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Sammanfattning 

Föreliggande studie syftar till att ge en översikt över vilka metoder lärare kan använda för 

flerspråkiga elever samt vad dessa metoder ger för resultat för deras kunskapsinlärning. Detta 

undersöker vi genom en litteraturstudie där vi har inkluderat sammanlagt tio studier. Mer 

specifikt avser studien att undersöka effekter av par- och grupparbeten, 

modersmålsinkludering, visuella metoder, ökad läsning samt tematisk planering och vad 

dessa metoder innebär. Resultaten visar att tidigare studier framförallt skriver om 

modersmålsinkludering samt par- och grupparbeten. Forskare har även i mindre bemärkelse 

nämnt resterande metoder i sina studier. För att sammanfatta effekterna av metoderna visar de 

på goda resultat i form av ökat självförtroende, kunskapsutveckling och språkutveckling samt 

en god samhörighet mellan eleverna. Dessa metoder och dess effekter har diskuterats utifrån 

flerspråkiga elevers ämneskrav samt metateorin The Input Hypothesis för att se hur 

metoderna kan sättas in i olika sammanhang. 

 

Nyckelord; Undervisningsmetoder, modersmålsinkludering, andraspråksinlärning, 

flerspråkiga elever 
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1 Inledning  
Det svenska samhället har länge varit mångkulturellt, vilket innebär att många människor har 

en annan etnisk bakgrund. Under 2015 ökade antalet asylsökande radikalt, över 33 000 

ensamkommande flyktingbarn anlände till Sverige (Migrationsverket, 2016, s. 9). Av den 

anledningen är det givet att många av de barn som emigrerat börjar i den svenska skolan. 

Detta för att skollagen säger att alla barn har rätt att gå i skola (Skollag kapitel 29 §2). Lärare 

kommer därför oundvikligen att möta flerspråkiga elever i sin undervisning. Precis som det 

står skrivet i läroplanen är det därför lärarens uppgift att: “undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov.” (Skolverket, 2011, s. 8). Undervisningen ska alltså 

vara främjande för elevernas lärande genom att de utgår från elevernas tidigare erfarenheter, 

språk, bakgrund samt kunskaper (Skolverket, 2011 s. 8). Lärare står därför inför en utmaning 

att främja ett fortsatt lärande för flerspråkiga elever som har bristande språkkunskaper i 

svenska (Nauclér, 2001, s. 7).   

 

Språket är en viktig del i människans liv. Det är bland annat genom språket som människan 

bildar en uppfattning om sig själv vilket betyder att språk och identitet går hand i hand 

(Johansson, 2000, s. 12). Det står även skrivet i Skolverket (2011, s. 239) att flerspråkiga 

elever bör utvecklas i det svenska språket för att få en god förmåga till att kommunicera, lära 

och tänka. Det är nämligen människans främsta redskap. Således är det viktigt att även 

flerspråkiga elever får förmånen att lära sig svenska i skolan. Språket finns runt omkring oss, i 

många former och individen använder det hela tiden. Vi använder språket för att uttrycka 

känslor och socialisera oss med andra i omgivningen- språket är med andra ord en produkt av 

“samspel mellan individer, processer, relationer och strukturer” (Johansson, 2000, s. 12).  

 

Enligt Bergendorff (2014, s. 31) visar det sig att de flerspråkiga elevernas kunskapsresultat 

inte når de kunskapskraven som ställs i dagens läroplan Statiskt gjord av Skolverket (2016) 

visar på att elever som invandrat efter ordinarie skolstart har endast 43,9 % uppnått betyget E 

i årskurs 6, under vårterminen 2016. Basaran (2016, s.17) nämner att det krävs nytänkande 

bland lärarna för att skapa förutsättningar så att varje elev ska kunna använda sig av sina 

förmågor i sin språkutveckling i det svenska språket för att uppnå ett E. Skolan och lärarna 

står därför inför många krav och utmaningar.  

 

Med utgångspunkt i problemområdet är det viktigt att betrakta språkinlärning för flerspråkiga 

elever som en viktig utvecklingsåtgärd. Detta på grund av att det är betydelsefullt för 
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flerspråkiga elever att kunna kommunicera, lära och tänka med nationens språk för att bland 

annat integreras i samhället men också för att skapa sig en svensk identitet i det nya landet 

(Skolverket, 2011). Skolinspektionen skriver att det brister i den svenska undervisningen för 

flerspråkiga elever då många lärare inte har kunskaper om elevernas kunskapsnivå och 

bakgrund. Därmed utgår sällan undervisningen från tidigare erfarenheter och kunskaper från 

eleverna. Det finns alltså inte tillräckligt med kunskaper om undervisningsmetoder för att 

främja flerspråkiga elevernas lärande (Greppa språket, 2008, s. 9).  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka vad forskning lyfter fram om undervisningsmetoder som 

lärare kan använda sig av för flerspråkiga elevers kunskapsinlärning och hur dessa 

undervisningsmetoder påverkar flerspråkiga elever. Detta för att lärare ska bli mer medvetna 

om hur flerspråkiga elever kan stöttas i sin kunskapsinlärning. Utifrån syftet har vi formulerat 

dessa två frågor:   

1. Vilka metoder kan lärare använda i klassrummet för flerspråkiga elevers 

kunskapsinlärning? 

2. Vilka effekter medför undervisningsmetoderna för flerspråkiga elever? 

 

2 Bakgrund  
Detta avsnitt innefattar förklaringar av begreppen: förstaspråksinlärning, 

andraspråksinlärning, främmandespråksinlärning samt flerspråkighet för att förstå i vilken 

bemärkelse vi använder dessa begrepp. Avsnittet behandlar vad flerspråkiga elever har för 

krav i skolan samt en språkteori av Krashen (1985).  

 

2.1 Begrepp 
Håkansson (2003) definierar termerna förstaspråksinlärning, andraspråksinlärning och 

främmandespråksinlärning. Förstaspråksinlärning (modersmål) innebär att barnet före 

treårsåldern lär in ett eller två språk. Andraspråksinlärningen sker efter att barnet har lärt sig 

förstaspråket, efter treårsåldern. I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska som 

andraspråk (2016, s. 6) definieras termen andraspråk på liknande sätt. De menar att när 

barnet har utvecklat färdigt ett eller flera språk och senare möter ett nytt språk i en ny miljö 

där språket är officiellt är det ett andraspråk. Det står även att det finns flera sätt att benämna 

dessa elever vilket till exempel kan vara flerspråkiga elever samt andraspråkselever, elever 
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med svenska som andraspråk, tvåspråkiga elever, internationella elever, mångspråkiga elever, 

invandrarelever eller elever med utländsk bakgrund. Basaran (2016, s.11) nämner även 

andraspråk som det språket som eleverna ska lära sig i skolan. Hon använder även termen 

flerspråkighet som innebär att en person kan använda ett ytterligare språk aktivt eller passivt 

oberoende av om det är talat eller skrivet språk. Främmandespråksinlärning sker när eleven 

lär sig ett språk som inte talas i det samhälle hen lever i, exempelvis tyska och franska i 

Sverige (s. 145).  

 

2.2 Definitionen av flerspråkighet  
Termen flerspråkighet har tidigare använts för att förklara samt beskriva ett land eller 

samhälle där det finns flera språk inom sina gränser (Otterup, 2005, s.12). Idag används 

termen i sammanhang där det uppstår kontakter mellan individer som talar två eller flera 

språk (Otterup, 2005, s.17). Flerspråkiga elever tillhör inte någon specifik grupp utan det de 

har gemensamt är att de talar flera språk. Med flerspråkiga elever avses således elever som 

har ett annat modersmål än svenska (Greppa språket, 2012, s. 9).  

 

2.3 Särskilda ämneskrav på flerspråkiga elever 
Skolan har många mål som eleverna förväntas uppnå. Mer specifikt finns kunskapskrav för 

elever i varje årskurs, för varje ämne och betyg. I årskurs 4-6 har skolan exempelvis mål att 

eleverna ska uppnå vissa krav i att tala, lyssna och samtala i ämnena svenska och svenska som 

andraspråk. Dessa två ämnen är till stor del lika men med vissa mindre skillnader. En skillnad 

är att i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna kunna “uttal, satsmelodi och sambandet 

mellan betoning och betydelse” (Skolverket, 2011, s. 242). Kravet finns inte i ämnet svenska 

men är ett mål som flerspråkiga elever förväntas uppnå. Detta för att se att flerspråkiga 

elevers krav är utformade på ett sätt som är anpassat efter deras behov och kunskaper i ämnet 

svenska som andraspråk. Lärarna för ämnet har därför ett stort ansvar för flerspråkiga elevers 

möjlighet till att utveckla sitt tänkande, lärande, språkutveckling och för att de ska skapa en 

förståelse för sig själva och andra individer (Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som 

andraspråk, 2016, s. 8).  

 

Alla elever i Sverige förväntas kunna argumentera, tolka och analysera i skolans olika ämnen. 

Även om flerspråkiga elever inte har stora språkkunskaper i svenska, bedöms de på samma 

sätt som resterande elever i klassen i alla ämnen förutom svenska (Skolverket, 2016). Enligt 
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statistiken har 18 % av eleverna ett annat modersmål än svenska, i den svenska skolan. 

Skolverket nämner därmed att flerspråkiga elever upplever stora språksvårigheter och behöver 

därmed språkstöd i undervisningen. För att de flerspråkiga eleverna förväntas tillägna sig 

ämneskunskaper och kunna argumentera, tolka och analysera behöver flerspråkiga elever få 

tillgång till ett specifikt fackspråk. Alla ämnen har ett typiskt språk som eleverna måste 

behärska för att kunna uppnå kursmålen. Ett ämnesspecifikt språk är mycket invecklat, därför 

poängterar Hajer och Meestringa (2014, s.13-14) att det är viktigt att ha kunskaper om ämnets 

språkliga krav och elevernas språkkunskaper och utvecklingsbehov. Detta kan då leda till att 

flerspråkiga elevers skolgång försvåras då undervisningen sker på andraspråket, jämfört med 

enspråkiga elever som redan behärskar det svenska språket (Axelsson, 2004, s. 503-504).  

 

2.4 The Input Hypothesis  
Stephen Krashens (1985, s. 1-4) teori The input Hypothesis är en studie från år 1985 som visar 

att elever lär sig ett nytt språk genom att förvärva språk och genom att få comprehensible 

input (förståelig input). Förståelig input innebär att eleven möter språk på en nivå som ger 

tillräcklig förståelse av språket som eleven tar in, på naturlig väg. Krashen nämner även i+1, 

som innebär att “i” är den kunskapen eleven redan har och “1” är de språkliga fenomen eleven 

är redo att använda sig av på nästa nivå. Fokus ligger i att eleverna ska komma i kontakt med 

det nya språket men det ska ske på en hanterbar nivå för eleven. Han menar även att det inte 

sker ett effektivt lärande av ett nytt språk i undervisningen utan genom naturlig socialisation. 

När eleverna blir medvetna om sin förståelse av inflödet blir de automatiskt medvetna om hur 

de lär sig språket. Krashen nämner att den språkkunskap som har blivit medvetet inlärt genom 

undervisning kan ses som en monitor som eleverna har i sitt huvud. Det betyder att monitorn 

endast har en kontrollfunktion som i efterhand kontrollerar att det språk som producerats 

följer de regler som man lärt sig genom undervisning. Monitorn kan bli problematisk om 

eleverna har sämre självförtroende eller lider av stress. Krashen (1985, s.1-4) menar att 

ovanstående teori visar att språkregler som eleverna lär sig genom tydliga instruktioner inte 

blir underförstådd automatiserad kunskap. Därför har språkregler som lärts ut under strikta 

pedagogiska former begränsat värde menar han. 

 

Krashen (1985, s.1-4) menar således att interaktionen och ett naturligt möte med språket utgör 

en viktig del i teorin. Däremot blir interaktionen en enkelriktad process då han inte uppfattar 

eleven (inläraren) som en verksam producent och användare av språket, utan en elev som 
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passivt lär sig språket i naturliga sammanhang. En positiv aspekt i Krashens teori är att 

elevens språk utvecklas i sammanhang som är naturligt autentiska. En nackdel med teorin är 

att inverkan av elevens produktion och aktiva språkanvändning inte synliggörs i Krashens 

modell (Abrahamsson, 2009, s. 178-180). 

 

3 Metod och material  
Avsnittet presenterar våra val av metoder, urval, tillvägagångssätt och analysarbetet för denna 

litteraturstudie.  

 

3.1 Tillvägagångssätt och urval 
Vi har gjort en litteraturstudie. Denna metod ansåg vi vara relevant för att det fanns mycket 

forskning om lärares metoder för flerspråkighet i klassrummet vilket gjorde att vi kunde 

sammanställa och få en översikt inom området. En litteraturstudie innebär att forskare 

systematiskt “söker, kritiskt granskar och därefter sammanställer litteraturen inom ett valt 

ämne eller problemområde” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 31). Att 

skriva en litteraturstudie innebär även att forskaren sammanställer en relevant mängd data av 

tidigare forskning för att få en överblick i ämnet (s. 25).  

 

Författarna skriver även att en litteraturstudie bör omfatta aktuell forskning (s. 31). Det här 

var en anledning till att vi begränsade sökningen till åren 2006-2017. När vi sökte artiklar 

använde vi oss av databasen ERIC och Idunn. En systematisk litteraturstudie bör innehålla 

vetenskapliga artiklar, därför användes avgränsningen peer-reviewed vid sökningen i 

databasen ERIC (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 31). Sökorden som 

användes var multilingual classrooms* AND method*. Sökningen för studien avgränsades 

ytterligare med academic journals. Därefter inleddes en vidare läsning av rubriker som vi 

sedan själva begränsade till vad vi ansåg var mest relevanta. Det här var det första urvalet. Det 

andra urvalet innebar att vi läste artiklarnas abstract, för att få en bättre förståelse för vad 

texten handlade om. Därefter kunde vi välja ut relevanta artiklar för vår studie. De artiklar 

som exkluderades handlade om metoder för elever som skulle lära sig ett modernt språk i 

skolan. Dessa artiklar uteslöts på grund av att vår studie inriktar sig på lärares 

undervisningsmetoder för flerspråkiga elever.  
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En av artiklarna vi fann relevant för vår studie fanns i databasen Idunn. Sökordet som 

användes var Flerspråkiga elever* vilket gav oss totalt tre artiklar. De resterande två 

artiklarna var inte lika relevanta för vår studie, därför valdes de bort. Vissa artiklar fann vi i 

antologier där årtalen varierade mellan år 2004 och 2013. Vi använde nyckelorden svenska* 

och andraspråk* i databasen Libris och avgränsade oss till endast böcker. Därefter letade vi 

endast efter antologierna och likt artiklarna lästes titlarna igenom för att se vilka som kändes 

mest relevanta för oss.  

 

Vi valde att avgränsa oss till vårt syfte och frågeställningar för studien. Därför hade inte 

ämnen som inte var relevanta för vår studie tagits med (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 31).   

 

En del avgränsningar gjordes i samband med urval av artiklar. Till att börja med valde vi som 

tidigare nämnt att begränsa oss till aktuell forskning med artiklar från 2006-2017 när vi sökte 

i databaserna Idunn och ERIC. Anledningen till detta var att vi ville få fram aktuell 

forskningsresultat på vilka metoder lärare använder för flerspråkiga elever i klassrummet. Vår 

studie omfattar flera artiklar som var både internationella och svenska. Anledningen till att vi 

inte enbart förhöll oss till svenska studier var för att vi fann många internationella studier om 

metoder för lärare med flerspråkiga i klassen som skulle kunna appliceras i svenska skolor.  

 

3.2 Analysarbetet 
Analysarbetet påbörjades då vi först skrev ut våra artiklar och avhandlingar för att sedan 

tillsammans läsa igenom varje studie flera gånger. Målet med att läsa igenom studierna var att 

först urskilja metoder vi kunde hitta. Detta gjorde vi för att kunna få en överblick samt 

sammanfatta vilka metoder som presenterades i studierna. På så sätt kunde vi därefter skapa 

kategorier utifrån metoderna vi hittade. Detta precis som Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström (2013) nämner att vi kan “[…] utgå från empirin och beskriva vad som framträder 

i materialet och skapar kategorier utifrån det” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013, s. 163). 
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3.3 Presentation av studier  
Vi har valt ut en kombination av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och artiklar från 

handböcker till vår studie. Dessa fann vi relevanta inom vårt område eftersom de handlar om 

olika undervisningsmetoder lärare kan använda i flerspråkiga klassrum. Artiklarna handlar 

inte endast om undervisningsmetoder utan även om vad läraren kan ha i åtanke beroende på 

vilka metodval de väljer. De valda artiklarna är både internationella och svenska. Studierna 

kommer att representera ett brett underlag av olika synsätt och perspektiv på 

undervisningsmetoder för flerspråkiga elever. Nedanför presenteras tio studier där varje 

beskrivning omfattar syfte, metod och resultat. 

 

1. Shalina Nackier och Robert Balfour (2009): Policy and strategies for ESL pedagogy in 

multilingual classrooms: the Classroom Talk Programme  

I denna observationsstudie var syftet att undersöka effekterna av ett program som är 

specialdesignat för elever med engelska som andraspråk. Studien görs i Sydafrika och 

programmet prövas i en högstadieskola, i en mångkulturell klass. I Sydafrika finner de 

svårigheter i att lära ut engelska som inte är majoritetens modersmål i landet. 

Andraspråkselever har svårt att lära sig engelska och därför krävs vissa åtgärder för att 

förbättra undervisningen. Nackier och Balfour (2009) nämner att elevernas begränsningar i 

deras kommunikativa kompetens och prestationsförmåga i engelska gör att de tystas ned 

under lektionerna då de inte är tillräckligt bekväma i att tala engelska, vilket också är en 

anledning till det specialdesignade programmet.  

 

Programmet utgick från en experimentell forskningsmetodik som hade fokus på tre grupper i 

en klass 8 under år 2003 för att sedan följas upp 2004 då samma grupp av elever gick i klass 

9. Programmet innefattar kommunikativa strategier i syfte att främja interaktionen i ett 

mångkulturellt klassrum. Eleverna inkluderades i olika grupparbeten, par-arbeten, aktiviteter, 

visa och berätta- presentationer samt diskussioner. Resultatet av denna metod visade på att ju 

mer eleverna arbetar med det engelska språket i olika sammanhang desto mer vågar de 

uttrycka sig på engelska. Likaså visar studien att pedagogiska verktyg för lärare är användbara 

och värdefulla i praktiken för utvecklingen.  

 

2. Barbara Allison och Marsha Rehm (2007): Effective Teaching Strategies for Middle School 

Learners in Multicultural, Multilingual Classrooms 
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I en forskningsöversikt presenteras olika strategier för grundskoleelever som lärare kan 

använda sig av i ett flerspråkigt klassrum. Studien utfördes på olika mångkulturella 

grundskolor i Florida där 16 lärare deltog.  

 

Många metoder som lärarna använde sig av var visuella, det vill säga att lektionerna innehöll 

moment där eleverna bland annat konstruerade ritningar och affischer, storyboards och 

självbiografier som omfattade fotografier och ord. Ytterligare metoder som studien nämner är 

peer tutoring, cooperative learning och sticksågs-metoden. Metoderna gav goda resultat då 

eleverna utvecklade kulturell förståelse för varandra. Lagarbetet och vänskapen mellan 

eleverna i gruppen förbättrades och läs -och språkinlärningen bland eleverna ökade.  

 

3. Ester de Jong (2013): Preparing Mainstream Teachers for Multilingual Classrooms 

Denna observationsstudie syftar till att undersöka hur lärare arbetar i mångkulturella 

klassrum. Studien utfördes i Kalifornien, Georgia och North Dakota. Dessa stater fick en 

ökning av andraspråkstalare på kort tid vilket ledde till att det inte fanns tillräckligt många 

speciallärare eller program för andraspråkstalare. Därför behövde ordinarie lärare, det vill 

säga icke-utbildade speciallärare, ny material och resurser för att kunna stödja dessa elevers 

kunskapsutveckling. Detta görs i syfte att lära flerspråkiga elever ny kunskap på ett 

främmande språk. Resultatet av denna studie visar på att lärare ska se elevernas modersmål 

som en pedagogisk resurs i undervisningen, istället för att lärarna enbart ger enspråkig 

undervisning. Detta för att elevernas språkliga förmåga ska utvecklas.     

 

4. Ofelia García och Claire Sylvan (2011): Pedagogies and Practices in Multilingual 

Classrooms: Singularities in Pluralities  

I den här studien granskades och analyserades olika amerikanska program som benämns som 

bilingual education programs och de observerade olika tvåspråkiga utbildningar. Dessa 

program och utbildningar utformades för flerspråkiga elever i USA som ett redskap för 

eleverna att lära sig engelska. Författarna tar upp sju centrala principer för ett flerspråkigt 

klassrum. Dessa är heterogenitet och singularitet, samarbete bland eleverna och lärarna, 

lärandet är i centrum, språk och innehållsintegration, pluralism, erfarenhetsbaserad 

undervisning och autonomi samt ansvar.  

 

Resultatet visade att undervisning utan flexibilitet samt enspråkig undervisning missgynnar 

eleverna. Studien visar även att en lärare måste arbeta flexibelt och dynamiskt och inte ha 



 12 

andraspråksundervisningen vid specifika platser och tider. Författarna menar då att målet är 

att eleverna ska vara medvetna om sina metoder för språkinlärning för att få en god 

kompetens och kunna använda språket i arbetslivet samt i den demokratiska världen.  

 

5. Margareta Holmegaard och Inger Wikström (2004): Svenska som andraspråk  

Denna artikel handlar om hur flerspråkiga elever inhämtar ny kunskap på ett främmande 

språk. Det finns därmed stora krav på elevernas språkfärdigheter då bland annat matematik, 

naturvetenskap och historia har särskilda ämnesspråk. Samtidigt måste flerspråkiga elever 

fokusera på sin språkutveckling i svenska som andraspråk och då fallerar resterande 

ämneskunskaper. Författarna i studien nämner olika faktorer och metoder som lärare kan ha 

användning av i undervisningen. Dessa är läsningens betydelse, att lärare måste i förväg 

kontrollera och läsa igenom lärobokstexter innan de används i undervisningen, tematisk 

planering, kontextualisering, inkludering av flerspråkiga elevers modersmål och ordfält.  

 

6. Åsa Wedin (2011): Klassrumsinteraktion i de tidiga skolåren – Flerspråkiga elever i 

skolans språkliga vardag 

I denna artikel utförs studien i en förskoleklass och en årskurs etta och utgår från det faktum 

att språket är värdefullt för flerspråkiga elevers lärande i tidig ålder. 16 elever undersöktes 

under totalt två observationer, varav hälften hade en annan språkbakgrund. Wedin skriver 

bland annat om Vygotskys centrala teorier om mediering och zonen för närmaste 

utvecklingen (ZPD) och menar att elever behöver få stöd eller mediering från andra som har 

mer erfarenhet om ett ämne för att utvecklas. Likaså nämner författaren att 

klassrumsinteraktion är en viktig aspekt som gynnar flerspråkiga elevers lärandeprocess. De 

bör också ge eleverna en klar bild av normer i klassrummet och ge begripliga instruktioner på 

olika interaktionsformer som exempelvis grupparbeten, lärarledd undervisning och 

individuella arbeten. Tydlighet är enligt Wedin (2011) en speciellt viktig aspekt för 

flerspråkiga elever men även för tysta sådana, för att de ska våga uttrycka sig mer i 

klassrummet.  

 

Wedins resultat av studien visar en positiv effekt för elevernas kunskapsbyggande samt 

sociala mönster. Däremot såg författaren att om lärare är otydliga i det de säger till eleverna 

så påverkas elevernas lärande av det. Tydlighet är med andra ord en viktig aspekt för inte 

minst flerspråkiga elever.  
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7. Monica Axelsson (2013): Flerspråkighet och lärande  

I denna avhandling har en studie gjorts i syfte att se över flerspråkiga elevers skolframgång. 

Studiens empiri utgörs av en forskningsöversikt. Författaren benämner tre centrala faktorer 

som kan ha en inverkan på flerspråkiga elevers språkutveckling: maktrelationer i samhället, 

den pedagogiska inriktningen i skolor och klassrum och utvecklingen av språk och litteracitet 

för lärande (Axelsson, 2013, s.548).  

 

Studien påvisar att det är nyttigt för eleverna att både utveckla ett nytt språk och modersmålet 

för att de ska utvecklas. Några exempel på hur lärare kan använda elevernas förstaspråk i 

undervisningen nämns i studien. Axelsson (2013) lyfter fram metoder som förespråkar ett 

samspel mellan lärare och elever vilket betyder att eleverna som har samma förstaspråk kan 

arbeta i par för att exempelvis översätta texter från förstaspråket till andraspråket. Att arbeta 

med elevernas modersmål i klassrummet hjälper även att ta bort negativa attityder till andras 

språk och kultur.  

 

Slutsatsen av studien är att andraspråkselever får bättre resultat när de blir bemötta på ett bra 

sätt i skolan och de kan då utveckla sig kunskapsmässigt och som individer.  

 

8. Monica Axelsson (2004): Svenska som andraspråk. Wayne, T., & Collier, V. (1997). School 

Effectiveness for Language Minority Students.  

Monica Axelsson (2004) tar upp Wayne Thomas & Virginia Collier (1997) studie i USA om 

tvåspråkiga elevers skolframgång. I denna studie studerade de olika program för flerspråkiga 

elevers språkinlärning. Sex olika program presenterades där program 1-2 var berikande 

medan program 3-6 var stödprogram. Program 1 var ett tvåvägsprogram som innefattade två 

språk och program 2 var ett envägsprogram med två språk. I det första programmet skedde 

undervisningens halva tid på engelska och andra halvan på spanska. Eleverna fick i detta 

program utveckla kunskap med både sitt modersmål och andraspråk. Skillnaden i det andra 

programmet är att andraspråkseleverna inte går i samma klass som enspråkiga elever, men 

undervisningen sker halva tiden på spanska och andra tiden på engelska.  

 

Programmen 3-6 varierar på olika sätt men alla fungerar som övergångsprogram. Vilket 

betyder att specifikt engelska lektionerna är anpassade efter de flerspråkigas behov men 

ämnesundervisningen sker sällan på elevernas modersmål. De anpassade engelskalektionerna 

genomfördes under ett fåtal år, jämfört med program 1 och 2 som pågick till eleverna 
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avslutade skolan. Wayne Thomas & Virginia Collier (1997)  utformade ett diagram över 

andraspråkselevers skolframgång, i den illustreras enspråkiga genomsnittselevers slutliga 

skolresultat.  

 

Resultatet av denna studie visade att endast elever som ingick i program 1 och 2 nådde 

enspråkiga elevers genomsnittsslutliga skolresultat och högre än genomsnittet. Medan 

eleverna i programmen 3-6 inte uppnådde de skolresultaten, på grund av att de inte hann 

ikapp enspråkiga elevers kunskapsutveckling.  

 

9.  Jim Cummins (2001): Symposium 2000 ett andraspråksperspektiv på lärande 

I denna artikel nämns språklig och kulturell mångfald som en resurs. Författaren presenterar 

även en modell för inlärning där det är fokus på den närmaste utvecklingszonen (ZPD). Det är 

också viktigt att interaktionen mellan lärare och elever ger tid till att utveckla elevernas 

språkliga, personliga och kulturella identiteter i klassrummet för att eleverna ska vilja lägga 

ner värdefull tid på sin inlärningsprocess. Kognitivt engagemang och identitetsinvestering går 

hand i hand. När eleverna lär sig något stärks självbilden vilket gör att de engagerar sig mer i 

studierna. Det är därför relevant för läraren att engagera sig i elevens identitet. Om läraren 

inte visar engagemang gentemot eleverna och deras kunskap samt förmåga finns risken att de 

själva inte lägger ner tid på att investera i sin identitet (Cummins, 2001).  

 

10. Karin Forslund Frykedal (2008): Elevers tillvägagångssätt vid grupparbeten- om 

ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer.  

I denna avhandling är syftet att få en djupare förståelse för hur grupparbeten och 

grupparbetsuppgifter kan konstrueras. Då har hon skapat en modell som skildrar de 

interaktionsmönster som uppstår vid grupparbeten. I studien skriver Forslund Frykedal (2008) 

om begreppet Cooperative learning och att flera aspekter krävs för att uppnå ett lyckat 

resultat av CL som till exempel att läraren har en större roll i grupparbeten. Vidare nämns 

ytterligare ett begrepp i avhandlingen vilket är kollaborativt grupparbete som likt CL är en 

form av samarbete. Det är ett mindre strukturerat grupparbete för eleverna där de har mer 

ansvar och själva har möjlighet att utforma sina arbeten vilket innebär att de måste strukturera 

upp arbetet själva. Denna typ av grupparbete gör inte bara att eleverna samarbetar utan 

resulterar även i en ökad effektivitet i deras arbeten. Med kollaborativa arbeten kan även en 

social tillit utvecklas mellan eleverna då de har mycket ansvar som kräver samarbete.  
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4 Resultat 
Följande avsnitt kommer att inledas med att presentera olika kategorier som vi konstruerat 

med hjälp av artiklarna. Dessa kategoriseringar av olika metoder benämns som: Par -och 

grupparbeten, Modersmålets inkludering i klassrummet samt Övriga metoder. Därefter 

kommer avsnitt två omfatta kategorierna: Effekterna av par- och grupparbeten, Effekterna av 

att respektera kulturen och inkludera modersmålet i undervisningen och Effekterna av de 

övriga metoderna.  

 

4.1 Vilka metoder kan lärare använda i klassrummet för flerspråkiga elever? 

4.1.1 Par- och grupparbeten 

En av de viktigaste metoderna som studierna tar upp är att elevarbeten finns i form av par- 

och grupparbeten. Det var fyra av nio artiklar som beskrev om metoden och dess användning i 

mångkulturella klassrum. Metoden användes på olika sätt beroende på vad läraren ville uppnå 

i det mångkulturella klassrummet. 

 

Stöttning genom pararbete 

Flera studier visar att pararbete är en metod med goda resultat. Nackier och Balfours (2009, 

s.342) studie handlar om hur pararbete som metod skapar gemenskap i klassrummet och som 

läraren kan arbeta kontinuerligt med. Metoden innefattar pararbeten med olika aktiviteter 

samt visa och berätta-presentationer. Dessa typer av arbeten innebär ett samarbete mellan 

eleverna. Allison och Rehn (2007, s.15-16) nämnde i sin studie en annan typ av pararbete som 

kallas peer tutoring. Denna metod innebär att läraren parar ihop en elev med mindre 

språkkunskaper i det aktuella språket med en annan elev som besitter mer språkkunskaper i 

det aktuella språket. På så sätt kan eleven med mer språkkunskaper fungera som en resurs för 

den andre eleven och den andre får utmanas i sina språkkunskaper. Wedin (2011, s.211) 

beskriver ett liknande arbete som i den föregående artikeln, nämligen att elever som besitter 

mindre språkkunskaper (i majoritetsspråket) får stöd och mediering från andra elever som 

besitter mer kunskaper i språket. Detta sker inom något som kallas zonen för närmaste 

utveckling, och är något som Wedin menar att elever bör arbeta inom. I ytterligare en artikel, 

skriven av Monica Axelsson (2013, s.551), beskriver hon att pararbete är en metod som kan 

användas för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling. Detta kan enligt författaren 

utföras genom att till exempel låta två elever med samma modersmål översätta texter från 

modersmålet till svenska tillsammans. Eleverna kan befinna sig på olika nivåer kunskaps- och 
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språkmässigt, men det är på detta sätt som de stärker varandra. Eleverna stärker varandra 

genom att den som ligger på en högre språklig nivå hjälper den andra eleven i arbetet. På 

samma sätt stärks hen som ligger på en högre nivå genom att få öva på att förklara och 

resonera för den andre eleven (s. 551).  

 

Samarbeten i grupp 

I vårt granskande material har grupparbeten visat sig vara en effektiv metod som många 

studier lyfter fram. Forslund Frykedal (2008) beskriver även fördelarna med grupparbeten. 

Författaren menar bland annat att “grupparbeten är en utmärkt arbetsmetod för att utveckla 

vissa intellektuella och sociala förmågor som begreppsinlärning, problemlösning och för att 

utveckla den språkliga uttrycksförmågan samt förmågan till samarbete.” (Forslund Frykedal, 

2008, s. 2).  

 

Allison och Rehn (2007, s.6) beskriver en variant som kallas sticksågs-metoden. Metoden 

innebär att andraspråkseleverna arbetar i grupp. Varje grupp kommer att undersöka ett 

specifikt område i ett ämne. Alla i gruppen arbetar då med sitt utvalda ämne och blir experter 

inom det. Så småningom ska varje grupp få presentera sitt område för resterande 

klasskamrater. 

 

Ytterligare en metod som Allison och Rehn (2007, s. 16-17) beskriver är Cooperative learning 

(CL), som har prövats i flertalet mångkulturella klassrum. Metoden innefattar olika typer av 

grupparbeten som eleverna får arbeta med. Syftet med Cooperative learning är att eleverna 

ska få en chans att samarbeta i grupp där det är både andraspråkstalare och förstaspråkstalare 

som ingår i grupperna. På så sätt skapar eleverna relationer till varandra, vilket gör det lättare 

för andraspråkselever (och förstaspråkselever) att uttrycka sig på majoritetsspråket i 

klassrummet. Karin Forslund Frykedal (2008, s. 130) förespråkar metoden Cooperative 

learning i sin avhandling vilket hon menar är ett sätt för eleverna i gruppen att ta eget ansvar 

för olika typer av arbeten. Forslund Frykedal (2008, s.131) menar att vissa aspekter spelar roll 

för ett lyckat grupparbete. Det är till exempel viktigt att skapa ömsesidiga relationer mellan 

eleverna. Det är dessutom viktigt att läraren stödjer gruppen genom hela processen, genom att 

till exempel visa hur en grupp kan samarbeta, berätta vad som förväntas av eleverna samt låta 

eleverna reflektera över grupprocesser. Alla gruppmedlemmar bör även uppmuntras att delta i 

arbetet för att känna sig inkluderade i gruppen. Det är bland annat dessa aspekter som är 

betydelsefulla i en grupprocess för att CL ska bli lyckat i ett grupparbete.   



 17 

 

Vidare redogör Forslund Frykedal (2008, s.118) för kollaborativt grupparbete, som i korthet 

innebär att eleverna får ett större ansvar vad gäller arbetsmetod, eleverna utformar då en egen 

metod för hur arbetet ska gå till. Det är med andra ord inte lika lärarstyrt som med ett 

kooperativt arbete. Ett sådant ansvar ger eleverna möjlighet att utveckla sin prestationstillit, 

effektivitet, samt ett gott samarbete i gruppen. 

 

Forslund Frykedal (2008, s. 139) argumenterar för mer grupparbeten i klassrummen som en 

bra metod för att flerspråkiga ska uppnå dessa kriterier. Det är dock viktigt, menar Forslund 

Frykedal (2008), att gruppuppgifterna har en “sammanhållen karaktär, gemensamt 

produktkrav, ospecificerat innehåll och fast form” (Forslund Frykedal 2008, s.139) för att 

minska risken för samarbetsproblem och dylikt i grupperna. Ansvaret för att dessa kriterier 

ska ske ligger på läraren. Wedin (2011, s. 222) nämner även att tydlighet är en viktig faktor 

när läraren ger instruktioner, för att risken för missuppfattningar för flerspråkiga elever eller 

andraspråkstalare i gruppen ska minimeras. Målet är att försöka få alla i gruppen att förstå vad 

som ska göras vilket i sin tur leder till att alla elever, inklusive andraspråkstalare och 

flerspråkiga, vågar göra sig hörda i gruppen. På så sätt kanske eleverna deltar i den typen av 

lyckade grupparbeten som Forslund Frykedal (2008) nämner i sin avhandling. 

 

I de sju principerna som nämns i artikeln skriven av Garcia & Sylvan (2011, s. 395-396) 

berättar de om vikten av att ha strukturer som leder till samarbete mellan eleverna och lärarna. 

I heterogena klassrum är det viktigt att uppmuntra till ett samarbete där eleverna kan dela med 

sig av sina erfarenheter, perspektiv och åsikter för att på så sätt lära sig av varandra. Genom 

att arbeta med gruppuppgifter där eleverna ska samarbeta kan de slutföra uppgifter som inte 

kan klaras av på egen hand. Studien visar även att samarbete inom lärargruppen/mellan 

lärarna är en viktig faktor. Lärare har varierande egenskaper och styrkor, därför bör alla 

ämneslärare samlas flera gånger i veckan för att dela med sig av sina erfarenheter och idéer 

samt stödja varandra i arbetet. På så sätt lär sig lärarna av varandra hur man kan skapa ett 

flerspråkigt och kunskapsutvecklande klassrum. Avslutningsvis menar Garcia och Sylvan 

(2011, s. 395-396) att om lärare har samarbetsstruktur i klassrummet utvecklas även 

autonoma och ansvariga elever och lärare, genom att lärarna kontinuerligt stödjer 

andraspråkselevers insats och resultat.  
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4.1.2 Modersmålets inkludering i klassrummet 

En annan viktig metod som studierna beskriver är inkludering av elevernas modersmål i 

undervisningen och att respektera andraspråkselevers kultur. Det var fem, av nio artiklar som 

uppmärksammade denna metod, vilket innebär att metoden är en av många som framhävs 

mest i alla studier. Användningen av denna metod i undervisningen kan ske på olika sätt och 

har olika syften.  

 

Språkets, kulturens och individens betydelse 

De Jong (2013, s.43-44) nämner i sin studie att lärare ska omfamna och engagera sig i 

elevernas modersmål och kultur. Lärarna ska därmed inte bedriva en enspråkig undervisning 

och likaså inte endast fokusera på det egna landets kultur. Undervisningen ska respektera och 

erkänna elevernas modersmål och kultur, och därmed använda deras modersmål som en 

pedagogisk resurs. De Jong poängterar att det är centralt för lärare att förstå 

andraspråkselevers kultur och språk för att eleverna ska kunna utveckla deras språkförmåga i 

det inhemska språket, “They need to ensure that mainstream teachers understand bilingual 

learners, bilingual development, and ways that they can build on and extend students 

linguistic and cultural resources” (De Jong, 2013, s. 45). Det är således viktigt att lärarna 

sätter sig in i andraspråkselevers situation i klassrummet för att de ska få perspektiv på hur de 

lär sig bäst (s. 45). 

 

Jim Cummins (2000, s.94) tar upp ZPD i sin studie där han presenterar en modell som visar 

att interaktionen mellan lärare och elever är en viktig faktor för att eleverna ska uppnå 

maximalt kognitivt engagemang. Anledningen till att Cummins (2000) anser att elever bör 

uppnå detta är för att de ska kunna göra framsteg i sina studier. Interaktionen mellan lärare 

och elever är även viktig för maximal identitetsinvestering, det vill säga att “bejaka elevernas 

kulturella, språkliga och personliga identiteter” (Cummins, 2000, s. 94). Författaren menar att 

om elevernas kulturella språklighet får ta plats i klassrummet är det ett sätt för eleverna att få 

förutsättningar för att kunna satsa på sin inlärningsprocess (Cummins, 2000 s. 95). Även när 

García och Sylvan (2011, s. 390) studerade olika tvåspråkiga utbildningsprogram i USA, 

noterade de vikten av att ha förståelse för elevernas kulturer och språk. Detta syntes tydligt i 

en av deras observationer. Läraren som de studerade var utbildad andraspråkslärare, men 

saknade en uppfattning om elevernas språk och/eller kultur. Eleverna i klassen kommer ifrån 

olika kulturer och språk men läraren valde att fokusera på att lära ut det engelska och spanska 

språket, trots att flera av eleverna varken hade engelska eller spanska som modersmål. García 
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och Sylvan (2011) menade att “clearly, the individual linguistic, cultural, and schooling 

experiences of the children were being ignored” (García och Sylvan, 2011, s. 390). 

Författarna betonade tydligt att läraren inte såg andraspråkseleverna som individuella 

individer med sina egna språkbehov.  

 

Likaså betonar Axelsson (2013, s. 550-551) att relationen och samspelet mellan lärare och 

elev har en stor betydelse för andraspråkselevers språkutveckling och kunskapsutveckling. I 

ett mångkulturellt klassrum ska läraren därmed inte ignorera elevernas identitet, språk och 

kultur, utan läraren ska engagera sig i och respektera varje enskild individ, menar författaren  

 

Som tidigare nämnts beskriver García och Sylvan (2011, s. 395) sju centrala principer där en 

av principerna är heterogenitet och singularitet. Dessa påvisar att alla elever är olika, de talar 

olika språk och har olika kulturer och bakgrunder. De menar att lärarna och eleverna ska 

skapa respekt för varandras olikheter och unika bakgrunder. 

 

Utveckling av både första och andraspråket 

García och Sylvan (2011, s. 398) studerade olika typer av tvåspråkiga utbildningsprogram. 

Där poängterar författarna att enspråkig undervisning inte bör finnas då det inte är relevant för 

den globaliserade värld vi lever i. Genom att låta eleverna arbeta med både sitt modersmål 

och i det här fallet det engelska språket flexibelt och dynamiskt skapas goda medmänniskor 

för den globaliserade världen. Författarna förespråkar metoden translanguaging vilket på 

svenska kallas för korsspråkande. Korsspråkande innebär att undervisningen medvetet ska 

utnyttja elevernas flerspråkighet som resurs och eleverna ska använda olika språk som en 

resurs för deras lärande. För att korsspråkande ska kunna användas och utvecklas ska lärare 

uppmuntra eleverna till flerspråkighet (García och Sylvan, 2011, s. 398). 

 

García och Sylvan (2011, s. 397) betonar vikten av att behålla pluralism i klassrummet. Även 

om läraren inte kommer kunna tala alla elevers olika modersmål är det viktigt att låta eleverna 

ändå använda sig av alla sina språk. Det kan ske genom att en grupp elever som har samma 

modersmål kan använda modersmålet med varandra. Eleverna kan även få skriva loggböcker 

och liknande både på deras modersmål och på andra språk. Om läraren behärskar en elevs 

modersmål ska detta utnyttjas för att ytterligare utveckla elevers språkutveckling. Det är 

däremot viktigt att då läraren har en genomgång i helklass så ska det ske på andraspråket, det 

vill säga på svenska för att ingen elev ska känna sig exkluderad. 
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Även Axelsson (2013, s. 351) nämner att en undervisning som gör det möjligt för 

andraspråkselever att utveckla både sitt första och andraspråk stärker eleverna. Axelsson 

betonar dock att det kan vara svårt att genomföra en tvåspråkig utbildning. Detta på grund av 

att det finns många språk och att det behövs utbildade lärare som har kompetens i alla språk. 

Däremot kan lärarna på olika sätt införliva och visa respekt gentemot elevernas språk i det 

dagliga arbetet. Eleverna kan även bidra med centrala ord och begrepp på deras modersmål i 

undervisningen för att skapa en språkmedvetenhet. Därefter kan eleverna även översätta 

skrivuppgifter från andraspråket till modersmålet. Ännu ett hjälpmedel är att ha lexikon med 

olika språk i klassrummet tillgängligt för eleverna. Axelsson (2013, s. 351) nämner även en 

metod där läraren parar ihop elever med samma förstaspråk, men som har kommit olika långt 

i språkutveckling, för att de kan hjälpa och stötta varandra. För att stärka andraspråkselevers 

identitet och självförtroende kan läraren även låta andraspråkseleverna få skriva loggböcker, 

sammanfattningar och rapporter på sitt förstaspråk vilket i sin tur minskar risken för en 

kulturchock. 

 

Vidare nämner Axelsson (2013, s. 559-560) om tre grundskolor i Malmö som skapade 

tvåspråkig undervisning i syfte att undersöka huruvida det skulle bidra till att höja elevernas 

kunskapsnivå samt öka deras kompetens i svenska. Eleverna hade en svensktalande lärare och 

en tvåspråkig modersmålslärare. I de yngre åldrarna läste och skrev eleverna på arabiska 

medan den muntliga delen var på svenska. All studiematerial de använde sig av var på 

arabiska eller elev- och lärarproducerad. Så småningom lärde sig eleverna att läsa och skriva 

på både svenska och arabiska. Undervisningen dominerades av svenska medan arabiskan 

fungerade som ett hjälpmedel vid till exempel översättning.  

 

Thomas och Collier (1997, s. 512-515) upplyser om sex olika program som utformades 

specifikt för flerspråkiga elevers språkinlärning. Alla dessa program inkluderade elevernas 

modersmål i undervisningen men på olika sätt. Program 1-2 var ett tvåvägsprogram som 

innefattade två språk, och där undervisningen skedde halva tiden på spanska och halva tiden 

på engelska. På så sätt fick eleverna utveckla sina kunskaper i både sitt modersmål och i sitt 

andraspråk. Program 3-6 fungerade däremot som ett övergångsprogram eller 

förberedelseklass vilket innebar att enbart engelskalektionerna var anpassade efter 

andraspråkseleverna, och det var endast där modersmålet kom till användning. Resterande 
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ämnen var inte anpassade efter flerspråkiga språkkunskaper och inte heller modersmålets 

användning. 

 

4.1.3 Övriga metoder 

Vi har även samlat in olika metoder som inte har framhävts lika mycket som de två 

ovanstående. Metoderna har däremot ändå visat sig vara lämpliga och effektiva för 

flerspråkiga elevers kunskapsinlärning. 

 

Visuella metoder 

Allison och Rehm (2007, s. 14-15) nämner att lärare ska använda visuella metoder som kan 

användas då eleverna exempelvis ska lära sig olika begrepp. Då får de bland annat göra 

ritningar och affischer samt hands-on-material och bildmaterial för att skapa ett mer 

meningsfullt lärande. De får även använda storyboards och självbiografier som innehåller 

bilder som ett hjälpmedel för att flerspråkiga elever lättare ska kunna uttrycka sig. Att 

använda visuella metoder är praktiskt och gör det mer konkret för andraspråkstalare och 

språket lättare att förstå när man kombinerar bild och tal. Att använda visuella hjälpmedel i 

undervisningen är också stimulerande och kan användas till att skapa engagemang hos 

eleverna. 

 

En annan typ av visuell undervisningsmetod kan vara erfarenhetsbaserad undervisning som 

innebär att eleverna får utveckla sina erfarenheter för att språket ska få ett sammanhang och 

djupare betydelse. Metoden följer en av de sju principerna som Gracia & Sylvan (2011, s. 

397) nämnde i sin studie. Undervisningen behöver inte heller endast ske i klassrummet utan 

även utanför skolan. Andraspråkseleverna kan då få öva på språket på olika sätt utanför 

klassrummet. Det kan handla om studiebesök, teaterföreställningar och att hyra in föreläsare 

eller att få möjligheten att praktisera i olika sammanhang.  

 

Ökad läsning  

Holmegaard och Wikström (2004, s. 547-550) skriver också om olika metoder som lärare kan 

använda i klassrummet för andraspråkselever. En faktor de poängterar är vikten av läsning då 

individen ständigt stöter på olika sammanhang där de behöver använda läsförmågan. 

Författarna menar att flerspråkiga elever har sämre betyg än elever vars modersmål är svenska 

för att läsförståelsen drar ner deras förmåga att förstå resterande ämnen. “En god läsförmåga 

kan alltså ha avgörande betydelse för hur en elev klarar prov i matematik och 
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naturvetenskapliga ämnen. Det finns sålunda starka skäl att ytterligare betona vikten av en 

undervisning som stimulerar utvecklandet av en god läsförmåga hos alla elever” (Holmegaard 

& Wikström 2004, s. 547). Författarna menar på att läsningen är så pass viktig att lärarna 

måste skapa en positiv attityd gentemot läsning för att de ska motiveras mer till att läsa. Det 

går att bjuda in bibliotekarien i skolan som berättar om spännande böcker för att eleverna ska 

blir frestade till att läsa och läraren kan själv ge förslag på teman som eleverna behöver läsa in 

sig på för att sedan presentera dessa. Det är med andra ord viktigt att låta andraspråkselever 

kontinuerligt läsa böcker och texter i sin vardag för att utöka sitt ordförråd. Däremot bör 

lärare granska och läsa igenom lärobokstexter innan eleverna läser dem för att se att böckerna 

är på elevernas språknivå. Om böckerna innehåller bilder, diagram och tabeller är det en 

faktor som kan underlätta elevernas läsförståelse. Några faktorer Holmgaard och Wikström 

(2004, s. 550) nämner som behövs i exempelvis en lärobok för att texten ska bli mer begriplig 

för andraspråkselever är redundans, explicita förklaringar, röst, och kausalitet. Röst innebär 

att engagemanget från författaren kommer fram i böckerna genom till exempel tilltal, utrop 

eller frågor till läsaren.  

 

Tematisk planering 

Ytterligare en metod som ovanstående författare nämner är att arbeta med tematiskt planering 

vilket innebär att lärarna planerar och konstruerar undervisningar och uppgifter som är 

anpassade för andraspråkselever. Det kan innebära att läraren integrerar flera ämnen i 

undervisningen så att de hänger samman med varandra. Ett exempel på detta är att eleverna 

kan skriva om olika skapelsemyter vilket kan göras i samband med svenskan. Således får 

eleverna en bättre språkförståelse om de får arbeta med samma företeelse i olika sammanhang 

(Holmegaard & Wikström, 2004, s. 551). García och Sylvan (2011, s. 396-397) tar också upp 

detta i en av de sju principerna i sin artikel nämligen att språk och ämnesundervisning ska 

integreras så att eleverna får uppleva och lära sig nya ord och begrepp i ämnesundervisningen. 

När andraspråkselever lär sig ett nytt språk blir det enklare för dem att sätta de nya orden i ett 

sammanhang. På så sätt får de förståelse för orden och kommer minnas orden lättare. 

 

Även Holmegaard och Wikström (2004, s. 552) påpekar att läraren kan arbeta med 

kontextualisering genom att arbeta tematiskt. Det gör det möjligt för läraren att sätta in nytt 

stoff i ett sammanhang som gör det mer förståeligt för andraspråkseleverna. Samtidigt som 

läraren kan använda sig av elevernas tidigare erfarenheter. Det är dock viktigt att läraren 

skapar sig en bild av elevernas språkförståelse först för att se var de ligger språkmässigt. En 
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bedömning av elevernas språknivå är viktig för att anpassa undervisningen, till exempel med 

hjälp av lämplig konkretisering eleverna bland annat får laborera i form av mätningar, 

vägning och genom att använda alla sina sinnen för att få en bättre förståelse för lektionens 

syfte. Likaså kan eleverna arbeta med ord genom att dela in de i olika grupper. Det går även 

att visa eleverna olika föremål representerar begreppen. De kan även titta på bilder och filmer 

för att se hur saker och ting kan sättas in i olika sammanhang och hur språket kan användas 

till att förklara olika händelseförlopp. Axelsson (2004, s. 516) poängterar även i sin artikel att 

det är gynnsamt att arbeta tematiskt. 

 

Enligt Holmgaard och Wikström (2004, s. 552) kan det även vara bra att undvika att ge 

andraspråkselever allt för komplicerade texter att arbeta med till en början. Däremot är det 

viktigt att inte låta dessa elever stanna vid att endast arbeta med enklare texter utan successivt 

övergå till lite svårare uppgifter. Fastnar eleverna vid att arbeta med enklare uppgifter kan 

deras språkliga inflöde samt kunskapsutveckling hämmas. Övergången från enkla till svåra 

texter bidrar till att eleverna går mot en högre språklig samt kognitiv nivå.  

 

När läraren arbetar med ämnesrelaterade ord kan de även arbeta med metoden ordfält. Det 

innebär att inför ett nytt ämne kan läraren presentera ett ordfält där alla elever i klassen 

försöker ringa in lämpliga ord och fraser i ett ämne. Därefter diskuteras orden och fraserna i 

helklass, vilket ger flerspråkiga elever en förståelse för orden och potentiellt kan ett intresse 

för dessa ord väckas. 

 

Lärarcentrerad undervisning 

García och Sylvan (2011, s. 396) beskriver även principen lärandet är i centrum vilket 

innebär att eleverna ständigt bör utvecklas både språkligt och kunskapsmässigt. Det som 

nämns i texten är att i många klassrum arbetar lärare med en lärarcentrerad undervisning. 

Läraren anses då vara den som besitter all kunskap, därför ska eleverna lyssna och endast 

följa läraren. Det ser författarna kritisk på och drar parallellen att ett barn inte lär sig cykla 

genom att iaktta någon annan som cyklar. Meningen med undervisningen är istället att 

eleverna ska få öva och pröva sig fram för att lära sig ett nytt språk. Därför behövs deras 

modersmål i undervisningen för att de ska kunna utveckla sina kunskaper i andra ämnen än 

språk. Klassrummet ska präglas av ett lärande där eleverna får öva, samarbeta och lära sig av 

varandra och då lär sig även lärarna av eleverna.  
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4.2 Vilka effekter medför dessa metoder för flerspråkiga elever i klassrummet? 
Par- och gruppuppgifter har i vår studie varit en av de mest synliga metoderna. Under denna 

rubrik presenteras effekterna av par- och grupparbeten och hur dessa gynnar flerspråkiga 

elever. Då effekterna av att arbeta i par och grupp är mycket lika väljer vi att presentera de 

under samma rubrik. De avsnitt som följer behandlar även effekterna av de övriga metoderna 

som vi har funnit.  

4.2.1 Effekterna av par- och grupparbeten  

Nackier och Balfour (2009, s. 350) skriver i sin artikel om vad pararbeten som utfördes i 

skolorna innebar för eleverna. Författarna nämner att denna metod främjar interaktionen i 

klassrummet mellan alla elever. I samband med att interaktionen i undervisningen ökat bland 

eleverna har det resulterat i att de vågar uttrycka sig mer i klassrummet på andraspråket. I 

artikeln skriven av Allison och Rehn (2007, s. 5-6) nämns också olika effekter av peer 

tutoring metoden som bland annat resulterar i att eleverna motiverar varandra till att prestera 

bättre i samband med olika uppgifter. Det stärker även kommunikationen mellan eleverna och 

de som har en annan språklig bakgrund skapar en samhörighet med varandra. Dessa effekter 

av grupparbeten i par är något som även har gett resultat genom metoden cooperative learning 

som Allison och Rehn (2007) även skriver om i sin artikel. Metoden har gett positiva resultat 

för flerspråkiga elever och förutom att samhörigheten har förbättrats i klassrummet, har även 

en kulturell förståelse för varandra utvecklats. Likaså ökade elevernas läs -och språkinlärning 

med hjälp av denna metod. Sticksågs-metoden ger andraspråkseleverna möjligheten att 

kommunicera med varandra och på så sätt skapar det en positiv interaktion mellan dem. Även 

Axelsson (2013, s. 551) visar att par -och grupparbeten gynnar flerspråkiga elever i den 

bemärkelsen att de får möjlighet att använda talspråket som således leder till att de börjar 

kommunicera med andra och på så sätt skapar fler kontakter. Det ger de även chansen att 

utveckla sin läs- och skrivförmåga. I början av analysen nämnde vi att läraren kan para ihop 

två elever som ligger på olika nivåer i språket för att hjälpa varandra. Den svagare eleven får 

utmanas under par-arbetet men samtidigt få hjälp från den starkare eleven. De starkare 

eleverna gynnas även av samarbetet då de får förklara saker för de svagare eleverna. Den som 

får chansen att förklara på ett noggrant och begripligt sätt för någon annan fördjupar även sina 

egna kunskaper. Den starkare eleven utvecklar nämligen också ett ledarskap, självförtroende 

samt självkänsla av att förklara för någon annan (Allison & Rehm, 2007, s. 5).   
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4.2.2 Effekterna av att inkludera modersmålet i undervisningen 

När De Jong (2013, s. 43) poängterar vikten av att låta klassrummet vara flerspråkigt och att 

alla kulturer respekteras, nämner hon också att styrdokumenten visar något annat. Hon skriver 

att “while the proposed curricula, interventions, and strategies can be appropriate for some 

ELLs, they are not necessarily sufficient to meet their diverse linguistic, academic, and 

cultural needs” (De Jong, 2013, s. 43). Här menar forskaren att styrdokumenten inte är 

anpassade för flerspråkiga elevers olikheter så som språkliga, akademiska och kulturella 

behov.  

 

Som tidigare skrivit i texten betonar Axelsson (2013, s. 550-552) att relationen och samspelet 

mellan lärare och elev har en stor betydelse för andraspråkselevers språkutveckling och 

kunskapsutveckling. För att få en god relation till eleverna är det avgörande för läraren att 

bekräfta andraspråkselevers identitet. Därmed ska läraren ta in elevens modersmål i 

klassrummet och även erkänna elevernas kulturer. Genom att inkludera elevernas modersmål i 

klassrummet bidrar det till att minska negativa uppfattningar om andra språk och kulturer.  

 

Axelsson (2004, s. 505-506) nämner även konsekvenserna som kan uppstå om 

andraspråkselever inte får använda sitt modersmål i undervisningen utan endast får 

modersmålsundervisningen vid sidan av den ordinarie undervisningen. Andraspråkseleverna 

kommer nämligen känna att de missar annan undervisning då de måste gå iväg för sin 

modersmålsundervisning. Eleverna känner även att svenska främst är ett läroämne istället för 

ett språk de har stor användning för. Hon nämner även fördelen med att låta 

andraspråkselever bidra med centrala ord och fraser på deras modersmål vilket då ökar deras 

språkmedvetenhet. Om man bedriver en tvåspråkig undervisning innebär det enligt Axelsson 

att “[…] man kommit bort från det välvilliga ignorerandet liksom den implicita 

nedvärderingen av elevernas förmågor, språk, kulturer och identiteter […]” (Axelsson, 2004, 

s. 552). Genom att involvera elevernas modersmål i skolan motiveras de att engagera sig i 

skolan istället för att modersmålet endast användas i hemmet. Om modersmålet endast 

används i hemmet och förbjuds i skolan kan andraspråkseleverna uppfatta skolan som ett 

tvång och vägrar lära sig. ( Axelsson, 2004, s. 551-552).  

 

Axelsson (2004, s. 513) nämner Thomas och Collier som berikande program och 

stödprogram. Resultaten visade att endast i de berikande programmen kunde 

andraspråkselever nå högre kunskapsnivåer. Andraspråkseleverna som ingick i program 1-2 
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nådde samma genomsnittsbetyg som enspråkiga elever hade efter avslutad skolgång medan 

andraspråkseleverna i program 3-6 inte nådde enspråkiga elevers genomsnittsbetyg. Att 

andraspråkseleverna i program 1-2 åstadkom bättre kunskapsresultat berodde på att de hann 

ifatt och kunde hålla samma takt som enspråkiga elever. Detta var på grund av att de fick 

möjligheten att utvecklas tankemässigt och inhämta kunskaper i båda språken under hela sin 

skolgång. Andraspråkseleverna i program 3-6 hade från början samma resultat som de 

andraspråkseleverna i program 1-2, men detta förändrades efter tre år. Att elevernas resultat i 

program 3-6 inte ökade berodde på att stoffet i senare år blev mer tankemässigt krävande och 

de fick inte ta hjälp av sitt modersmål (Axelsson, 2004, s. 516). 

 

Som tidigare nämnts utfördes en tvåspråkig undervisning i Malmö där syftet var att undersöka 

om elevernas kunskapsnivå samt kompetens i det svenska språket ökade (Axelsson, 2013, s. 

559). I ett språkligt perspektiv resulterade det i att eleverna hade utvecklades i både svenska 

och arabiska både fonologiskt, grammatiskt, lexikalt och fick ett större ordförråd. Det visade 

sig även att föräldrarna hade en positiv bild av en tvåspråkig undervisning eftersom att de då 

kunde hjälpa sina barn med läxor och liknande och på så sätt kände de sig mer involverade. 

Trots de hinder och svårigheter det fick möta i en tvåspråkig undervisning blev slutsatsen att 

eleverna fick stärkt självförtroende och självkänsla, kommunikationen mellan föräldrar och 

skolan ökade, arabiskans status höjdes och eleverna fick möjligheten att utvecklas i arabiska 

vilket det inte hade kunnat gjort annars (Axelsson, 2013, s. 560-561).  

 

4.2.3 Effekterna av de övriga metoderna 

Visuella metoder gynnar andraspråkseleverna på många sätt. Bland annat skriver Allison & 

Rehm (2007, s. 14) att om eleverna får använda sig av exempelvis diagram, teckningar och 

videos förbättras deras lärande på grund av att de får användning av olika sinnen. Metoden 

ger även eleverna en chans till att utveckla idéer då de får presentera sina arbeten med hjälp 

av visuella redskap. Mer specifikt är denna metod bra för flerspråkiga elever då de får 

konkreta verktyg att arbeta med vilket gör undervisningen mer förståelig för dem. Sedan kan 

visuella metoder få eleverna mer intresserade av undervisningen vilket då ökar deras 

motivation till att lära sig.  

 

Holmgaard och Wikström (2004, s, 548) skriver att skönlitteraturen är ett hjälpmedel för att 

utveckla andraspråkselevers läsförmåga. Andraspråkselever gynnas av skönlitteratur eftersom 

texten stimulerar elevernas känslor, fantasi och inlevelseförmåga. Andraspråkseleverna 
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behöver inte ha goda förkunskaper inom ämnet eftersom böckerna har en “handling som 

hjälper förståelsen och lyfter läsningen från ord-för-ord-nivån” (Holmgaard & Wikström, 

2004, s. 548). Det blir därmed lättare för eleverna att få en förståelse om vad texten handlar 

om, med tanke på deras bristande ordförråd.   

 

Tidigare nämnde vi hur lärare kan använda tematisk planering i klassrummet. Författarna som 

förespråkar ämnesintegrering skriver att det gynnar eleverna på så sätt att de får mer tid på sig 

att bearbeta ämnen på djupet vilket i sin tur leder till att de förstår och minns innehållet 

betydligt bättre. Kontextualisering är också något som Holmgaard och Wikström (2004, s. 

551-552) anser är gynnsamt för andraspråkselever då det underlättar för eleverna att förstå 

texter och dylikt i undervisningen. Mer specifikt handlar det om att stärka elevernas förståelse 

för undervisningens innehåll.  

 

5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis finns det flera metoder som lärare kan använda i klassrummet för 

flerspråkiga elever. De metoder som lyfts fram är par- och grupparbeten samt 

modersmålsinkludering. I artiklarna togs också upp visuella metoder, tematisk planering, 

lärarcentrerad undervisning och läsning vid undervisning av flerspråkiga elever. Det 

sistnämnda var dock inte lika framträdande i våra artiklar och avhandlingar som de två 

förstnämnda men det utesluter inte att de kan användas i klassrummet. Utifrån analysen fick 

vi en bild av vilka effekter dessa metoder kan ha för flerspråkiga elever. Genom att arbeta i 

par- och grupper kan interaktionen i klassrummet öka, eleverna vågar prestera bättre, 

kommunikationen och samhörigheten bland eleverna ökar, självförtroenden växer och de 

utvecklar sin läs- och skrivförmåga. Modersmålsinkludering resulterar i att elevernas 

språkmedvetenhet ökar, modersmål får bättre status i klassrummet, betygen blir bättre, 

självförtroenden ökar och eleverna utvecklas i både svenska och modersmålet. Användningen 

av visuella metoder kan öka elevernas intresse och motivation. Tematisk planering gör att 

eleverna får en större förståelse för innehållet. Att kontinuerligt låta eleverna läsa olika typer 

av böcker medför att läsförmågan blir bättre och de får även här förståelse för olika 

innehåll.  Däremot är inte en lärarcentrerad undervisning en gynnsam metod för eleverna då 

eleverna endast lyssnar och följer läraren istället för att pröva och öva.  
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6 Diskussion  
Syftet med denna studie var som tidigare nämnt att undersöka vilka metoder som lärare kan 

använda för flerspråkiga elever samt vilka effekter dessa metoder ger för deras 

kunskapsinlärning. I följande avsnitt diskuteras metoderna och dess effekter i förhållande till 

flerspråkiga elevers ämneskrav och The Input Hypothesis. Detta för att vi vill få en bredare 

syn på hur metoderna kan användas i olika sammanhang. 

 

Sammantaget är en av metoderna som syntes i resultatet par- och grupparbeten som utvecklar 

andraspråkselevers språk. Vi kan se ett samband mellan metoden och Krashens teori “The 

Input Hypothesis” där han förklarar att elever lär sig ett nytt språk i naturligt sociala 

sammanhang och inte genom undervisning (Krashen, 1985, s. 2). Det han skriver är att elever 

inte lär sig ett språk genom att exempelvis bli undervisad i grammatiska språkregler. Detta för 

att eleverna måste höra språket i olika sammanhang. Vi ser dock att undervisning som sker i 

par- och grupparbeten kan utveckla flerspråkiga elevers språkbruk då det skapas en social 

interaktion mellan alla i gruppen. Det är då viktigt att gruppuppgifterna skapar en god och 

trivsam atmosfär för den flerspråkiga eleven för att inte störa den sociala interaktionen. När 

flerspråkiga elever talar i sociala sammanhang tänker de inte i första hand på de grammatiska 

reglerna, istället skriver Krashen (1985) att undervisning som fokuserar på grammatiska 

regler inte utvecklar elevernas språkbruk. Däremot anser vi att grammatiska regler i 

undervisningen behövs i rätt mängd för att eleverna ska få förståelse för hur och varför 

språket är uppbyggt på ett sätt. Det vill säga så länge lärare och elever inte ständigt påpekar de 

grammatiska felen som flerspråkiga elever kan göra kan den flerspråkiga eleven känna sig 

trygg bland gruppmedlemmarna (Abrahamsson, 2009, s. 178-180). Om denne känner sig 

trygg i gruppen kan det ske sociala interaktioner som gör att den flerspråkiga eleven vågar 

kommunicera mer och som i sin tur leder till att språkbruket utvecklas i sociala sammanhang, 

vilket Krashen (1985) påvisar i sin teori.  

 

Krashen (1985,s .2) nämner också att andraspråkselever lär sig ett språk genom att samtala 

med elever som ligger på en högre språknivå så att de utmanas. Det sker bara om flerspråkiga 

elever får comprehensible input som innebär att språket är begripligt för inläraren. Tittar vi på 

metoden pararbeten kan vi se att det även här finns en likhet mellan den och Krashens teori. 

Detta för att många av de studierna vi presenterade påvisar att det är gynnsamt att para ihop 

två elever som ligger på olika språknivåer för att stötta varandra.  
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Tidigare presenterade vi ämneskraven för flerspråkiga elever i skolan som visar att de bedöms 

på samma sätt som resterande elever i skolan. Det här kan således medföra svårigheter och 

hinder för flerspråkiga i många skolämnen då de inte behärskar det svenska språket fullt ut. 

Därför ser vi att våra övriga metoder som framgick i resultatet, det vill säga visuella metoder, 

ökad läsning samt tematisk planering kan vara till hjälp för flerspråkiga elever i andra ämnen. 

Detta för att det kan bli mer begripligt för dem att möta det nya stoffet om det till exempel blir 

mer konkret med bilder och filmer (Allison & Rehm, 2007, s. 14). Att eleverna får läsa mer 

kan även ge de en mer språklig förståelse för undervisningen (Holmgaard & Wikström, 2004, 

s. 548- 551). En tematisk planering kan utgöra mer tydlighet för de om de får tidigare 

erfarenheter kopplade till den nya kunskapen. Dessa metoder är rimliga på så sätt att de inte 

bara behöver rikta sig mot de flerspråkiga i klassen utan resterande elever kan också ta del av 

dem. Därför är dessa metoder möjliga för lärare att utföra och det krävs inte mycket tid att 

genomföra detta om alla elever tar del av samma metoder.  

 

Metoden inkludering av modersmålet har vi i resultatet kommit fram till är gynnsamt för 

flerspråkiga elever. Som komplement till flerspråkiga elevers ämneskrav kan det vara bra att 

inkludera modersmålet i andra ämnen. Detta för att flerspråkiga i princip har samma krav i 

ämnen som alla andra elever i klassen vilket kan försvåra förståelsen av ett ämnesinnehåll, om 

de inte besitter goda språkkunskaper i svenska (Axelsson, 2004, s. 503-504). För att 

flerspråkiga elever ska få en likvärdig inlärning som resterande klasskamrater kan elever 

exempelvis få en presentation på sitt språk på ett papper inför varje nytt ämne. På så sätt följer 

eleverna med i undervisningen. Genom modersmålsinkludering kan flerspråkiga elever även 

visa tidigare kunskaper inom ett ämne om de får möjligheten att uttrycka sig på sitt 

modersmål, om svenskan inte räcker till.   

 

Det problematiska med metoden är att det kan vara svårt att ta in modersmål i undervisningen 

på grund av att det inte finns tillräckligt med resurser, det vill säga modersmålslärare, som 

kan hjälpa till att översätta texterna. I många av våra artiklar nämner författarna att 

undervisningen bör bedrivas på två språk. I exempelvis USA finns det många spansktalande 

elever som går i skolan. Där sker undervisningen således på både spanska och engelska vilket 

har gett goda effekter för dessa elever. Däremot kan det även vara problematiskt på så sätt att 

vi har flera olika etniciteter i våra klassrum i Sverige vilket medför att inget språk dominerar 

mer än det andra. Därför blir det svårt att utföra en tvåspråkig undervisning med många olika 

språk i klassrummet. Garcia och Sylvan (2011, s. 390) nämner i sin studie att denna svårighet 
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var återkommande i skolan som togs med i deras studie. De skriver även att om halva klassen 

var spansktalande befann de sig på olika nivåer i språket. Därför fick lärarna förhålla sig 

individuellt till varje elev. Skolan i Malmö som bedriver tvåspråkig undervisning möttes även 

av svårigheter, där lärarna till exempel var osäkra på fördelningen av språken samt att det blev 

otydliga roller för lärarna (Axelsson, 2013, s. 59-61). Samtidigt påvisar många av våra artiklar 

att modersmålsinkludering är gynnsamt för inte bara flerspråkiga utan alla elever i klassen. 

Detta för att de får möjligheten att influeras av nya språk och får kunskap om andra kulturer. 

Även om det är svårt att i regel ha tvåspråkig undervisning kan lärare införliva modersmål till 

viss del i undervisningen (Axelsson, 2013, s. 551).  

 

7 Kritisk metoddiskussion  

Vetenskapliga studier innehåller kriterier för trovärdighet och tillförlitlighet som motsvarar 

den kvantitativa forskningens reliabilitet och validitet (Bryman, 2008, s. 354). Trovärdigheten 

stärks av det faktum att våra artiklar och avhandlingar var vetenskapligt granskade (peer-

reviewed), det vill säga att de är granskade av flera forskare (Bryman, 2008, s. 111). 

Då många av våra artiklar är internationella och skrivna på engelska kan det funnits en viss 

risk att vi definierat de engelska begreppen olika gentemot vad författarna egentligen menar. 

Detta benämns som bias vilket innebär att olika faktorer kan påverka att resultatet blir mindre 

trovärdigt (Bryman, 2008, s. 102) 

 

För att stärka trovärdigheten i studien valde vi att läsa artiklarna tillsammans för en noggrann 

tolkning av innehållet. På så sätt minskas risken för subjektiva tolkningar av texterna och vi 

uppnår då interbedömarreliabilitet. Begreppet innebär att flera personer bedömer ett och 

samma fenomen och är eniga om bedömningen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013, s. 104). Genom att tillsammans läsa artiklarna kunde vi även diskutera eventuella 

otydligheter i artiklarna vilket också gör studien mer tillförlitlig (Bryman, 2008, s. 352).   

 

8 Förslag till vidare forskning 
Inför vår litteraturstudie har vi läst många studier som behandlar tvåspråkig undervisning i 

USA. Av den anledningen vore det intressant att undersöka huruvida en tvåspråkig 

undervisning i svensk kontext hade fungerat. Intressant vore att mäta effekten på både den 

enskilda individen samt gruppen och se hur dessa förändras över tid.  
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