart 

varit medvetna om att andraspråkselever är en heterogen grupp. Begreppet andraspråkselev är 

ett brett begrepp som rymmer en elevgrupp med stor diversitet. Andraspråkselever har ofta 

olika kulturella bakgrunder och kan antingen vara födda i Sverige eller ha kommit hit någon 

gång under sin levnadstid. I lärares yrkespraktik anser vi att det är centralt att beakta 

andraspråkselevers olikheter för att kunna ta hänsyn till sina elevers individuella 

förutsättningar för lärande och trivsel (Skolverket, 2011). 

Utifrån de teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter vi hittills erhållit under 

utbildningen anser vi att samtliga faktorer som gynnar andraspråkselevers lärande och trivsel 

även har positiv inverkan på förstaspråkselever. Undervisning som integrerar ämne och språk, 

vilket underlättar för andraspråkseleverna i deras dubbla uppdrag, gynnar även övriga elevers 

lärande (Gibbons, 2006). Särskilt språksvaga elevers språk- och kunskapsutveckling gynnas 

av de faktorer som presenterats. Språksvaga elever har möjligtvis andra svårigheter än 

andraspråkseleverna men vi anser att de kan stödjas genom en liknande undervisning.  

Garbati och Mady (2015) poängterar att ingen given metod eller givet arbetssätt lämpar sig 

för samtliga elever i alla klassrum. Detta finner även vi i vår framtida yrkesroll vara en viktig 
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inställning. Lärare måste både se till klassen som grupp och eleverna som individer för att 

identifiera vilka behov som finns. Utifrån dessa kan lärare ta hjälp av forskning för att utöka 

sin kompetens. Detta medför förhoppningsvis att lärare kan genomföra undervisning som ger 

andraspråkselever, och övriga elever, de bästa förutsättningarna för lärande och trivsel. 

7.1. Förslag på vidare forskning 

Under sökprocessen upplevde vi att stor del av forskningen som berör undervisningen av 

andraspråkelever i helklassundervisning är för specifik. Ett flertal studier analyserar modeller 

eller arbetssätt, som exempelvis bloggande och serieläsning. Vi eftersöker forskning på en 

mer generell nivå som undersöker vilka metoder och förhållningssätt som gynnar 

andraspråkselevers lärande i en vanlig klass. Andraspråkselevernas kunskaper måste då mätas 

i början och slutet av studien för att en bedömning av metodernas och förhållningssättens 

effektivitet ska kunna fastställas.  

Vi upplever dessutom att den svenska forskningen inom området är knapp. Skolor i Sverige 

får allt fler elever med ett annat modersmål än svenska och vi anser därför att mer forskning 

inom detta område bör bedrivas. Denna forskning kan ge lärare mer kunskap om hur de ska 

bedriva framgångsrik undervisning i flerspråkiga klassrum med avseende på 

andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling samt trivsel.  

För egen del finner vi att det skulle vara intressant att, likt Zwiers (2007), observera hur lärare 

använder frågor men då i ett svenskt, flerspråkigt klassrum. Vi vill undersöka om, och i 

sådana fall hur, lärares användning av frågor skiljer sig åt i undervisningen beroende på om 

frågorna ställs till en första- eller andraspråkselev. Vidare skulle det vara intressant att ta reda 

på om eventuella skillnader i lärares frågeanvändning leder till att eleverna tillägnar sig olika 

kunskaper.  
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Bilaga 1: Självvärdering 
 

Arbetsprocessen 

I arbetet med litteraturstudien har vi lagt ner lika mycket tid. Inledningsvis sökte vi artiklar på 

varsin dator, men bredvid varandra. Detta för att effektivisera urvalsprocessen men samtidigt 

ge båda inblick i varandras artikelsökning. Vi bestämde tillsammans vilka artiklar som skulle 

läsas och delade sedan upp artiklarna jämnt mellan oss. Artiklarna lästes individuellt och 

återberättades sedan för varandra för att bedöma deras relevans. De artiklar som valdes ut 

lästes därefter av den andre. Förutom i läsningen av artiklarna har vi alltid träffats fysiskt och 

skrivit tillsammans på en dator. Vi har turats om att skriva på datorn men har tillsammans 

resonerat om innehåll, disposition och formuleringar. I utformandet av resultatets teman har vi 

båda bidragit i diskussionerna och hjälpts åt att strukturera materialet. Detta noggranna arbete 

lade grunden för vår diskussion där vi tillsammans bestämde vilka områden vi ville diskutera. 

Sammanfattningsvis upplever vi att vi båda har varit aktiva i samtliga delar av 

litteraturstudien och där lagt ner lika mycket tid och energi. 

Svårigheter och lärdomar 

De svårigheter vi fann under processens gång var främst att finna relevanta sökord och 

artiklar. Med hjälp av handledaren och sökmotorernas avgränsningssystem underlättades dock 

sökprocessen. Vi upplevde också problematik med att strukturera resultatet för att skapa 

kvalitativa skillnader mellan olika teman. Flera faktorer förekom i olika teman och det var 

svårt att se en självklar struktur på resultatdelen. Detta var dock något vi lärde oss under 

processens gång då vi bearbetade resultatet och efterhand såg tydligare mönster och 

skillnader. Även diskussionsdelen var till en början problematisk då vi antog att den skulle 

vara av mer sammanfattande karaktär där allt resultat skulle behandlas utifrån 

bakgrundslitteraturen. Efter handledning förstod vi att det var tillåtet att ”välja ut” mer 

centrala delar ur uppsatsen och problematisera dessa utifrån både bakgrundslitteratur och 

lärares yrkespraktik. Detta medförde att vi kände oss mer säkra på avsnittets utformning och 

vi började då reflektera över resultatet på en mer övergripande nivå. Det blev tydligt för oss 

vad vi anser vara mest centralt i vår uppsats. Detta sätt att tänka var delvis nytt för oss och 

något som vi känner att vi lärt oss under arbetets gång. Avslutningsvis upplever vi att vi fått 

en större förståelse för vetenskapligt skrivande, både innehållsmässigt och språkligt.  


