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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers motivation till att lära sig ett andra språk. 

Därmed vill vi veta hur lärare stimulerar tvåspråkiga elever till att lära sig det svenska språket, samt hur faktorer som 

socioekonomiska förhållanden påverkar elevernas motivation till att lära sig ett främmande språk som de inte 

behärskar. 

 

Litteraturstudiens resultat är baserad på 14 studier och uppdelat i två delar, där den första delen besvarar vår 

första frågeställning och den andra delen besvarar den andra frågeställningen. Den första delen av resultatet 

består av följande rubriker: modersmålsundervisning för andraspråksinlärning, motivation för språkinlärning, 

undervisningen i klassrummet och samspelet med andra samt arbetssätt. Den andra delen av resultatet består av 

rubriken socioekonomisk bakgrund och hemmiljöns betydelse. 

 

Vår avslutande reflektion av litteraturstudien framhäver att det finns flera metoder för att stimulera och motivera 

elever för andraspråksinlärningen. Resultatet visade också att det finns flera faktorer förutom socioekonomisk 

bakgrund som påverkar elevers motivation och lust att lära. 

 

Nyckelord: Svenska som andraspråk (SVA), motivation, Socioekonomisk status (SES) 

 



3 
 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning ......................................................................................................................................... 5 

2. Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 6 

3. Bakgrund ........................................................................................................................................ 7 

  3.1 Sociokulturell bakgrund ............................................................................................................ 7 

    3.1.1 Zone of proximal development (ZPD) ................................................................................. 7 

    3.1.2 Stöttning (Scaffolding) .......................................................................................................... 8 

  3.2 Socioekonomisk bakgrund (SES)  ............................................................................................ 8 

  3.3 Tvåspråkighet ............................................................................................................................. 9 

  3.4 Motivation ................................................................................................................................. 10 

  3.5 Undervisning av två elever ...................................................................................................... 11 

4. Metod............................................................................................................................................. 13 

  4.1 Datainsamling och avgränsningar .......................................................................................... 13 

  Tabell 1: Valda artiklar ................................................................................................................. 13 

  4.2 Analys av insamlat material .................................................................................................... 15 

  4.3 Etiska överväganden ................................................................................................................ 16 

  4.4 Metoddiskussion ....................................................................................................................... 16 

5. Resultat ......................................................................................................................................... 16 

  5.1 Hur kan lärare motivera och stimulera tvåspråkiga elever till att lära sig det svenska 

språket? ............................................................................................................................................. 17 

    5.1.1 Modersmålsundervisning för andraspråksinlärning .............................................................. 17 

    5.1.2 Motivation för språkinlärning ............................................................................................... 18 

    5.1.3 Undervisning i klassrummet och samspelet med andra ........................................................ 19 

    5.1.4 Arbetssätt .............................................................................................................................. 20 

  5.2 Hur påverkar olika faktorer t.ex. socioekonomiska förhållanden, andraspråkselever i 

skolan?............................................................................................................................................... 22 

    5.2.1 Socioekonomisk Status (SES) och Hemmiljöns betydelse ................................................... 22 

   5.3 Resultatsammanfattning ........................................................................................................ 23 

6. Diskussion ..................................................................................................................................... 23 

   6.1 Resultatdiskussion ................................................................................................................... 23 

    6.1.1 Modersmålsundervisning för andraspråksinlärning .............................................................. 24 

    6.1.2 Socioekonomisk Status och hemmiljöns betydelse .............................................................. 25 

    6.1.3 Motivation för språkinlärning ............................................................................................... 26 



4 
 

    6.1.4 Undervisning i klassrummet och samspelet med andra ........................................................ 27 

    6.1.5 Arbetssätt .............................................................................................................................. 27 

   6.2 Avslutande reflektion .............................................................................................................. 28 

   6.3 Förslag på vidare forskning ................................................................................................... 28 

7. Referenslista ................................................................................................................................. 29 

Bilaga 1: Självvärdering .................................................................................................................. 32 

  



5 
 

1. Inledning 

”Språk är bron mellan människor” (Ladberg, 2003:7).  

Med detta menar Ladberg (2003) att människan behöver språk för att bemöta andra människor, dels 

för att förstå och dels för att själv bli förstådd.  

 

Med tanke på den snabba globaliseringen som sker idag, blir alltfler människor tvungna att lära sig 

ett främmande språk för att integreras i samhället. Idag har antalet nyanlända ökat i Sverige som 

aldrig förr, bara under år 2015 fick Sverige in 35 369 ensamkommande barn (Migrationsverket, 

2015). Dessa barn kommer till ett främmande land med ett språk de inte behärskar. För att de ska 

kunna integreras i samhället är skolan en viktig aspekt till att få nya kunskaper och möta andra 

jämnåriga barn. Enligt Hagtvet (2004:147) lär sig barn språk genom att socialiseras in i en kultur. 

Skolan är en social och kulturell mötesplats för alla elever, den ska främja utvecklingen, lärandet 

samt lusten att lära (Lgr 2011:7). Skolans undervisning ska också vara anpassad till varje elevs 

behov och förutsättningar (Lgr 2011:8). 

 

Språket är ett viktigt redskap för individens tänkande, lärande och kommunikation. Genom språket 

kan individen uttrycka känslor och tankar och få förståelse för hur andra känner och tycker. Att ha 

ett varierat och rikt språk är viktigt för att förstå och fungera i ett samhälle där olika generationer, 

livsåskådningar, kulturer och språk möts (Lgr 2011:222). Enligt Bergöö och Jönsson har allt lärande 

en språklig sida, språkets kraft är att skapa betydelse i kommunikationen mellan människor (Bergöö 

& Jönsson, 2012:45). I skolan undervisas barn, och för att förstå och kunna tillägna sig 

undervisningen behöver barnen tillräckliga språkkunskaper (Ladberg, 2003:96). 

 

För en elev som inte behärskar det svenska språket krävs det mer ansträngning för att man måste 

lära sig språket och samtidigt förstå stoffet. Ladberg menar att det krävs mer arbete för flerspråkiga 

elever än svenska elever i skolan (Ladberg, 2003:96). 

 

Av egna erfarenheter har vi sett många barn som saknar motivation och lusten att lära. Således är 

det viktigt att läraren kan stimulera och motivera dessa barn till att vilja lära sig. En elev som inte 

kan det svenska språket kan lätt tappa motivationen. Enligt Ladberg (2003) är en lärare som talar 

elevens modersmål ett stort stöd för eleven dels för att förklara på ett språk som eleven från början 

förstår, dels för att hjälpa eleven att förstå det svenska stoffet.  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers motivation till att lära 

sig ett andra språk. Därmed vill vi veta hur lärare stimulerar tvåspråkiga elever till att lära sig det 

svenska språket. Dessutom vill vi undersöka hur faktorer som socioekonomiska förhållanden 

påverkar elevernas motivation, till att lära sig ett främmande språk som de inte behärskar. 

 

Frågeställningarna för denna litteraturstudie är Hur kan lärare motivera och stimulera tvåspråkiga 

elever till att lära sig det svenska språket? Hur påverkar olika faktorer t.ex. socioekonomiska 

förhållanden, andraspråkselever i skolan? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att föra fram några begrepp och deras innebörd samt beskriva teoretiska 

utgångspunkter som används i följande litteraturstudie.  

 

3.1 Sociokulturell Teori 

I vårt arbete har vi valt att utgå ifrån den ryske psykologen Lev Vygotskijs sociokulturella teori som 

enligt Woolfolk och Karlberg (2015) kan beskrivas i fyra principer: Barn tillverkar sin egen 

kunskap, Inlärning kan inte separeras från sociala sammanhang, Språket spelar en stor roll i mental 

utveckling och till sist Lärandet kommer före utvecklingen. Barnets kulturella utveckling sker först 

på samhällsnivå (interpsykologisk) och senare på individnivå (intrapsykologiskt). Den 

sociokulturella teorin har sin utgångspunkt i att människor lever i en social miljö där både kultur 

och språk har en stor betydelse för lärandet. Kunskapen och lärandet kommer ifrån sociala och 

kulturella sammanhang där individer lär sig av varandra. Det individuella tänkandet hos en individ 

anses vara som en produkt, och att det är genom det sociala samspelet som tänkandet hos individen 

utvecklas. Enligt Vygotskij är språket individens viktigaste redskap (Woolfolk & Karlberg, 

2015:51). 

 

3.1.1 Zone of proximal development (ZPD) 

Vygotskijs syn på utveckling beskrivs på två nivåer. På den ena nivån når eleven sin kunskap 

självständigt utan en hjälpande hand. Den andra nivån kallas för ZPD, den proximala 

utvecklingszonen, som är en yttre zon och går ut på att eleven behöver lärarens (eller någon annans) 

vägledning för att klara av en uppgift. Det är i detta område som lärandet sker. Resultatet utav den 

här processen leder till att barnen blir mer socialiserade i den dominanta kulturen och den leder till 

kognitiv utveckling. Förutom dessa två nivåer, nämner Vygotskij att det är viktigt att inspirera 

eleverna men också utmana dem för att de ska anstränga sig till en högre nivå än den de redan 

behärskar (Woolfolk & Karlberg, 2015:56).  

 

Vid kommunikation uppstår ledtrådar som bygger på en gemensamma erfarenheter och 

förkunskaper. Axelsson och Magnusson (2012) hänvisar till Hallidays och Vygotskijs syn på 

språkutveckling och menar att samspelet med andra, främst med personer som vet mer, gynnar 

utvecklingen. Här lyfter författarna Vykotskijs teori om att eleven behöver en mer erfaren persons 

vägledning för att klara av något. Det är i detta område som lärandet sker, ”the Zone of Proximal 

Development” (ZPD) (Axelsson & Magnusson, 2012). 
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3.1.2 Stöttning (Scaffolding) 

Scaffolding är ett av Vygotskijs begrepp och betyder stöttning (eller byggnadsställning) på svenska. 

Scaffolding innebär att eleverna stöttas genom hjälp från en erfaren person, t.ex. läraren. Denna 

stöttning ska i sin tur utveckla elevens förmåga att själv kunna klara något på egen hand framöver. 

Läraren ska alltså vägleda eleven med hjälp av stöttning för att eleven sedan ska få möjlighet till att 

lösa en uppgift på egen hand (Woolfolk & Karlberg, 2015:61). 

  

3.2 Socioekonomisk Status (SES) 

Socioekonomiska status (SES) har en betydelsefull ställning hos individen som består av makt, 

inkomst, bakgrund, och status. Woolfolk och Karlberg (2015) tar upp att familjens Socioekonomisk 

status (SES) har en stor inverkan på elevers prestationer i skolan. Föräldrarnas inkomst, 

utbildningsnivå och engagemang i skolan påverkar hur eleverna presterar i skolan. Barn som 

kommer från familjer med hög SES anses ha högre genomsnittliga betyg och en längre studietid än 

elever från familjer med låg SES (Woolfolk & Karlberg, 2015:182, Damber, 2010:25). 

 

Här är det viktigt att poängtera, som Ellis (1994, s. 206) gör, att det inte är individens klasstillhörighet i 

sig som har effekter på andraspråksinlärningen (L2), utan snarare den utbildningsbakgrund, de 

ekonomiska förutsättningar och de erfarenheter och traditioner som individer från olika sociala klasser 

har med sig till skolan, hur väl dessa stämmer överens med skolans syn på kunskap och 

kunskapsinhämtning, samt huruvida de inverkar negativt eller positivt på individens attityder till 

andraspråket och dess talare (Abrahamson & Bylund, 2012:182). 

 

Det finns således flera faktorer som påverkar barns prestation i skolan utöver SES. Dessa faktorer är 

bland annat, stress, låg självbild i skolan, kamratinflytande och motståndskulturer samt hemmiljön 

och hemmets resurser. Barn med lägre SES upplever mer stress i skolan än barn med en medel- 

eller hög SES. Detta för att de bland annat inte får den hjälp de behöver hemifrån. Elever med låg 

SES kan uppfattas som ointelligenta av både lärare och andra elever. Det kan hända att läraren 

oftast undviker att ställa frågor till elever med låg SES för att de inte ska skämmas för att svara fel. 

Detta kan i sin tur leda till att eleven får låga förväntningar på sig själv. Barn från en låg SES-familj 

tillbringar ofta mer tid vid teven än med att studera. Detta på grund av att de inte har så stor tillgång 

till resurser så som böcker, bibliotek och datorer. Dock handlar det inte endast om resurser utan hur 

stimulerande miljön även är för lärandet. Om föräldrar skapar tid och utrymme för lärande genom 

att t.ex. ta med sina barn till biblioteket för att låna böcker eller köpa pedagogiska leksaker gynnar 

detta elevens prestationer (Woolfolk & Karlberg, 2015:183–184). 
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Ytterligare en faktor som kan påverka skolprestationerna, framför allt när det gäller att lära sig ett 

annat språk, är kulturell och språklig identitet. Abrahamson och Bylund (2012) hänvisar till 

forskning som visar att det kulturella och språkliga avståndet mellan modersmålet och det andra 

språket har betydelse för hur bra det går att lära sig det andra språket. Här spelar också attityderna 

både till det egna språket/den egna kulturen och till det nya språket och den nya kulturen en viss roll 

för motivationen att lära sig. 

 

3.3 Tvåspråkighet 

Ladberg (2003:7) nämner språket som en självklarhet för de individer som endast lever med ett 

språk. Däremot blir språket mindre självklart när det handlar om flera språk. Tvåspråkighet innebär 

att individen talar mer än ett språk under sin vardag. Vi har valt att skriva om barn som har ett annat 

modersmål än svenska. Men vad är tvåspråkighet egentligen? Håkansson (2003:13) skriver att i 

litteraturen möter vi skilda uppfattningar av definitionen tvåspråkighet. Vissa menar att man måste 

vara uppvuxen med två språk i familjen, för att anses vara tvåspråkig medan andra anser att det 

räcker med en viss kunskap om två språk.  

 

Woolfolk och Karlberg (2015) skriver att de flesta tvåspråkiga individer måste vara förmögna att 

röra sig mellan två kulturer men samtidigt kunna bevara sin identitet. Att vara tvåspråkig innebär att 

behärska kunskap för att kommunicera i två kulturer, vilket är en fördel för att hantera 

diskriminering efter bakgrund. Att behärska ett andra språk har följande två avseenden; direkt 

kommunikation och språkfärdigheter. Direkt kommunikation sker mellan människor dagligen 

medan språkfärdigheter handlar om läsning och grammatikövningar. För barn som ska lära sig ett 

andraspråk krävs ungefär 2-3 års högkvalitativ undervisning för att kunna behärska direkt 

kommunikation på andraspråk. Dock tar det längre tid ca 5-7 år att behärska språket för skolans 

ändamål där kraven är att läsa texter på det nya språket (Woolfolk & Karlberg, 2015:190–191).  

 

Flerspråkiga barn har, som alla elever, olika individuella skillnader. Det gäller både erfarenhet, 

intresse, behov och språkliga färdigheter och kunskapsmässiga nivåer. För att dessa elever ska 

kunna nå upp till de nationella målen i läroplanen krävs det, enligt Skolinspektionen (2010), att 

skolan utmanar flerspråkiga elever i deras lärande, och har större förväntningar på eleverna. Skolan 

bör förbättra sina kartläggningar på dessa flerspråkiga elever. Skolinspektionen (2010) menar även 

att skolan ska skapa ett sammanhang där kunskapsutvecklingen och språket hänger ihop. Skolan ska 

även se till att flerspråkiga elever får den studiehandledning de behöver på sitt modersmål. 
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Hyltenstam och Milani (2012) skriver om flerspråkighet som en samhällsfråga. Författarna 

diskuterar bland annat en- eller tvåspråkighet, vilket av dessa som är bäst att satsa på, och ställer 

därmed frågan ifall barn bör gå i flerspråkiga förskolor och skolor. (Hyltenstam & Milani 2012) 

nämner även att Svenska som andra språk (SVA) ska enligt skolförordning (SFS 2011:185) 

anordnas av kommunen om det behövs, främst för elever som har ett annat modersmål än svenska. 

SVA är ett eget ämne precis som svenska och är ett kärnämne, båda dessa har meritvärde vid 

ansökan till högskolestudier. Utvärderingar har visat att undervisningen i SVA i skolorna landet 

över har stora brister. Det som bland annat har varit ett problem är att undervisningen inte har 

anordnats överhuvudtaget trots att behovet har funnits. Ännu ett problem är att en stor andel av de 

undervisande lärarna inte har någon relevant utbildning samt att bedömningen av vilka personer 

som ska delta i undervisningen är ofullkomlig. Det har även funnits negativa attityder till ämnet hos 

både elever och föräldrar, på grund av att de uppfattar ämnet som en ”sämre och särskild lösning” 

för elever som inte tillhör majoritetsbefolkningen. Först när SVA anordnas som ett självständigt 

ämne med en kursplan är det möjligt att värdera undervisningen, därmed krävs lärare med 

ämneskompetens som undervisare. Elever kan härmed välja att själva ingå i undervisningen och inte 

bli utvalda som allmänt svagpresterande eller för att de har en viss social bakgrund (Hyltenstam & 

Milani, 2012). 

 

3.4 Motivation  

Motivation kommer från insidan och styr, upprätthåller och utlöser ett beteende. Motivation 

fokuserar på varför samt hur individer tar initiativ till sätt att agera som leder till att nå specifika mål 

(Woolfolk & Karlberg, 2015: 458). Westlund (2012:24) hävdar att motivation är en drivkraft för 

lärande, liksom Lundberg och Herrlin (2005), vilka framhåller att motivationen kan påverkas av 

känslorna som kommer upp innan, under och efter aktiviteten. Motivation kan beskrivas i följande 

två typer, inre och yttre motivation. Inre motivation består av personliga faktorer där nyfikenhet, 

behov och intresse uppstår. Yttre motivation handlar däremot om miljörelaterade faktorer så som 

socialt tryck, betyg, belöningar och bestraffningar. Inre och yttre motivation skiljer sig en hel del då 

inre motivation kommer ifrån människans naturliga avsikt, att utgå ifrån sina förmågor för att söka 

och sträva efter att klara av utmaningar bland annat för att tillfredsställa personliga intressen. När 

man däremot talar om yttre motivation uppstår andra känslor. Det kan handla om rädsla, press och 

prestation. Man försöker göra allt för att undvika bestraffning (Woolfolk & Karlberg, 2015).  

 

Giota (2006) skriver att många studier idag visa på att pojkar och flickor har skilda erfarenheter av 

klassrumsinteraktioner. Pojkar får mer stöd och uppmärksamhet än flickorna. De får även mer 
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uppskattning för det de gör än flickorna, trots detta visar det sig att flickorna lär sig mer i skolan och 

studieresultaten för flickorna är högre än pojkarna. Giota (2006) tar upp att Hendersson och Dweek 

(1990) har gjort en undersökning om flickors och pojkars motivation och prestation. Det visade sig 

att flickorna är mer yttre motiverade än pojkar vilket innebär att flickorna känner mer press och 

prestation för att uppnå ett mål. Giota (2006) tar även upp Meece och Holts (1993) undersökning 

som säger att flickors lärande är deras främsta mål medan pojkarna strävar mot prestationsmål samt 

yttre mål, den här studien säger alltså tvärtom mot Hendersson och Dweeks studie.  

 

När det gäller att lära sig ett andra språk är den inre motivationen viktig, eftersom den innebär att 

individen tycker att det är intressant och lustfyllt men det är också beroende av att man når de 

uppsatta målen och på så sätt får en inre tillfredsställelse (Al-Ghamdi, 2014). Yttre motivation är en 

vilja att göra något på grund av dess fördelar, ett exempel är att få en bra position och ett välbetalt 

jobb eller att man klarar en examen. Ryan och Deci (2000:233 i Al Ghamdi 2014) anger att "yttre 

motivation hänvisar till att göra något eftersom det leder till ett bra resultat". Detta innebär att det 

finns externa faktorer som gör att individer motiveras för att uppnå ett särskilt mål i livet. Baserat på 

behavioristiska tillvägagångssätt kan belöningssystem vara det mest effektiva verktyget för att 

motivera önskade beteenden. 

 

3.5 Undervisning av tvåspråkiga elever 

Undervisningen bör ske i samma rum för hela klassen, skriver Axelsson och Magnusson (2012), 

ingen ska behöva känna sig särbehandlad genom att avskiljas från klassen under undervisningen för 

att få extra stöd. När det gäller svenska som andraspråk (SVA) innebär det att eleverna ska få 

undervisning i särskild grupp enstaka timmar i veckan utöver schemat. Alltså bör eleverna inte 

separeras från de ”svenska” eleverna under sin schemalagda tid (Axelsson, & Magnusson, 2012). 

Författarna framhåller också vikten av att de flerspråkiga eleverna får undervisning i ”en 

sociokulturellt stöttande miljö” och att de får möjligheter att utveckla sitt förstaspråk (ibid: 350). De 

hänvisar till undersökningar (t ex Gröning, 2006 & Sellgren, 2011, i Axelsson & Magnusson, 2012) 

som tyder på att grupparbete i skolan har stora fördelar för dessa elever. De menar också att det har 

goda effekter att involvera föräldrarna i skolans arbete. 

 

Att lära sig ett andra språk innebär att elever har dubbla uppgifter i skolan, vilket enligt Axelsson 

och Magnusson (2012) innebär att eleverna ska både lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska 

förstå undervisningens innehåll. Författarna poängterar vikten av det muntliga språket och menar att 

talarna tillsammans bygger upp en kommunikation som ger olika ledtrådar. Dessa ledtrådar leder till 
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en gemensam erfarenhet och gemensamma förkunskaper. Skolspråket är mest skriftligt och 

informationen blir en ”påfrestning” då det hela tiden handlar om att lära sig fakta, medan 

vardagsspråket hör till sådant som eleverna ser och gör i sin vardag (Axelsson & Magnusson 2012). 

 

Woolfolk och Karlberg (2015:191–192) diskuterar också flera frågor om andraspråkselever. Den 

första frågan lyder såhär: 

"Är det bättre att andraspråkselever först lär sig läsa på sitt modersmål, eller bör läsundervisningen 

vara på andraspråket från början?” 

 

Och den andra frågan är:  

"Behöver andraspråkselever muntliga lektioner i andraspråket innan läsundervisningen kan få 

effekt?". 

 

Woolfolk och Karlberg menar att eleverna till en början bör undervisas i skolämnena på sitt 

modersmål exempelvis i matematik eller samhällskunskap, tills de lär sig andraspråket tillräckligt 

bra. De presenterar därmed två undervisningsmetoder kring andraspråksinlärning. Den första 

metoden fokuserar på hur snabbt övergången till andraspråket ska ske. Den andra metoden går ut på 

att förbättra modersmålet genom att använda det som undervisningsspråk tills färdigheterna i 

andraspråket är tillräckligt avancerade (Woolfolk & Karlberg, 2015:192). 

 

Skolinspektionen (2010) menar att barn kontinuerligt utvecklar sitt språk och sin kunskap. Dock är 

skolundervisningen, som exempelvis i ämnet svenska isolerat från andra ämnen. 

Ämnesundervisningen i svenska följer oftast svenska skoltraditioner. Ämnet ger sällan elever 

möjlighet att ta upp och diskutera egna erfarenheter. Skolinspektionen (2010) påpekar även att man 

ska få eleverna mer delaktiga i utbildningen genom att de får möjligheter att visa sina ämnes- 

relaterade kunskaper. Skolinspektionen (2010) hävdar att det är viktigt att lärarna har kunskap om 

barnens bakgrund och nivå. I många fall saknar personalen kunskap om elevens behov, erfarenheter 

och elevens kunskapsmässiga och språkmässiga nivå.  

 

Det är viktigt att eleverna medvetandegörs om hur de kan använda språket i olika sammanhang, det 

menar alltså flera forskare. Användning av det egna språket för olika syften i klassrumsinteraktion 

som t.ex. för kemins, fysikens och matematikens formler, gynnar flerspråkiga elevers skolframgång 

(Skolverket 2012).  
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4. Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur studien har utförts i form av datainsamlingsmetod, genomförandet av 

datainsamling och analysmetoder. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver att en 

systematisk litteraturstudie ska ha en grund som består av flera studier av god kvalitet. Studiens 

datainsamling utgörs av granskade vetenskapliga studier som är ett underlag för slutsatser och 

bedömningar. Dessa artiklar, rapporter och avhandlingar beskriver studier med kvalitativa och 

kvantitativa ansatser. En kvantitativ ansats är då forskaren har en uppfattning (hypotes) om hur 

resultatet kommer att se ut och testar detta. När forskaren gör en kvantitativ ansats kontrollerar 

denne urvalsämnet utifrån teori och undersökning, då data samlas in och redovisas i form av siffror 

och statistiska beräkningar. En kvantitativ studie bygger på en historia om att verkligheten kan 

studeras och strävar efter att se samband, förutspå, förklara och bedöma. En studie som är kvalitativ 

är beskrivande, förklarande och förutsägande. En kvalitativ ansats bygger på att tolka, förstå och 

skapa mening utifrån läran om människans natur, historia och filosofi. Kvalitativa studier strävar 

dock inte efter att redovisa resultat i form av siffror, utan analyserar med hjälp av utsedda 

datainsamlingar och beskriver resultatet i ord (Eriksson Barajas m.fl. 2013: 51-53). 

 

4.1 Datainsamling och avgränsningar 

De artiklar och rapporter som ingår i vår litteraturstudie har vi främst hämtat genom sökning i 

DIVA-portalen samt ERIC som är en elektronisk databas och består av pedagogiskt och 

utbildningsvetenskapligt innehåll. Vi har även gjort manuell sökning bland annat genom vår 

handledare som har rekommenderat några artiklar, men också genom referenslistor i kurslitteratur 

som behandlar andraspråksinlärning och motivation. Alla sökningar vi har gjort via databasen ERIC 

har gjorts med hjälp av avancerade sökord. Vi har bland annat använt oss av följande sökord; 

swedish as a second language-children, där fick vi fram 89 alternativ, sedan sökte vi second 

language acquisition-motivation och fick fram 2 547 alternativ, därefter använde vi second 

language-elementary school som sökord och fick 12 228 alternativ. Vidare använde vi second 

language-school-classroom som sökord och fick 7 111 träffar, sedan använde vi second language-

SES och fick 130 alternativ, ännu ett sökord som vi använde var swedish as a second language-

classroom environment och där fick vi 10 träffar. Till sist använde vi litteracy in elementary school- 

interaction with others och fick 82 träffar och Socioeconomic status-elementary school och fick 

1594 alternativ, därefter använde vi Socioeconomic status-school och fick 11 813 alternativ. Under 

varje sökning valde vi att göra en avgränsning på artiklar från år 2000 och framåt. Därmed kryssade 

vi för så att alla artiklar vi fann skulle vara refereegranskade. Därmed valde vi att gå in på de 10 

första artiklarna för att se vilka som är relevanta för vårt ämne. Det var särskilt svårt att hitta artiklar 
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som handlade om svenska som andraspråk och som var skrivna på engelska i internationella 

tidskrifter. Därför har vi även använt sökordet Svenska som andraspråk. Eftersom vi har haft 

problem med att hitta artiklar, som är relevanta för vår studie, har vi använt väldigt många sökord. 

Vissa av sökorden har visat på relativt relevanta artiklar för vårt område, dock fann vi fler artiklar 

som visade sig vara irrelevanta. Dessa valdes bort på grund av bland annat, gammal ålder på studien 

och ingen koppling till vårt valda ämne. Vi har insett att det är svårt att hitta forskningsstudier som 

är direkt riktade mot undervisning i svenska som andra språk. Vi har letat i bibliotekets sökruta och 

det mesta som verkade intressant var examensarbeten eller kandidatuppsatser. De artiklar som är 

skrivna av svenskar och handlar om svenska som andra språk eller ”Swedish as a Second 

Language” är nästan uteslutande och inaktuella, eller handlar om vuxna eller om någon specifik 

språklig variabel. Därför har vi använt oss utav forskningsöversikter av bland annat skolverket i vår 

litteraturstudie. Under rubriken ”metod” i tabellen, har vi med forskningsöversikterna som inte 

består av någon konkret metod, dessa är markerade med en stjärna (*).  

 

Tabell 1: Valda artiklar 

Nedan presenteras de valda artiklar inom vår litteraturstudie i bokstavsordning.  

Författare År Land Metod Sökord Datasökning/ 

Databas 

Abrahamsson, 

N.  

Bylund, E. 

2012 Sverige *Forskningsöversikt Svenska som 

andraspråk 

Manuell sökning 

Al-Ghamadi, 

A.M. 

2014 England Litteraturstudie Kommunikation 

och 

Språkvetenskap 

Annual Review 

of Education, 

Communication 

and Language 

Science Vol. 11 

Damber, U 2010 Sverige Lästest, 

observationer, 

intervjuer, 

statistiska data 

Swedish as a 

second 

language, 

elementary 

school 

ERIC 

Debreli, E. & 

Oyman, N. 

2015 Turkiet Enkäter Second 

language, 

school, 

classroom 

ERIC 

Ekermo, L. & 

Sunnerud, K. 

2015 Sverige Intervention Svenska som 

andraspråk, 

undervisning 

DIVA/ 

Portalen 
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Figueroa Flores, 

J.F. 

2015 Puerto 

Rico 

Motivationstest, 

observationer 

Second 

language 

acquisition, 

motivation 

ERIC 

Giota, J. 2006 Sverige Litteraturstudie Svenska som 

andraspråk 

Manuell sökning 

Holder, P.  2015 USA Enkätstudie, före- 

och eftertest 

Second 

language 

acquisition 

Manuell 

Sökning 

Howard, E., 

Páez, M., 

August, D., 

Barr, C., 

Kenyon, D., & 

Malabonga, V. 

2014 USA Språktest Second 

language, SES 

ERIC 

Hyltenstam, K. 

& Milani, T. 

2012 Sverige *Forskningsöversikt Svenska som 

andraspråk 

Manuell sökning 

Kirova, A. & 

Emme, M. 

2006 Canada Intervjuer, 

fotografering 

Second 

language 

acquisition, 

motivation 

ERIC 

Liu, H. & Chen, 

C. 

2015 Taiwan Motivations- och 

ångesttest, 

intervention 

Second 

language, 

elementary 

school, 

motivation 

ERIC 

Nygren-Junkin, 

L. 

2006 Sverige Forskningsstudie Svenska och 

modersmål 

Språkvård nr. 3 

Skolverket 2012 Sverige *Forskningsöversikt Svenska som 

andraspråk  

Manuell sökning 

 

4.2  Analys av insamlat material  

Vi har analyserat de vetenskapliga artiklarna genom att börja med att läsa artiklarnas ”abstract” och 

eller inledning, detta för att se ifall artikeln är relevant för vårt valda ämne. Under tiden vi läste 

artiklarna antecknade vi det vi ansåg vara viktigt och relevant. Därefter jämförde vi artiklarna för att 

hitta det som kunde vara gemensamt. När vi började skriva i resultatet ansåg vi att vi ibland hade 

gjort fel tolkningar vilket ledde till att vi valde bort vissa artiklar som inte längre var relevanta för 

ämnet. 
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4.3  Etiska överväganden 

Eriksson Barajas m.fl. (2013) framhäver att etiska överväganden bör göras vid systematisk 

litteraturstudie angående urval och presentation av resultat. Vidare menar författarna att man ska 

välja studier där noggranna etiska överväganden har gjorts samt presentera samtliga resultat som 

stöder och inte stöder hypoteser eller författarens åsikt. Hartman (2003) påpekar också att forskning 

ska sträva efter sanningen utan att undanhålla fakta. Vi har valt att inte ta med vissa artiklar i vår 

litteraturstudie då resultatet har varit svårt att förstå, på så sätt undviker vi bias, alltså feltolkning 

som kan uppstå. Många artiklar är på engelska och kan vara svåra att förstå helt då engelska inte är 

vårt modersmål. Därför har vi båda läst igenom texterna för att säkerställa att vi fått rätt tolkning 

och förstått resultatet rätt. 

 

4.4  Metoddiskussion 

De urval vi har gjort i litteraturstudiens metod baseras på sökord, sökning i databaser och en del 

manuell sökning. Vi har valt att utgå ifrån databasen ERIC eftersom den behandlar pedagogik och 

utbildningsvetenskap vilket är till stor fördel för vår utbildning. Vi har även sökt i DIVA Portalen 

då vi inte fann tillräckligt med relevant material i databasen ERIC. Den manuella sökningen har vi 

bland annat gjort utifrån referenslistor i kurslitteratur men även genom vår handledare som har 

rekommenderat en del artiklar. Att finna relevanta artiklar för vårt område har varit väldigt svårt, 

trots att vi har använt oss av många sökord. Det som bland annat har varit ett problem för oss är att 

de flesta artiklar har varit på engelska, vilket kan leda till misstolkningar då engelska inte är vårt 

modersmål. För att göra det enklare för oss att förstå vissa svåra ord har vi använt oss av 

uppslagsverk samt diskuterat med varandra för att se ifall vi tolkar texten på samma sätt. Vi har 

dock haft det väldigt svårt att hitta relevanta artiklar då det inte finns tillräckligt med material om 

vårt valda område, Svenska som andraspråk. Detta har gjort att vi har behövt använda 

forskningsöversikter som gjorts av bland annat skolverket. 

 

5. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera litteraturstudiens resultat. Vi har strukturerat resultatet enligt 

teman som vi ansåg att artiklarna hade gemensamt. Därmed har vi delat upp resultatet i två delar, 

där den första delen besvarar vår första frågeställning och den andra delen besvarar den andra 

frågeställningen. 
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5.1 Hur kan lärare motivera och stimulera tvåspråkiga elever till att lära sig 

det svenska språket? 

5.1.1 Modersmålsundervisning för andraspråksinlärning 

Nygren-Junkin (2006) skriver att under senare tid på 1900-talet har språkforskare upptäckt att det är 

till stor fördel att behärska mer än ett språk. Det är både praktiskt och positivt för individens 

kognitiva förmåga. Forskarna fick även fram andra oväntade resultat som visar på att elever med 

tvåspråkighet hade bättre resultat på intelligenstest än enspråkiga elever. En undersökning av 42 

gymnasieelever i Göteborg som hade ett annat modersmål än svenska och som hade deltagit i 

modersmålsundervisning, visade på minst lika bra färdigheter i förstaspråket som i svenska jämfört 

med elever som inte deltagit i modersmålsundervisning. Utöver det hade även eleverna bättre betyg 

i engelska än de enspråkigt svenska eleverna, samt högre genomsnittsbetyg. Nygren-Junkin (2006) 

skriver vidare att modersmålet har en stor avgörande roll för språk- och kunskapsutvecklingen. Hon 

pekar på Skolverkets statistik enligt där det visar sig att det är en större andel av flerspråkiga elever 

än enspråkiga elever som inte uppnår grundskolans mål. Anledningen till att flerspråkiga elever har 

det svårare att uppnå målen i betygskriterierna är oftast att de har stora brister i sina svenska 

språkfärdigheter. Detta är särskilt märkbart bland elever som inte deltagit i 

modersmålsundervisningen eller som bara deltagit en kort tid. Dessutom visar skolverkets statistik 

att resultaten för elever med annat modersmål än svenska har försämrats sedan man började skära 

ner på modersmålsundervisningen i den svenska skolan.  

 

Nygren-Junkin (2006) lyfter upp forskning och beskriver det enligt följande: ”ett väl utvecklat 

modersmål är den bästa grunden för ett väl utvecklat andraspråk” (Nygren-Junkin, 2006:14). 

Författaren menar att genom att sätta värde på elevens modersmål i skolsammanhang gynnar detta 

att eleven får en starkare självbild vilket vidare har en positiv inverkan på inlärningen. 

 

Howard m fl. (2014) undersökte i sin studie läsutvecklingen bland tvåspråkiga (spanska och 

engelska) elever i kindergarten, åk 3 och åk 5 med låg Socioekonomisk Status (SES). Det visade sig 

att de flesta av barnen oavsett ålder talade mest spanska med sina föräldrar medan de talade 

engelska med sina syskon, och mer och mer engelska ju äldre de blev. Föräldrarna läste mer för de 

yngsta barnen och då för det mesta på båda språken. För de äldre barnen hade SES ett visst 

samband med läsförståelse på engelska, det hade också barnens ordförråd på både spanska och 

engelska. Men sambandet med SES blev svagare i åk 5. Däremot hade det på alla nivåer betydelse 

vilket språk eleverna undervisades på. De elever som lyckades bäst fick undervisning lika mycket 

på båda språken. Howard m fl. drog också slutsatsen att de elever som hade ett starkt förstaspråk, i 
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det här fallet spanska, och ett gott ordförråd på båda språken, vilket hade grundlagts i hemmet, 

lyckades bra därför att de kunde föra över sina kunskaper från spanska till engelska. 

Nygren-Junkin (2006) nämner att det är till stor fördel att ibland låta eleverna arbeta på sitt 

modersmål i klassrummet, detta för att ge status åt de erfarenheter och färdigheter som eleven redan 

har. I Eskilstuna och Kristianstad där behovet är stort av att förebygga den negativa 

skolframgångsutvecklingen för elever med utländsk bakgrund har man provat att undervisa i vissa 

skolämnen på elevernas modersmål samtidigt som att man studerar andra ämnen på svenska. Det 

kan handla om att t.ex. studera matematik på sitt modersmål. Detta har visat på goda resultat där 

man bland annat har sett en ökad motivation, positiva attityder och en utvecklad språkfärdighet i 

svenska. 

 

5.1.2 Motivation för språkinlärning 

Figueroa Flores (2015) skriver om motivation och användande av specifika inlärningsmetoder för 

att motivera elever till att uppnå sina mål. Författarna tar upp olika utbildningsmiljöer, strategier 

och metoder för andraspråksinlärning och menar att idag är inlärnings- och undervisningsmetoder 

teknikorienterade som aldrig förr. Figueroa Flores (2015) nämner att det finns en hel del fördelar 

med internet och beskriver en metod han prövat som kallas för Gamification, vilken går ut på att 

använda sig av olika typer av datorspel för att lära sig. Exempel på sådana datorspel är: ”hänga 

gubbe” och ordpussel där man med hjälp av bokstäver ska bilda ord. I det här fallet handlar det om 

spel som rör andraspråksinlärning, vilket i sin tur ska utöka motivationen för inlärningen hos 

eleverna. 

 

Elever som har en negativ inställning gentemot skolan ser sig själva som mindre kompetenta när det 

gäller olika uppgifter i skolan inom ämnena matematik, svenska och engelska. Det visade sig i lägre 

uthållighet när de fick i uppgift att lösa svårare uppgifter. Dessutom visade de sig att eleverna 

visade depressiva symptom och en känsla av hopplöshet. Denna undersökning bestod av fler pojkar 

än flickor. Elever som ser sig själva som kompetenta ser positivt på skoluppgifter och visar högre 

inre motivation än elever som ser sig själva med lägre kompetens. De elever som hade en negativ 

inställning till skolan underskattade sin kompetens, de hade låga förväntningar på att lyckas i skolan 

både här och nu men även i framtiden (Giota, 2006). 

 

Liu och Chen (2011) har gjort en undersökning om motivationen för språkinlärning. Författarna 

nämner olika faktorer som kan påverka elevernas språkinlärning och hur de presterar i skolan. Dem 

menar att miljön, inlärningsmetoder, självförtroende och familjebakgrund har en stor påverkan på 

elevernas språkinlärning och prestationer. Liu och Chen (2011) skriver att motivationen har en stor 
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betydelse för språkinlärningen. Motivationen är en av de viktigaste faktorerna för att eleverna ska 

uppnå sina mål. Författarna nämner att motivationen är grunden för positiv inställning, ansträngning 

samt önskan om att uppnå sina mål. Om eleverna inte har motivationen till att lära sig i skolan kan 

det leda till ångest för lärandet. Denna ångest uppstår på grund av stress och nervositet. 

 

Al Ghamdi (2014) betonar att lärare bör vara medvetna om de olika typerna av yttre motivation och 

även tänka på, hur man kan förbättra och främja dem. Men läraren får heller inte glömma att 

stimulera den inre motivationen, t.ex. genom att skapa en intresseväckande och lustfylld språklig 

miljö i klassrummet. Holder (2015) skriver att formativ bedömning, som också innefattar elevernas 

självvärdering, är viktigt i ett klassrum. Författaren har i sin studie undersökt med hjälp av enkäter, 

hur en pedagogik som var tydligt målinriktad skulle påverka elevernas uppfattning om ”self-

efficacy” (självtillit), motivation samt prestation när det gällde att lära sig ett andra språk. Self- 

efficacy är starkt knutet till motivation. Om eleverna känner att de kan kontrollera sina 

studieresultat har de lättare att kunna ta ansvar för sitt lärande. För att öka elevernas självtillit och 

motivation, uppmuntrar forskare lärare att utveckla förmågan till självvärdering hos eleverna. I 

Holders (2015) studie fick eleverna från början bestämma vilka mål de skulle ha uppnått när kursen 

var slut. Deras kunskaper i det språk de skulle lära sig testades före och efter, och de fick svara på 

enkätfrågor före och efter kursen. Det visade sig att mer än 80 % av eleverna svarade att deras 

motivation till att lära sig språket höjts. Eleverna tog mer ansvar för sitt lärande och deras tillit till 

sitt eget lärande (self-efficacy) har också förbättrats. 

 

5.1.3 Undervisning i klassrummet och samspelet med andra 

Kirova och Emme (2015) har provat ett annorlunda sätt att få samspelet mellan nyanlända barn i 

Kanada och deras kanadensiska klasskamrater att fungera. Sex nyinflyttade barn från olika länder 

deltog i försöket. Två intervjuer rapporteras i artikeln, med en 10-årig pojke från Pakistan och en 

10- årig flicka från Taiwan. Syftet med intervjuerna var att samla minnen från barnens första dag i 

skolan i Kanada. Pojkens intervju genomfördes på engelska och flickans intervju genomfördes på 

hennes modersmål vilket är mandarin. Både pojken och flickan beskrev hur rädda och nervösa de 

var första dagen i skolan. De berättade att det var så många nya ansikten, och att även de fick en hel 

del blickar då personal, lärare och elever var nyfikna på de nya eleverna. Lösningen för att de skulle 

känna sig bekväma på skolan var att skapa gruppkonversationer. Gruppkonversationer skulle gå ut 

på att eleverna tillsammans skulle kommunicera dels för att lära känna varandra men också för att 

underlätta för de nya eleverna att komma in i den okända världen i skolan. Underlaget för 

gruppkonversationerna var de berättelser om sin första dag i skolan som de nyanlända barnen har 

skapat genom att använda kamera och ta en serie bilder som sedan kompletterades med korta texter. 



20 
 

Dessa kunde sedan användas på andra sätt för att utveckla barnens språkkunskaper, t ex genom att 

man tog bort texterna och lämnade kvar ”pratbubblorna” som andra grupper av barn sedan fick fylla 

i och på så sätt skapa nya berättelser. 

 

Damber (2010) nämner i sin avhandling, Fergusons (1991) undersökning, att antalet lärare i ett 

klassrum påverkar elevernas prestationer i läsning i de lägre klasserna. Det finns 21-30 elever i 

varje klass där eleverna uppnår bättre resultat än i mindre klasser. Dock kan dessa resultat 

återspegla det faktum att mer krävande elever får undervisning i små grupper. Fördelen med mindre 

klasser är att förutsättningarna för nyanlända elever förbättras, det blir större möjligheter att 

utveckla nära elev- och lärarrelationer. En mindre klass är även en fördel då en mer sällskaplig och 

mindre stressande miljö präglar ett gynnsamt klassrum för läskunnighet och prestation. En allmän 

slutsats är att en klasstorlek med mindre klasser gynnar elevernas prestation i de första skolåren, 

dessa resultat kan också visa sig vara på grund av antalet vuxna i klassrummet. En annan 

klassrumsfaktor som är förknippad med hög prestation är mängden och tillgången till läsmaterialet i 

klassrummet (Postlethwaite & Ross, 1992 i Damber 2010). Ett klassrum rikt på litteratur kan skapa 

bättre förutsättningar för läs- och skrivaktiviteter. Damber (2010) visade i sin undersökning att de 

elever som gått i en klass där man arbetade mycket med olika typer av texter, med boksamtal, 

dramatiseringar och olika sätt att bearbeta texterna lyckades bättre i skolan och hade en positivare 

attityd till skolan än man kunnat förvänta sig utifrån deras sociala och språkliga bakgrund. 

 

5.1.4 Arbetssätt 

Ekermo och Sunnerud (2015) har genomfört en läs- och skrivsatsning i årskurs F-6. Syftet är att 

utveckla undervisningen i skrivande och läsande för alla elever, vilket även innefattar elever som 

läser svenska som andra språk (SVA). Satsningen ska stimulera elevers lust till läsning och 

skrivning men även deras förmåga att skriva välstrukturerat och deras läsförståelse. Satsningen går 

ut på att ägna sig åt läsning/skrivning 80 minuter i veckan. Denna satsning har hjälpt elever att 

utvecklas, inte minst SVA-elever. SVA-elever har fått förarbeta en text med en SVA-lärare. SVA-

läraren hjälper eleven med att förstå texten och diskutera nya begrepp och ord. När texten sedan 

presenteras i klassen är SVA-eleverna glada och lyckliga över att känna igen texterna och kunna 

delta aktivt i undervisningen. Ekermo och Sunnerud (2015) har utarbetat ett forskningsbaserat 

arbetsmaterial som är tillgänglig för alla lärare på skolan. Detta har resulterat i att elevernas 

skrivglädje och läslust stimuleras. Det har även stimulerat deras läsförståelse. Med hjälp av 

materialet har eleverna lättare för att reda ut otydligheter, nya ord och uttryck, de har även lärt sig 

att sammanfatta det viktigaste i texten. Det har även resulterat i att eleverna kan tänka ”bortom 

raderna”. Dominković, Eriksson och Fellenius (2006 i Ekermo & Sunnerud 2015) hävdar att 
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högläsning kan vara ett av de mest betydelsefulla medlen för eleven att skapa motivation och en 

positiv attityd till läsförståelse. 

 

”En läsande klass” är något Ekermo och Sunnerud (2015) värderar högt. Denna läsundervisning går 

ut på att en lärare säger till exempel att eleverna har blivit förtrogna med strategierna att förutspå 

handlingen (Spågumman), att reda ut otydligheter, nya ord och uttryck (Detektiven) och att 

sammanfatta det viktigaste i texten (Cowboyen). Nästa steg är att uppmärksamma hur man skapar 

inre bilder (Konstnären) och ställer frågor om texten (Reportern). Andra lärare märker att eleverna 

frågar öppet om ord de inte förstår. De kan berätta hur de tänker bortom raderna. Det har visat sig 

fungera mycket bra för SVA-eleverna. Detsamma gäller arbetet med skrivande utifrån den så 

kallade Cirkelmodellen, som har beskrivits av Gibbons, 2006 (i Ekermo & Sunnerud, 2015). Enligt 

den modellen arbetar eleverna tillsammans i mindre grupper med ett tema. De orienterar sig om 

ämnet genom att läsa olika texter och skriver sedan texter tillsammans som redovisas inför klassen. 

Alla elever är involverade i arbetet. 

 

I resultatet för läsundervisningen ser lärarna bland annat att den har gynnat utvecklingen av 

läsförståelsen med hjälp av samtal kring innehåll där fler elever är aktiva. Det har blivit tydligare 

vilka elever som har svårt med ”hörförståelse”, att prata om text är ett bra verktyg. Läsintresset har 

ökat efter ”bokprat” om nyutkomna böcker. Resultaten för undervisningen visar även att lärarna är 

mycket positiva till att arbeta efter denna handledning. Det finns citat som visar på flera lärares 

positiva inställning till detta: ”Läs- och skrivprojektet har fungerat bra. Ett vinnande koncept! 

Pärmarna är ett bra stöd.” ”Fantastiskt bra instruktioner, bra att man ’slipper tänka själv’ – det är så 

sällan man får något serverat” (Ekermo & Sunnerud, 2015:12). 

Alla barn lär sig på olika sätt. Björk och Liberg (1999 i Ekermo och Sunnerud 2014) tar upp att barn 

ska bli erbjudna olika arbetssätt för att uppnå bästa resultat. Dominković, Eriksson och Fellenius 

(2006 i Ekermo & Sunnerud 2015) menar att högläsning är ett betydelsefullt medel för elevernas 

motivation och attityd till läsning. Även Chambers (2005 i Ekermo & Sunnerud 2015) lyfter fram 

att boksamtal är ett viktigt medel där känslor och tankar lyfts upp. 

 

5.2 Hur påverkar olika faktorer, t.ex. socioekonomiska förhållanden, 

andraspråkselever i skolan? 

5.2.1 Socioekonomisk status (SES) och hemmiljöns betydelse 

Damber (2010) skriver att vissa elever har visat sig nå högre nivåer av läsning och skrivning i 

skolan än vad som kunnat förutsägas utifrån deras socioekonomiska status och språkliga bakgrund. 
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De elever som man kunde förvänta sig ha ett dåligt resultat på grund av social bakgrund visade sig 

faktiskt lyckas bra i skolan. Dessutom var deras attityder till skolan oväntat positiva. Detta berodde, 

enligt Damber (2010) på att eleverna hade fått en ovanligt god undervisning i läsning och skrivning 

och främst i läsförståelse.  

 

Howard, Páez, August, Barr, Kenyon och Malabonga (2014) skriver att tidigare forskning har 

identifierat en rad olika faktorer som påverkar läsutveckling i andraspråksinlärning. Generellt sett 

har barn med en låg socioekonomisk bakgrund enligt dessa forskare ett sämre skolresultat än elever 

med hög SES. Men det visar sig också att undervisning med hög kvalitet har goda effekter på dessa 

barn, så att skillnaderna i prestationer är mer eller mindre försvunna i årskurs 5. En studie visade att 

lärarnas informella föräldrakontakter var vanligare när det gällde elever med hög socioekonomisk 

bakgrund än de med låg socioekonomisk bakgrund. Socioekonomiska indikationer som föräldrarnas 

yrke, föräldrarnas utbildning och familjens inkomst är faktorer som är kopplade till barns läs- och 

skrivresultat på både grupp och individnivå (Damber 2010). Hemmiljön påverkar barnens läs- och 

skrivkunskaper. Damber (2010) skriver att barn med bred kunskap och tidig avkodningsförmåga har 

aktivt styrts av en vuxen eller ett äldre syskon hemma. 

 

Hart och Risley (1992 i Damber 2010) undersökte ett tvärsnitt av amerikanska familjer. De 

observerade den tid föräldrarna tillbringade med sina barn, och kvaliteten på kommunikationen 

mellan barn och föräldrar. I sin studie fann de att föräldrar med låg socioekonomisk status 

tillbringade mindre tid med sina barn. I dessa familjer fanns också färre försök att bidra till barnens 

verbala utveckling, och kommunikativa handlingar var av sämre kvalitet. Dessutom bestod de 

kommunikativa handlingarna av negativa tillmälen i större utsträckning jämfört med familjer med 

hög SES och där barnen oftare uppmuntrades att utveckla sitt språk. Damber (2010) skriver att 

socioekonomiska bakgrundsfaktorer kanske inte är så avgörande på individnivå som man skulle 

kunna tro. Hon hävdar att den totala sociala bakgrunden i skolklassen spelar lika stor roll som 

individens hemmiljö. Damber (2010) tar upp att föräldrarnas förväntningar på att deras barn snabbt 

kommer att lära sig läsa och skriva, höjer nivån på vad som förväntas av hela klassen. Denna 

förväntade nivå kan också påverka mängden gemensam läsning föräldrarna gör med sina barn. 

 

Adams (1990 i Damber 2010) beskriver hur situationen kan vara för nyanlända elever som har ett 

modersmål med ett annat skriftsystem. De kan inte läsa från vänster till höger, och de har ingen 

aning om varför man ska läsa tidningar och böcker. Inte sällan kommer dessa elever från ett hem 

där ”emergent literacy” inte uppmuntras. Emergent literacy innebär att både läsning, skrivning och 

muntligt språk utvecklas samtidigt före skolåldern med hjälp av en ömsesidig påverkan. Det finns 
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inte så många studier där man har undersökt hur språkmiljön i hemmet påverkar hur väl tvåspråkiga 

barn tillägnar sig det andra språket, och de få studier som finns har kommit fram till olika resultat 

(Howard m fl., 2014). Howard m fl. menar att detta kan bero på att studierna har gjorts med barn i 

olika åldrar. De har själva funnit, också med stöd av andra forskare, att ju yngre barnen är desto 

större inverkan har hemmets språkmiljö på deras utveckling i det andra språket.  

 

5.3 Resultatsammanfattning 

Litteraturstudiens resultat visade på olika sätt hur man kan lära ut det nya språket och hur läraren på 

olika sätt kan motivera och simulera eleven till att lära sig ett andraspråk. Som vi tidigare citerat av 

Al-Ghamdi (2000:55) tycks motivation grunda sig i att göra något roligt och intressant. Därmed är 

det betydelsefullt att läraren varierar undervisningen med både teori och praktik, samt utgår ifrån 

elevernas intresse. Ett exempel kan vara att eleven får skriva en berättelse utifrån eget intresse, 

använda kamera för att beskriva en händelse eller också använda sig av spel på en lär-platta som är 

kopplad till undervisningen. Det visar även hur inre och yttre motivation påverkar elevers inlärning, 

där lust och engagemang inkluderas. Forskare uppmanar lärare att bygga en tillit till elevers 

självkänsla för att öka motivationen. Dessutom finns det även faktorer utifrån hemmets miljö och 

den socioekonomiska bakgrunden som påverkar inlärningen. Resultatet visade inte bara att 

motivation påverkade elevernas skolprestation, utan att hemmiljön har en inverkan på hur elever 

presterar i skolan. Resultatet visade vidare att elever från en familj med låg SES hade sämre 

genomsnittliga betyg än elever från en familj med hög SES. Däremot är det betydelsefullt att lärarna 

kan motivera och stimulera andraspråkseleverna genom att skapa en trygg miljö i klassrummet och 

ha en varierande undervisning, där alla elever känner sig delaktiga. 

 

6. Diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera resultatet och ge förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera och jämföra litteraturstudiens resultat med koppling till 

bakgrund och följande frågeställningar: Hur kan lärare motivera och stimulera tvåspråkiga elever 

till att lära sig det svenska språket? Hur påverkar olika faktorer t.ex. socioekonomiska 

förhållanden, andraspråkselever i skolan? Vi kommer även att diskutera litteraturstudiens resultat 

med anknytning till läraryrket, läroplanen och verksamheten i skolan. 
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6.1.1 Modersmålsundervisning för andraspråksinlärning 

Nygren-Junkin (2006) nämner i resultatet att modersmålet har en stor avgörande roll för 

språkutvecklingen på svenska liksom på elevernas kunskapsutveckling. Även vi anser att ett 

utvecklat modersmål är den bästa grunden för att kunna utveckla sitt andraspråk väl. Vi anser att det 

är viktigt att eleverna får fortsätta utveckla sitt modersmål då det har en stor betydelse för att 

utveckla sitt andraspråk, vi har själva egna erfarenheter eftersom vi har ett annat modersmål än 

svenska. Enligt vår syn på detta anser vi att det är en självklarhet att man ska satsa på modersmålet 

minst lika mycket som andraspråket. Vi tycker att elever med svenska som andraspråk ska få gå på 

SVA, dels för att det ska underlätta och stimulera andraspråksinlärningen.  

 

Hyltenstam och Milani (2012) nämner att det har funnits negativa attityder till ämnet svenska som 

andraspråk hos både elever och föräldrar, på grund av att de uppfattar ämnet som en ”sämre och 

särskild lösning” för elever som inte tillhör majoritetsbefolkningen. Detta är något även vi har 

upplevt under tidigare ålder när vi själva studerade SVA, dock insåg vi därefter att det istället 

gynnade oss. Elever som inte har svenska som sitt modersmål och som talar svag svenska har lättare 

att känna sig otrygga och oförstådda. Elever som studerar SVA i en mindre grupp, har oftast mer 

tillgång till stöd där läraren har möjlighet att ge eleven extrahjälp vilket vidare gynnar elevens 

självkänsla och denne känner sig mer trygg och förstådd (Ladberg & Nyberg, 1996). Kirova och 

Emme (2015), menar å andra sidan att andraspråkselever bör inkluderas i ordinarie undervisning då 

detta i sin tur gynnar elevernas läs- och skrivutveckling med hjälp av andra elever. Med detta vill 

man alltså förebygga svårigheter och hantera elevers olikheter i ordinarie undervisning för att elever 

med svårigheter ska känna delaktighet och gemenskap. Vi tycker att det har sina för- och nackdelar 

med att studera i ordinarie undervisning. Fördelen är att dels att känna delaktighet och gemenskap 

med resterande i klassen, dock är nackdelen att man kan bli rädd för att uttrycka sig i helklass då 

man kan känna sig otrygg och rädd för att säga fel. En medelväg skulle kunna vara att undervisa 

eleverna på deras modersmål i vissa ämnen, tills de behärskar andraspråket bättre, som visat sig 

vara ett framgångsrikt sätt, enligt Nygren-Junkin (2006). 

 

6.1.2 Socioekonomisk Status (SES) och hemmiljöns betydelse 

Som vi såg i resultatet har tidigare forskning identifierat att elever med låg SES har sämre 

skolresultat än elever med hög SES (Howard m fl. 2014) Även Gibbons (2013) menar att SES har 

en påverkan på elevernas skolresultat. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi 

upplevt att elever som kommer ifrån en familj med lägre SES, har haft det lite svårare i skolan då 

bland annat läxor inte blev gjorda på grund av att de inte har fått tillräckligt med hjälp hemma. 
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Ladberg (1996) skriver att familjens sociala ställning är viktig, där hon bland annat lyfter utbildning 

som en faktor och menar att det har en stor betydelse för elevens skolframgång. Det är till stor 

fördel om föräldrarna själva har studerat och har goda kunskaper i svenska. Detta påverkar i sin tur 

barnens studievana och ambition, beroende på hur mycket hjälp barnen kan få med läxorna. Detta är 

något vi kan hålla med om eftersom att vi har föräldrar med en annan bakgrund och som inte är 

födda i Sverige. Detta innebär att de inte har studerat i svensk skola och inte har tillräckligt med 

färdigheter i svenska språket. Därmed har det varit mer kämpigt för oss att försöka lösa uppgifter på 

egen hand utanför skolan.  

 

Ladberg (1996) nämner även att föräldrar som saknar utbildning kan påverka sina barn beroende på 

vilken inställning de har till studier. Inställningen till studier kan också påverka barnens vilja till att 

studera, beroende på hur väl föräldrarna uppmuntrar dem. Om en förälder säger till exempel: ”Jag 

har varit tvungen att städa i hela mitt liv, men det ska inte du behöva göra!” (Ladberg (1996:109), 

Där ger föräldrarna ett levande bevis på att utbildning är betydelsefullt och barnen får en 

uppfattning om att studier är en bättre utväg än inget alls. Ladberg (1996) menar då att föräldrar 

med låg SES kan påverka sina barn positivt. Hart och Risley (1992 i Damber 2010) menar däremot i 

sin studie att föräldrar med hög SES oftare uppmuntrar sina barn till att utveckla sitt språk och 

skolprestationer mer än elever som kommer från en familj med låg SES. Likaså nämner Woolfolk 

och Karlberg (2015) att den socioekonomiska bakgrunden har en stor inverkan på elevers 

skolprestationer. Detta är något även vi har upplevt i vårt hem, där föräldrarna värderar utbildning 

högt. Våra föräldrar har tidigare nämnt att de inte har haft den möjligheten att studera, bland annat 

av ekonomiska skäl och uppmanade sina barn till att utnyttja den möjlighet vi har i Sverige. Detta 

kan vara på grund av faktorer så som att föräldrarna inte har någon utbildning och inte har 

tillräcklig kunskap för att hjälpa sitt barn med läxorna. 

 

Damber (2010) och Howard m.fl. (2014) skriver båda att hemmiljön har en stor påverkan på barns 

utveckling i skolan. Vi tolkar detta som att barn som får tillräckligt med hjälp hemifrån presterar 

bättre i skolan än barn som inte får det. Detta på grund av att hemmiljön har en inverkan på barnet 

och dess utveckling. Därmed kan detta även tolkas som att barn som kommer från en familj med 

hög SES har större möjlighet till att få bättre läs och skrivkunskaper än barn som kommer från en 

lägre SES.   

 

6.1.3 Motivation för språkinlärning 

Motivation definieras som önskan att göra något eftersom det är värt de i slutändan (Williams och 

Burden, 1997 i Al-Ghamdi 2014). Detta menar även Westlund (2012) är en drivkraft för lärandet. 



26 
 

Ryan och Deci (2000:55 i Al-Ghamdi) definierar motivation enligt följande: "att göra något 

eftersom det är i sig intressant eller roligt".  

 

Motivation har en positiv effekt på andraspråksinlärningen (L2). Även Liu och Chen (2011) 

poängterar att motivationen har en stor betydelse för språkinlärningen. Motivationen är en av de 

viktigaste faktorerna för att eleverna ska uppnå sina mål. Liu och Chen (2011) skriver dessutom att 

miljön, inlärningsmetoder, självförtroende och familjebakgrund påverkar elevernas språkinlärning 

och prestationer. Lundberg och Herrlin (2005) framhåller vidare att motivationen kan påverkas av 

känslorna som kommer upp innan, under och efter aktiviteten. Figueroa Flores (2015) nämner att 

det finns en hel del fördelar med internet när det gäller att öka elevernas motivation för att lära sig 

ett språk och lyfter olika metoder som rör andraspråksinlärning. 

 

Woolfolk och Karlberg (2015) skriver att för att utveckla motivation hos elever till att lära, - ska 

studieaktiviteterna vara meningsfulla och givande. Vestlin (2009) skriver att enligt Professor 

Everett M Rogers är den teknikintresserade läraren en förebild för eleverna då tekniken idag är 

väldigt aktuell. Flera lärare har tagit hjälp av modern teknik för att utveckla elevernas lust att lära, 

det kan man även se i dagen skolor. Många skolor idag använder sig av lär-plattor just för att 

eleverna får mer lust och glädje till att lära sig. På vår VFU ser vi hur glada eleverna blir när läraren 

tar fram lär-plattorna. 

 

Elever som ser sig själva som kompetenta ser positivt på skoluppgifter och visar högre inre 

motivation än elever som ser sig själva med lägre kompetens (Giota, 2006). Al-Ghamdi (2014) 

skriver att om en elev känner att de kan kontrollera sina studieresultat, har de befogenhet att kunna 

ta ansvar för sitt lärande. För att bygga upp ”self-efficacy” (tillit till sin egen förmåga) och 

motivation, uppmuntrar forskning lärare att utveckla förmågan till självvärdering hos eleverna 

(Holder, 2015). Enligt Holders studier blir självvärderingen lättare att genomföra om eleverna är 

med och bestämmer vilka mål de ska uppnå. Det höjer dessutom deras tillit till sina egen förmåga 

och den inre tillfredställelsen med att ha lyckats med att uppnå sina mål.  

 

6.1.4 Undervisning i klassrummet och Samspelet med andra 

Vid nybörjarundervisning för nyanlända barn är den viktigaste utgångspunkten att barnen känner 

sig trygga. Westlund (2012) skriver att eleverna ska vara trygga i skolmiljön och med människorna 

som vistas i skolan. Hon menar att man har behov av att kunna arbeta och samarbeta med andra. 

Enligt Vygotskijs sociokulturella teori, har både kultur och språk en stor betydelse för lärandet. 

Kunskapen och lärandet kommer från en social och kulturell miljö där individer lär sig av varandra. 
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Här kan läraren som en erfaren person, stötta sina elever i lärandet, med andra ord scaffolding 

(stöttning). Enligt vår åsikt spelar detta en betydande roll för lärandet.  

 

Det är viktigt att känna trygghet och gemenskap för att trivas och medverka i undervisningen. Även 

Kirova och Emme (2015) menar i sitt resultat att det är till stor fördel att eleverna ska känna sig 

trygga och bekväma redan från första dagen. Damber (2010) menar att det ibland är en fördel med 

mindre grupper och klasser. Förutsättningarna för nyanlända elever förbättras, det blir större 

möjligheter att utveckla elevnära relationer. Gibbons (2012) skriver att samtalen i klassrummet har 

en påverkan på andraspråksinlärning. I klassrummet frågar läraren ofta eleven frågor för att se om 

eleven hänger med. Det är betydelsefullt att se till så att alla elever är uppmärksamma och tar 

hänsyn till undervisningen. Dock kan det kännas otryggt för eleven ifall eleven får en fråga av 

läraren som denne inte kan svara på.  Grupparbeten är en fördel för andraspråkselever då eleven får 

höra de svenska språket talas av andra och inte enbart av läraren. Däremot kan eleven känna större 

ansvar för att göra sig förstådd då läraren inte finns tillhands. Westlund (2012) menar vidare att man 

har behov av att kunna arbeta och samarbeta med andra i klassrummet. Arbete i mindre grupper där 

elever som befinner sig på olika nivåer, t.ex. i språkkunskaper, kan samverka och hjälpa varandra är 

ett exempel på hur den proximala utvecklingszonen utnyttjas i klassrummet. Detta leder i sin tur till 

en kognitiv utveckling. 

 

6.1.5 Arbetssätt 

Barn lär sig på olika sätt och bör bli erbjudna olika sätt att arbeta på i skolan. (Ekermo & Sunnerud, 

2015). Olika arbetssätt har en stor påverkan på elevers skolresultat, det har vi bland annat sätt när vi 

har varit ute på VFU. Westlund (2012) hävdar att undervisningen bör vara organiserad på olika 

nivåer där alla barn har möjlighet att utmanas och utvecklas. En annan påverkan är arbetsmaterialet 

som läraren använder sig utav. Ett arbetsmaterial som Ekermo och Sunnerud värderar högt är ”en 

läsande klass”, det är ett material som har visat sig hjälpa elevers läslust och skrivglädje. Dessutom 

har elever med hjälp av arbetsmaterialet lättare för att förstå olika texter och dess innebörd mer på 

djupet. Under vår VFU har vi sett att lärare arbetar med ”en läsande klass”. Lärarna tycker 

arbetsmaterialet är både bra för eleverna men även för läraren då det är lättare att bedöma eleverna. 

Vi upplever ”en läsande klass” som ett betydelsefullt arbetsmaterial i klassrummet, där elever 

samarbetar, tar del av andras kunskaper och samtidigt har kul. Läraren bör ha en strukturerad och 

rutinerad undervisning. Detta för att eleverna ska känna en trygghet, speciellt för elever som inte 

har en trygghet hemifrån och som istället är i behov av den från skolan (Westlund, 2012). 
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6.2 Avslutande reflektion 

Idag har invandringen ökat i Sverige drastiskt vilket även betyder att många barn med ett annat 

modersmål än svenska börjar i en svensk skola. När en elev börjar en ny skola är det viktigt att få 

eleven att känna sig trygg och bekväm i skolan, lärarna har därför ett stort ansvar inte bara i 

undervisningen utan även med att skapa en god skolmiljö. Som vi nämnt tidigare är motivation en 

viktig aspekt inom lärandet, speciellt för andraspråkselever. Utifrån denna litteraturstudie kan vi 

konstatera att det finns flera olika metoder att motivera och stimulera nyanlända elever till att lära 

sig det svenska språket. Därmed kan vi även fastlägga att hemmiljön och den socioekonomiska 

bakgrunden har en stor inverkan på hur elevers skolprestationer.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Eftersom vi upptäckt att det inte finns så många forskningsstudier om andraspråkselever som är 

gjorda i Sverige skulle vi vilja fortsätta med fördjupade studier i hur läraren kan hjälpa elever med 

svenska som andraspråk för att utveckla andraspråksinlärningen på bästa sätt. Ett annat område som 

man skulle kunna undersöka är på vilka sätt man kan öka motivationen hos eleverna utifrån elevens 

perspektiv, ta reda på vilka intressen eleverna har och hur detta kan avspegla sig i undervisningen. 

Ett tredje område som skulle kunna vara relevant är hur föräldrarna kan hjälpa sina barn med 

andraspråksinlärningen genom modersmålet. 
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Bilaga 1: Självvärdering 
Denna litteraturstudie är producerad av oss båda, vi har genomfört samtliga moment gemensamt. Vi 

har båda letat artiklar och sedan bearbetat de artiklar vi hittat för att se ifall de är relevanta för vår 

litteraturstudie. Det som dock har varit en motgång för oss är att det inte finns tillräckligt med 

forskningsstudier om andraspråkselever som är gjorda i Sverige. Därmed har vi fått nöja oss med 

det material som är aktuellt, även om vi känner att det skulle uppskattas med fler alternativ. 

Bearbetning av artiklarna har vi gjort genom att dela upp och läsa några artiklar var, därefter har vi 

gemensamt diskuterat vad artiklarna handlade om. Vi diskuterade bland annat ifall artiklarna var 

relevanta för just vårt område. Därmed hjälptes vi åt vid svåra formuleringar och ord. Vartefter vi 

diskuterat om artiklarnas innehåll, analyserade vi det vi fann gemensamt med de valda artiklarna. 

Därefter skrev vi gemensamt ihop arbetet genom att dela upp rubrikerna så att vi fick skriva under 

några rubriker var. Efter det har vi kontinuerligt läst igenom varandras texter för att bekanta oss 

med det som står skrivet under respektive rubrik och på så sätt hjälptes vi åt att rätta så att allt är 

korrekt, och se till så att vi har förstått och tolkat allt på samma sätt. Vi har haft arbetet på en och 

samma dator under processens gång, dock har den andra personen fått skriva på ett separat 

dokument på sin dator och därefter skickat så att allt har lagts in i det ”originella” dokumentet. 

Detta sätt har funkat väldigt bra för oss och det har varit ett smidigt sätt att samarbeta på. 


