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Abstract 

Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka vad tidigare forskning 

kommit fram till vad gäller undervisningsmaterial, undervisningsmetoder och 

samtalsaktiviteter som främjar flerspråkiga elevers tidiga skrivutveckling. Studiens 

material innehåller 13 olika publikationer som kvalitativt analyserats med hjälp av 

ett kategoriseringsschema för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Publikationerna söktes fram i olika databaser, ERIC, Libris och Diva, där vi 

använde oss av utvalda sökord för att få fram relevanta studier för valt 

forskningsområde. Resultatet visar att flerspråkiga elevers skrivutveckling främjas 

främst genom att undervisningen är explicit och består av konkret, anpassat och 

varierat material. Många forskare lyfter vikten av vilka didaktiska val lärare väljer 

att använda sig av. Litteraturstudien visar att flerspråkiga elever aktivt ska delta i 

den ordinarie klassrumsundervisningen så mycket som möjligt, och att olika typer 

av samtalsaktiviteter i klassrummet gynnar flerspråkiga elevers skrivutveckling. 

Slutligen visar resultatet att det finns brist på forskning om undervisningsmaterial 

och undervisningsmetoder som lämpar sig i undervisningen.  
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1 Inledning 

I dagens svenska skola och klassrum befinner sig många elever med annan språklig 

bakgrund, vilket har ökat markant de senaste åren (Pauline Gibbons 2018, s. 13). 

Det tillför ett allt mer utmanande klimat för både elever och lärare, och behöver 

utvecklas och arbetas med för att kunna ge samtliga elever en så anpassad 

skrivundervisning som möjligt. Skolverket (2019, s. 8) säger att samtliga elever har 

rätt till en likvärdig utbildning samt att varje elevs förutsättningar och behov ska 

anpassas i undervisningen. Undervisningen ska även främja elevernas 

kunskapsutveckling oavsett bakgrund, erfarenheter och språk (Skolverket 2019, s.8). 

Vetenskapsrådet (2011, s. 5; 2017, s. 8) påpekar hur viktig forskningen är i 

samhällslivet och hur viktigt det är att bedriva forskning kring faktorer som kan leda 

till förbättringar. Som lärarstudenter har vi varit ute på flera olika skolor och sett att 

undervisningen ser avsevärt olika ut för elever med svenska som andraspråk. Likaså 

ser klassrumsmiljöerna och lärarnas kompetenser olika ut. Eftersom elever med 

svenska som andraspråk har blivit mer frekventa i skolan är det viktigt att studera 

hur effektiv undervisning ser ut för deras skrivutveckling. I databassökningar som vi 

har genomfört finns både nationell och internationell forskning om elever med 

svenska som andraspråk, samt i andra länder bland elever med annat modersmål än 

det officiella. Denna studie utgör en litteraturstudie för att undersöka hur lärare 

planerar och genomför framgångsrik skrivundervisning för flerspråkiga elever under 

deras tidiga skolår. I denna litteraturstudie vill vi undersöka vilka didaktiska val 

lärare använder sig av i skrivundervisningen för flerspråkiga elever, för att de ska nå 

kunskapskraven i slutet av årskurs 3. Carl Martin Allwood & Martin G. Erikson 

(2012, s. 42) beskriver vikten av att välja ett forskningsproblem som är värt att 

fokusera på. Eftersom flerspråkiga elever dagligen ökar i klassrummen behövs en 

samlad bild av den tidigare forskning som undersökt flerspråkiga elevers 

skrivundervisning.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad tidigare forskning har kommit fram 

till vad gäller undervisningsmaterial, undervisningsmetoder och samtalsaktiviteter 
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som främjar flerspråkiga lågstadieelevers skrivutveckling. Studien utgår från 

följande frågeställningar: 

- Vilket undervisningsmaterial främjar flerspråkiga lågstadieelevers 

skrivutveckling?  

- Vilka undervisningsmetoder främjar flerspråkiga lågstadieelevers 

skrivutveckling?  

- Vilka olika samtalsaktiviteter och interaktioner i klassrummet främjar 

flerspråkiga lågstadieelevers skrivutveckling?  

2 Bakgrund 

Språket är människans största och viktigaste redskap för att utveckling och lärande 

ska ske. Språket behövs för att kommunicera, tänka och lära, och som människa är 

språket viktigt för att kunna utveckla identitet, uttrycka känslor och tankar samt 

förstå hur resterande människor känner och tänker (Skolverket 2019, s. 252). I 

svenska grundskolan har närmare 14 procent av eleverna ett annat modersmål än 

svenska språket. Undersökningar visar på att elever med utländsk bakgrund går ut 

grundskolan med sämre betygsresultat än vad elever med svensk bakgrund gör. 

Andraspråkselever ska både lära sig de olika ämnena och utveckla lärande och 

kunskap på sitt andraspråk (Gibbons 2018, s. 13). För lärare innebär detta en stor 

utmaning eftersom de behöver skapa en undervisning där möjligheter ges för varje 

enskild individ så att eleverna kan nå målen i skolans kursplaner och läroplaner 

(Gibbons 2018, s. 13). Läroplanen belyser vikten av att ge varje enskild elev en väl 

anpassad undervisning utifrån deras enskilda förutsättningar och behov. 

Undervisningen ska även främja samtliga elevers lärande- och kunskapsutveckling 

oavsett den enskilda elevens tidigare bakgrund, språk, erfarenheter och kunskaper 

(Skolverket 2019, s. 8). Gibbons (2018, s. 14) nämner att svenska språket är 

avgörande för elevernas framgång i skolan inom samtliga ämnen och att det inte 

räcker med enstaka timmars undervisning i svenska som andraspråk. Eleverna måste 

få använda språket i många olika sammanhang under hela sin skoldag, både i 

interaktioner med lärare och tillsammans med sina klasskamrater. Gibbons (2018, s. 

41) betonar vikten av att lärare planerar lärandeaktiviteter som innehåller 
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interaktioner, vilket är en viktig resurs som gynnar samtliga elevers språkutveckling. 

Elisabeth Berg (2014, s. 41) beskriver klassrumssamtal där talspråket är en bro över 

till skriftspråket.  

Genom att låta elever arbeta i smågrupper bidrar det till stöttning för den 

enskilda eleven. Denna kollektiva stöttning anses ibland vara lika effektiv som den 

är tillsammans med lärare (Gibbons 2018, s. 71). Utifrån det sociokulturella 

perspektivet är dialoger och interaktioner tillsammans med andra det centrala för 

lärandeprocessen. I skrivutvecklingen hos andraspråkselever behöver lärare ha  

vetskap om att eleverna möjligtvis måste lära sig ett helt nytt alfabet, förhållanden 

mellan tecken och ljud samt de grammatiska strukturerna i det nya språket (Gibbons 

2017, s. 115). Berg (2014, s. 26) påpekar vikten av att elever får bekanta sig med 

olika texttyper (berättande, instruerande, beskrivande, argumenterande och 

förklarande texter) eftersom respektive texttyp har olika syften och kräver olika läs- 

och skrivsituationer. Det är därför viktigt att eleverna tidigt får arbeta med de olika 

texttyperna för att bredda grammatiken och språkets olika strukturer. 

Undervisningssituationer utgör ett antal didaktiska aspekter (vad, hur, 

varför), vilket Ninni Wahlström (2017, s. 131) menar att det inte finns ett givet sätt 

att förhålla sig till som fungerar för alla elever. Kursplanen tar upp innehåll och mål 

för undervisningen men säger inget om hur undervisningen ska bedrivas med hjälp 

av didaktiska val, vilket motiverar denna studies syfte och frågeställningar. Det 

didaktiska perspektivet kan hjälpa läraren att sortera och skapa alternativa vägar vid 

undervisning för att förmedla kunskap och skapa ett utvecklande klimat för 

eleverna. Skolan ska ge en likvärdig utbildning för samtliga elever, och detta är 

skolans viktigaste men svåraste uppdrag (Skolverket 2019, s. 8-9). 

3 Materialinsamling  

Denna studie är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att vi systematiskt sökt 

efter tidigare vetenskaplig litteratur, valt ut relevant litteratur för studiens område, 

sammanställt tidigare forskning, kritiskt granskat samt analyserat och diskuterat 

resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar. Katarina Eriksson Barajas, 

Christina Forsberg & Yvonne Wengström (2013, s. 31) nämner att i en systematisk 
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litteraturstudie fokuseras och undersöks aktuell forskning inom ett specifikt område 

där empiriska studier har genomförts. De menar att en systematisk litteraturstudie 

bidrar till att hitta heltäckande och relevant forskning inom ett givet 

undersökningsområde (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 28). I 

studien granskas vetenskapligt grundade artiklar och doktorsavhandlingar som 

publicerats mellan åren 2000–2019. I den initiala litteratursökningen söktes 

forskning som gjorts både nationellt och internationellt.  

3.1 Databassökning 

I denna litteraturstudie har tre olika databaser använts för att söka relevant forskning 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar. De tre databaserna som använts är 

Libris, ERIC och Diva. I sökningen av relevant forskning har avgränsningar gjorts 

av sökområdet på olika sätt. De sökord som använts i sökningarna i databaserna är 

relaterade till de begrepp studien innehåller, vilka är flerspråkighet, texttyper, 

explicit undervisning, andraspråkselever, didaktik, transspråkande, skolspråk och 

vardagsspråk. I databasen ERIC översattes sökorden från svenska till engelska. 

Några av de sökord som översattes till engelska är andraspråk, transspråkande, 

andraspråksinlärare och skrivundervisning. De svenska sökorden blev på engelska 

följande; second language, translanguaging, second language learners och writing 

in classroom. För att arbetets syfte och frågeställningar ska kunna besvaras har olika 

avgränsningar gjorts för att få fram så relevant litteratur som möjligt. En av de 

avgränsningar som gjorts är att använda sökord som är relaterade till den forskning 

studien behandlar. Några exempel på de sökningar som gjorts är ”skrivundervisning 

1—3”, ”flerspråkiga elever”, ”skrivundervisning i grundskolan” och 

”undervisningsstrategier”. Sökningarna har i sin tur avgränsats till avhandlingar och 

artiklar på språken engelska eller svenska.  

Databaserna som använts, det vill säga Libris, ERIC och Diva, gav olika 

många träffar. I databaserna Libris och Diva gavs det 10—50 träffar beroende på 

vilket sökord som användes, och i databasen ERIC blev resultatet av antalet träffar 

över 1000 stycken. Eftersom materialet som fanns på ERIC inte var tillgängliga 

publikationer och krävde avgifter för att kunna öppnas uteslöts de alla utom två. För 

att ta fram relevanta forskningspublikationer till denna studie begränsades 

sökningarna till artiklar och doktorsavhandlingar, samt till att samtliga publikationer 
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ska vara peer reviewed, det vill säga att texterna är kritiskt granskade och håller en 

hög standard. Sökningarna har även avgränsats till att artiklarna och avhandlingarna 

ska vara publicerade inom åren 2000—2019 för att få fram så färsk och aktuell 

forskning som möjligt.  

3.2 Urval 

Utifrån de resultat som visade sig i databaserna med hjälp av sökorden valdes 

doktorsavhandlingar och artiklar utifrån hur väl rubrikerna överensstämde med 

studiens syfte och frågeställningar.  Sökningarna resulterade inte i mycket 

internationell forskning, men för att få fram några publikationer med internationell 

bakgrund blev databasen ERIC också aktuell. Efter urvalet av sökningarna 

genomfördes en granskning av texternas sammanfattning för att även då försäkra att 

publikationen är relevant för studiens syfte och frågeställningar. De texter som 

innehöll relevant forskning och relevanta begrepp som berör studien granskades och 

lästes igenom, och den forskning som inte var relevant och inte ansågs kunna svara 

på frågeställningarna valdes bort, vilket blev 18 publikationer. När publikationerna 

lästes igenom mer noggrant gjordes ytterligare ett urval, vilket resulterade i 13 

publikationer innehållande både nationell och internationell forskning. För att skapa 

en tydlig struktur av det material och den forskning som samlats in sammanställdes 

tidigare forskning i ett kategoriseringsschema (se bilaga 1) där respektive kategori 

utgår från olika aspekter som finns i materialet. De underkategorier som resultaten 

sorterats utifrån är författare, publikationsår, publikationstyp, databas, land, titel och 

syfte. . 

3.3 Forskningsetiska principer 

Studien utgår från Robert Mertons CUDOS-krav under studiens arbetsprocess i 

syfte att det ska finnas god forskningssed genom arbetets gång. CUDOS-kraven 

innebär fyra olika principer som tillsammans utgör en bra forskningsetik. Den första 

av de fyra olika principerna är att ny kunskap som uppkommer under 

arbetsprocessen inte får döljas eller hemlighållas (C), den andra principen innebär 

att litteraturstudien endast ska bedömas utifrån vetenskapligt grundade kriterier (U), 

den tredje principen handlar om att studien endast ska syfta till att bidra med ny 

kunskap (D) samt den fjärde principen som innebär att resultatet i tidigare forskning 
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kommer ifrågasättas och granskas under arbetets gång för att kunna försäkra att 

forskningens resultat är korrekt och trovärdig (OS). Det är viktigt att ta hänsyn till 

etiska aspekter för att kunna framställa och presentera arbetet korrekt, det vill säga 

att den forskning och de resultat som framkommer i studien är väl grundade i 

vetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet,  2017, s. 13).  

4 Material och analysmetod  

I detta kapitel presenteras och beskrivs studiens insamlade material, det vill säga 

vilken typ av publikationer och en övergripande beskrivning av den tidiga 

forskningen. Kapitlet tar även upp vilken analysmetod som används för att analysera 

vad forskningen kommit fram till utifrån denna litteraturstudies frågeställningar.  

4.1 Material 

Av de 13 publikationer vi valt att använda oss av i studien är två stycken 

internationellt publicerade. Den ena är genomförd i ett klassrum i Colombia och den 

andra är genomförd i ett klassrum i Sverige. Resterande 11 publikationer består av 

svensk forskning varav en som utfört undersökningen både i Sverige och på plats i 

Irak där intervjuer genomfördes med Irakiska elever. Materialet består av både 

doktorsavhandlingar och artiklar som är peer reviewed, det vill säga att de blivit 

kritiskt granskade. Många av de doktorsavhandlingar och artiklar som valts ut 

innehåller till stor del forskning om flera olika undervisningsmetoder, samtalets 

betydelse och vikten av lärande med hjälp av interaktioner.  

4.2 Analysmetod  

Publikationerna som samlats in från de olika databaserna har granskats översiktligt 

för att i sin tur gå in mer djupgående i de delar som är mest relevant för studiens 

syfte. Under tiden som artiklarna och doktorsavhandlingarna lästes sorterades de 

upp för respektive kategori i ett kategoriseringsschema. Det gav oss möjlighet att 

hitta mönster, avvikelser och annat relevant i den insamlade forskningen. Martyn 

Denscombe (2018, s. 426) nämner två typer av innehållsanalyser, kvalitativ och 

kvantitativ innehållsanalys. I denna studie analyseras materialet utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys, vilket innebär att materialet tolkas och kategoriseras systematiskt 
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för att uppvisa mönster och avvikelser mellan de olika publikationerna. Denscombe 

(2018, s. 426) beskriver även de fördelar som kvalitativ innehållsanalys för med sig. 

Han beskriver det som en metod där mer djupgående studier utifrån ett begränsat 

område har studerats samt att kvalitativ innehållsanalys bidrar till att hitta tidigare 

forskning från en begränsad studerad verklighet.  

Forskningen har genomförts med hjälp av olika undersökningsmetoder, 

exempelvis intervjuer, enkätundersökningar, observationer och insamling av elevers 

arbetsmaterial. Vår studie skulle begränsas till didaktiska val för undervisning av 

flerspråkiga elever, men efter sökningarna fick även material som visar generell 

forskning om skrivundervisning tas med då det inte resulterade i mycket om just 

flerspråkiga elever. Under läsningens gång kategoriserades forskningen ytterligare i 

ett kategoriseringsschema där strukturen bygger på att sortera materialet efter våra 

tre frågeställningar: undervisningsmaterial, undervisningsmetoder och 

samtalsaktiviteter som främjar flerspråkiga elever. Detta kategoriseringsschema 

skapades för vår egen skull i syfte att sortera forskningen inför resultatavsnittet och 

utgör därför inte en relevant bilaga att ta med i studien. Samtliga publikationer har 

granskats först var och en för sig och därefter tillsammans, det vill säga att vi som 

författare tagit del av allt material som ska användas i studien. Efter att ha granskat 

respektive publikation resulterade det i 13 stycken vetenskapligt granskade 

publikationer av största relevans.  

5 Resultat  

I detta kapitel presenteras vad tidigare forskning kommit fram till vad gäller 

skrivundervisning för flerspråkiga elever, mer specifikt undervisningsmaterial, 

undervisningsmetoder och samtalsaktiviteter i klassrummet som främjar 

flerspråkiga elever. Efter sammanställningen av materialet framkom det att många 

av publikationerna innehöll mestadels forskning om interaktioner och metoder. 

Resultatet om undervisningsmaterial för skrivundervisning framkom endast i 

enstaka publikationer. Detta avsnitt är strukturerat genom tre olika rubriker-  utifrån 

studiens frågeställningar. Huvudrubrikerna innehåller i sin tur underrubriker utifrån 

studiens frågeställningar för att skapa en tydlig röd tråd genom avsnittet. 
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5.1 Undervisningsmaterial 

Under insamlingen och läsningen av forskningen visade det sig att det inte finns 

speciellt mycket forskning om just undervisningsmaterial att använda i 

skrivundervisningen. Det som framkom i resultaten från forskningen var mestadels 

övergripande beskrivningar av vilken typ av material som är effektivt att använda 

sig av i skrivundervisningen, det vill säga att  författarna nämnde enstaka material i 

undervisningsmetoder.  

Mara Salmona Madrinan (2014, s. 62) beskriver ett konkret sätt att 

använda sig av text och bild. Detta kan väcka mer intresse och förståelse hos 

eleverna genom att låta dem få rita det de vill berätta. Utifrån bilden ger lärarna 

eleverna möjligheten att göra sig mer förstådda och ger dem en möjlighet till den 

hjälp de behöver för att få ner sin berättelse i text (Salmona Madrinan, 2014, s. 62). 

I Daroon Yassin Falks (2017, s. 97) avhandling nämns en del om att skapa 

gemensamma texter på tavlan. Detta genomförs utifrån tankekartor där respektive 

texttyp är i fokus. Tankekartan är ett material att använda sig av som stöd för 

eleverna och som innehåller de typiska genredrag som varje texttyp har. Han 

poängterar även vikten av att presentera flera olika texttyper tidigt för eleverna för 

att skapa förståelse för texttypernas olika genredrag i sin skrivutveckling (Yassin 

Falk 2017, s. 97).  

I klassrummet där flerspråkiga elever befinner sig är det viktigt att 

undervisande lärare arbetar explicit med konkret material för att utveckla elevernas 

förståelse (Yassin Falk 2017, s. 98). Det är också viktigt att eleverna får arbeta med 

ett varierat material och att undervisningsmaterialet ständigt är väl  anpassat för 

respektive elev (Lena Fridlund 2011, s. 173). Åsa Wedin (2011b , s. 26—27) 

nämner i sin studie att lärare använder sig av ett experimenterande material för att 

eleverna ska få undersöka själva, och ser det som ett positivt ämnesinnehåll som 

presenteras och genomförs konkret tillsammans med eleverna. Detta är inget som 

endast främjar andraspråkselever utan detta främjar samtliga elever. Hon skriver 

även att elever som inte hunnit lika långt i sin språkutveckling i svenska tillgodogör 

sig information och förståelse med hjälp av experimenterande material för att kunna 

delta i undervisningens övningar. Yassin Falk (2017, s. 99) nämner i sin studie att 

ett brett, varierat och konkret undervisningsmaterial är betydelsefullt för eleverna, 
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och hur viktigt det är att ge varje moment i skrivundervisningen tillräckligt med tid. 

Hon menar att det är bättre att respektive moment tar något längre tid och 

överarbetas, vilket lärandet och språkutvecklingen vinner på i slutändan. Yassin 

Falk (2017, s. 98) skriver även att materialet som eleverna arbetar med ska vara 

tydligt instruerat och tydligt signalera det syfte respektive uppgift och moment 

skrivundervisningen har. Detta ska göras för att lektionsinnehållet eleverna arbetar 

med inte ska visa sig som tolkningsbart och i sin tur leda till olika resultat (Yassin 

Falk 2017, s. 98).  

Mycket forskning trycker på att skrivundervisningen ska vara varierad, 

konkret och anpassad för eleverna. Hans-Olof Gustavsson (2007, s. 251) har i sin 

studie intervjuat elever i Irak som beskriver hur deras undervisning i skolan ser ut. 

Han beskriver situationen som allt annat än anpassad och varierad. Undervisningen 

utgick endast från läroböcker och samtliga elever fick likadana läroböcker med 

precis samma innehåll och svårighetsnivå. Eleverna fick aldrig be om hjälp, aldrig 

ställa frågor och arbetet skedde alltid individuellt utan något elevinflytande. 

Gustavsson (2007, s. 267) skriver att den typen av undervisning resulterade i att 

elever med exempelvis språksvårigheter, det vill säga andraspråkseleverna, föll bort 

och misslyckades resten av skolgången. Att eleverna endast arbetar individuellt och 

inte i interaktion med andra har det forskats mycket om, och en del av forskningens 

resultat kommer att presenteras längre fram i studien. Fridlund (2011, s. 212) 

nämner individuellt arbete som viktigt men att läraren då ser till att anpassa 

materialet till varje elev eftersom eleverna ofta befinner sig på många olika nivåer. 

Yassin Falk (2017, s. 229) lyfter ett elevnära material som främjar lärandet för 

framförallt flerspråkiga elever. Genom att eleverna kan relatera till materialets 

innehåll bidrar det till positiva effekter vad gäller språkutvecklingen.  

Fridlund (2011, s. 173) är en av de forskare som observerat hur stor 

påverkan ordförrådet har för de flerspråkiga eleverna. Om inte ordförrådet är 

tillräckligt utvecklat är det svårt att göra sig förstådd, både skriftligt och muntligt. 

Författaren lyfter därför vikten i att även arbeta med ordförrådet med hjälp av 

konkret material i form av exempelvis bild med text, vilket främjar flerspråkiga 

elevers skrivutveckling (Fridlund 2011, s. 173).  

I vårt material finns ingen tidigare forskning om digitala läromedel som 

komplement i undervisningen. Eva Bergh Nestlog (2009, s. 121) lyfter däremot en 
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farhåga om användningen av digitala läromedel. En farhåga som uppstår om 

eleverna ska skriva sina texter på datorer kan vara att läraren måste ägna mer tid åt 

olika tekniska problem istället för att lägga tiden på att stötta och fokusera på 

elevernas texter. Hon beskriver en sådan situation som negativ påverkan för 

eleverna eftersom skrivglädjen minskar om tekniska problem uppstår och de inte får 

det stöd de behöver från läraren (Bergh Nestlog 2009, s. 121). 

5.2 Undervisningsmetoder 

Forskningens resultat visar på läsningens stora betydelse i elevernas 

skrivutveckling. Resultatet visar att eleverna erbjuds flera olika metoder med 

läsning som grund. I detta kapitel presenteras vad forskningen kommit fram till om 

olika undervisningsmetoder, det vill säga vilka undervisningsmetoder som främjar 

flerspråkiga elever i skolan.  

5.2.1 Läsa sig till skrivning  

Tarja Alatalo (2011, s 191) nämner vikten av att både nybörjarläsare och elever med 

läs- och skrivsvårigheter får en systematisk undervisning där både talspråket och 

skriftspråket samverkar, och att läsinlärningen grundas på hur språket är uppbyggt. 

Alatalo (2011, s 196) menar att läsförståelsen har en avgörande del i elevernas 

fortsatta utveckling i de övriga skolämnena som bygger på skriven text, och för de 

yngre eleverna är högläsning en viktig del i deras språkutveckling. Yassin Falk 

(2017, s. 232) hävdar också att skrivundervisningen ständigt bör kombineras med 

läsning och nämner läsaktiviteter i helklass som ett främjande sätt att förbereda dem 

inför skrivutveckling. Men för att lyckas menar Alatalo (2011, s. 187) att lärares 

kunskaper behöver breddas och fördjupas samt att lärarna behöver ha både 

pedagogiska och didaktiska kunskaper för att få en effektiv och framgångsrik 

undervisning för respektive elev. Nedan beskrivs de olika undervisningsmetoder 

som forskning visar är främjande för eleverna samt olika metoder som verksamheter 

använder sig av. 

5.2.2 Specialundervisning  

Alatalo (2011, s. 193) påpekar i sin studie att elevers läs- och skrivsvårigheter 

behöver tas på större allvar eftersom Skolinspektionen framhåller att lärare behöver 
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göra specifika insatser för elever med olika svårigheter. Alatalo (2011, s. 193) 

nämner att lärarna förespråkar specialundervisning i form av en-till-en-

undervisning, vilket hon skriver att tidigare forskning visat vara mest effektivt för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Dock framgår det i Alatalo (2011, s. 112) att 

lärarna upplever en brist på speciallärare, material och andra resurser som främjar 

elevers läs- och skrivutveckling. Stora elevgrupper, tidsbrist och brist på andra 

möjligheter försvårar lärarnas arbete vilket framkommer i studien utifrån enkäter. 

Monica Eklund (2008, s. 338) kritiserar dock avskild undervisning för flerspråkiga 

elever. Hon menar att eleverna missar för stora delar av den ordinarie 

undervisningen, och därför minskar möjligheterna att till fullo tillgodogöra sig 

klassrumsundervisningen. Eklund (2008, s. 337) lyfter samarbete mellan olika 

lärarkategorier för att föra in specialundervisningen i klassrummet istället för att ta 

ut eleven. Utnyttjas inte ett samarbete mellan lärare kan det riskera att de missar 

elevens kunskapsutveckling och missar vart eleven befinner sig i sitt lärande 

(Eklund 2008, s.338). Att som lärare besitta en lärarskicklighet som Alatalo (2011, 

s. 191) benämner det, innebär att lärare behärskar olika sätt att undervisa på och val 

av lämpligt material som ska användas i undervisningen för att möta elevernas 

särskilda behov utifrån deras förutsättningar. Detta är en förutsättning för att bedriva 

en skicklig läs- och skrivundervisning i klassrummet (Alatalo 2011, s. 191). För att 

bedriva specialundervisning behöver en del förutsättningar finnas. Forskningen 

nämner en annan typ av undervisningsmetod som  lärare kan bedriva på egen hand i 

klassrummet, nämligen transspråkande. 

5.2.3 Transspråkande 

Annika Karlsson, Pia Nygård Larsson & Anders Jakobsson (2019, s. 2063) 

beskriver vikten av att använda sig av transspråkande i klassrummet. När eleverna 

får använda alla sina språk som en resurs i sitt lärande skapar de en större förståelse 

för skolans ämnen, samt att både modersmålet och svenska språket används i 

undervisningen (Karlsson. et. al. 2019, s. 2063). Detta bidrar till att om eleverna inte 

förstår ord och begrepp på svenska kan de få hjälp på sitt modersmål för att 

snabbare komma vidare. I Karlsson. et. al. (2019, s. 2060) finns en arabisktalande 

lärare med i klassrummet där eleverna tillsammans läser en svensk text. Läraren 

använder whiteboardtavlan för att rita upp olika saker som finns i texten. Därefter 
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sägs orden både på svenska och arabiska med hjälp av den arabisktalande läraren. 

Karlsson. et. al (2019, s. 2060) menar att det främjar dessa elevers språkutveckling 

när de både hör och använder sig av det svenska och arabiska språket i klassrummet. 

Detta är något som Karlsson. et. al. (2019, s. 2065) menar gör undervisningen 

meningsfull och ger eleverna möjlighet att vara delaktiga i undervisningen, samt att 

låta de vara medforskare för sin egen utveckling och lärande. Fridlund (2011, s. 

220) lyfter fram mångfald i klassrummet och hur viktigt det är att se lärande och 

utveckling ur ett inkluderande perspektiv. Hon menar att transspråkande är 

berikande och en stor tillgång för eleverna, och som borde utnyttjas i så många 

lärandesituationer som möjligt (Fridlund 2011, s. 220). Transspråkande i 

klassrummet syftar till lärande för flerspråkiga elever där eleverna får använda sitt 

modersmål. Forskningen framhåller även modersmålsundervisning som en typ av 

undervisningsmetod som samtliga flerspråkiga elever bör erbjudas i skolan, vilket 

avsnittets sista del behandlar. 

5.2.4 Modersmålsundervisning 

Modersmålsundervisning bedrivs för att flerspråkiga elever ska få möjlighet till att 

utveckla sitt modersmål, vilket forskning även visar främjar deras identitets-, 

andraspråks-, och kunskapsutveckling (Inger Gröning 2006, s. 42). Gröning (2006, 

s.42—43) skriver att modersmålsundervisningen har utsatts för nedskärningar. 

Gröning (2006, s. 42) skriver att modersmålsundervisning är lågt prioriterad och 

omfattas endast av 30 minuter per elev i veckan, vilken var förlagt utanför 

schemalagd skoltid, och några elever fick åka till närliggande skolor för att få sin 

modersmålsundervisning. Detta resulterade i att flera av eleverna inte deltog i 

undervisningen och en del flerspråkiga elever kunde inte använda sig av sitt 

modersmål som redskap för sitt lärande i de olika skolämnena. Detta menar Gröning 

(2006, s. 43) kan leda till negativa konsekvenser för flerspråkiga elevers fortsatta 

lärande. Gröning (2006, s. 43) undersökte även ämnet svenska som andraspråk på 

skolan. Det visade sig att både elever på nybörjarnivå och mellannivå mötte en väl 

planerad undervisning som var samordnad med klassernas övriga verksamhet och 

som bedrevs utifrån kursplanens intentioner. Lärarna bedömde och var väl insatta i 

elevernas språkutveckling. Dock poängterar Gröning (2011, s. 43) att i vissa fall 

bedrivs modersmålsundervisning av lärare som saknar utbildning i ämnet. På den 
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undersökta skolan skriver författaren att denna undervisning bedrevs av ovanligt 

gynnsamma betingelser eftersom lärarna var utbildade.  

5.3 Samtalsaktiviteter i klassrummet  

I detta avsnitt presenteras resultat utifrån tredje frågeställningen om 

samtalsaktiviteter och interaktionernas betydelse för flerspråkiga elevers 

skrivutveckling i klassrummet. Avsnittet inleds med vilken påverkan det fysiska 

klassrummet och vilken påverkan den fysiska klassrumsmiljön har för flerspråkiga 

elever.  

5.3.1 Klassrumsmiljön  

I den fysiska klassrumsmiljön skiljer det sig från elevgrupp till elevgrupp vad som 

är mest effektivt för elevernas lärande. Detta ser olika ut för respektive klassrum 

som  finns ute i verksamheterna. Fridlund (2011, s. 151) har i sin avhandling gjort 

observationer av klassrumsmiljöer och kommit fram till att det inte ska vara för 

mycket material på väggarna eftersom det kan störa elever som har svårt med 

svenska språket. Det visade sig också att lugn och ro är ännu viktigare i ett klassrum 

med flerspråkiga elever för att samtliga elever ska ha en chans att följa med i 

undervisningen och vara delaktiga (Fridlund 2011, s. 151). Genom att eleverna får 

samspela och ständigt föra dialoger med varandra i klassrummet bidrar detta till 

dynamiska möten ur olika perspektiv, vilket kan upplevas som meningsskapande för 

eleverna (Bergh Nestlog, 2009, s. 122). Wedin (2011b, s. 30) påpekar också att 

samspelet i klassrumsmiljön främjar samtliga elever, men att det kan hämma 

andraspråkselevernas språkliga stimulans om de inte kan tillgodogöra sig den 

information läraren presenterar för att kunna delta i olika övningar. Det visade sig i 

studien att när läraren presenterade innehållet konkret och med ett enkelt språk att 

eleverna som inte hunnit så långt i svenska språket förstod informationen och 

därmed kunde delta i övningen. 

5.3.2 Klassrumssamtal 

I klassrumsmiljöer sker det interaktioner och samarbeten med olika gemensamma 

uppgifter där klassrummen har elever med varierande kulturella, språkliga och 

sociala erfarenheter. Gröning (2006, s. 18) redovisar en gynnsam metod, 
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cooperative learning (CL) som anses vara en undervisningsform där elevsamarbete i 

smågrupper främjar lärandet i mångfaldens skola. Hon nämner även vad tidigare 

forskning visat för fördelar  med varierande interaktionsmönster i undervisningen, 

genom att låta eleverna delta i olika inlärningsaktiviteter där social och språklig 

kunskap skapar kontexter för elevernas språkutveckling (Gröning 2006, s. 103). 

Jenny Magnusson (2018) har genomfört observationer för att undersöka 

hur smågruppsarbete kan bidra till att utveckla kunskap och lärande för 

andraspråkselever. Studien visade att smågruppsarbete är en undervisningsmetod 

som leder till att elevernas ämnesspecifika ordförråd utvecklas. Fridlund (2011, 

s.173) poängterar att det som andraspråkseleverna ofta har svårigheter med är 

ordförrådet. Magnusson (2018, s. 173) lyfter smågruppsarbete i klassrummet som 

utvecklande för både elevernas ordförråd men även en möjlighet för eleverna att öva 

på att föra diskussioner och resonemang med varandra. Det är viktigt att ständigt 

skapa ett språkutvecklande arbete  med hjälp av interaktioner, för att eleverna ska 

kunna utveckla ett skolspråk samt skolrelaterade genrer och repertoarer 

(Magnusson, 2018, s. 84). Även Åsa Wedin (2011a, s. 16) hävdar i sin artikel att 

flerspråkiga elever ofta saknar många ord och begrepp som behövs för att göra sig 

förstådda. Salmona Madrinan (2014, s. 62) nämner i sin studie ett sätt som främjar 

flerspråkiga klassrumssamtal genom att lärare använder sig av repetition i 

undervisningen, vilket leder till bättre förståelse för eleverna. 

Gröning (2006, s. 46) skriver om grupptillhörigheter, och hon visar att 

språkbakgrund och språkbehärskning i svenska skapar olika kriterier för identitet, 

status och grupptillhörighet mellan eleverna. Däremot nämner Gröning (2006, s. 

104) även styrkor med smågruppsaktiviteter, där eleverna är värdefulla läs- och 

skrivresurser samt språkresurser för varandra. Gröning (2006, s. 76) visar att 

eleverna i smågruppsarbeten var språkliga resurser för varandra. Eleverna som gick 

i årskurs 4—6 gav varandra stöd, rättelse och assistans innan de gick vidare i 

arbetet. I denna elevsammansättning bidrog mer kunniga elever som ett lärarstöd för 

de mindre kunniga klasskamraterna (Gröning 2006, s. 76). Magnusson (2018, s. 80) 

skriver i sin studie att det är viktigt att alltid ha en tanke med alla gruppindelningar 

som genomförs i klassrummet eftersom varje enskild elevs deltagande behövs för att 

det ska uppstå lärande. Sofia Svensson (2018, s. 274) skriver om flera fördelar med 

att använda sig av smågruppsarbete, dock betonar hon vikten av att arbetsgrupperna 
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behöver förändras kontinuerligt då resultatet visade på att det främjar elevernas 

aktiva delaktighet. Gröning (2006, s. 46) skriver att varierad gruppsammansättning 

där andraspråkselever blandas med svensktalande kamrater främjar 

andraspråkselevernas utveckling i svenska genom sociala interaktioner. Detta är 

även något som Eklund (2008, s. 337) diskuterar i sin avhandling, det vill säga om 

gruppsammansättningar vid samtalsaktiviteter i klassrummet och hur viktigt det är 

att samtliga elever i en grupp känner sig delaktiga och får komma till tals. Det är 

inte alltid mest effektivt att elever på samma kunskapsnivå arbetar tillsammans då 

kunskapsutbytet inte får komma fram på samma sätt som grupper med blandad 

kunskapsnivå. Det är heller inte optimalt att eleverna själva väljer vilka de ska 

arbeta med då det med störst sannolikhet alltid blir samma personer som arbetar 

ihop. Eklund (2008, s. 337) nämner heterogena grupper som den mest främjande 

gruppsammansättningen i klassrummet vid grupparbeten.  

Yassin Falk (2017, s. 55) beskriver i sin avhandling en metod som kallas 

aktivitetskedja. En aktivitetskedja utgörs i detta fall av olika skriftliga och muntliga 

klassrumsaktiviteter som innefattar läsning, skrivning och samtal, och där alla tre 

delarna samspelar med varandra. Samtalen och interaktionen mellan eleverna är 

viktigast i aktivitetskedjan, och resultatet visar att lärande i kombination med samtal 

leder till kunskapsutveckling, speciellt för flerspråkiga elever (Yassin Falk 2017, s. 

232). Metoden används framförallt i skrivundervisningen och utgår från ett 

genrepedagogiskt arbetssätt där eleverna arbetar alla tillsammans, gruppvis, parvis 

och enskilt men där samtalet är grundläggande under samtliga arbetsprocesser. Det 

handlar även om att ständigt arbeta för att skapa och utveckla förebilder för eleverna 

i deras skrivprocess för att de ska förberedas så mycket som möjligt inför eget 

skrivande längre fram (Yassin Falk 2017, s. 228). 

En annan metod för elevers skrivutveckling som Bergh Nestlog (2009, s. 

104) nämner är att i en skrivprocess använda sig av många textfokuserade samtal, 

både gemensamt och i arbetsgrupper, med eller utan läraren. Arbetssättet med hjälp 

av samspel och dialoger om textstrukturen främjar en förståelse och är en viktig del 

i undervisningen för elevernas textskapande i ämnet svenska. Bergh Nestlog (2009, 

s. 117) visar att texterna hade vuxit fram genom den dialogiska undervisningen, och 

hur viktigt det är att läraren lyssnar, reflekterar och därefter samtalar tillsammans 

med eleverna i sitt fortsatta arbete. Läraren i klassen ansåg att eleverna över 
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förväntan utvecklat sitt textskapande, vilket hade satt tydliga spår i elevernas texter 

(Bergh Nestlog 2009, s. 104). Genom att läraren använder sig av väl genomtänkta 

didaktiska val i en tydlig och strukturerad skrivundervisning får eleverna en lämplig 

stödstruktur utifrån sina förutsättningar, vilket värderas högt av både elever och 

lärare (Bergh Nestlog 2009, s. 119). 

Wedins (2011b, s. 4) etnografiska studie med fokus på 

andraspråkselevernas utveckling av språk och lärande, visar att de olika 

interaktionsmönster som användes i klassrummen var lärare —helklass, lärare — 

individuell elev och elev — elev. Här framgick det att lärarna som hade flerspråkiga 

elever i sitt klassrum valde att i sin undervisning  tala långsamt, tydligt och i vissa 

fall konkretisera ämnesinnehållet under sina genomgångar. Men författaren lyfter 

vilken betydelse det får för flerspråkiga elever om lärare använder sig mycket av 

vardagsspråket istället för skolspråket för att eleverna ska förstå uppgiften, eftersom 

det är viktigt att låta eleverna få bekanta sig med båda språken i sin vidare 

språkutveckling (Wedin 2011b, s. 27).  

5.4 Sammanfattning av resultat 

Av resultatet framgår det att undervisningsmaterial i skrivundervisningen för 

flerspråkiga elever ska vara konkret, varierande och experimenterande. Det 

framkom två olika exempel på material att använda i klassrummet: tankekartor på 

tavlan och att kombinera text och bild. Vad gäller undervisningsmetoder är 

specialundervisning, transspråkande och modersmålsundervisning de olika metoder 

som verksamheter erbjuder flerspråkiga elever. Forskare skriver om för- och 

nackdelar med alla tre metoder och lyfter vikten av att ständigt hitta en balans 

mellan dem för att elevernas kunskapsutveckling ska främjas så mycket som 

möjligt.   

Vidare visade resultaten sammanfattningsvis att samtalsaktiviteter och 

interaktioner i klassrummet är det som mest forskning gjorts om. Undervisningen 

bör bedrivas med samtal som grund så mycket som möjligt då interaktionen med 

språk främjar flerspråkiga elevers språkutveckling som mest. Samtal i smågrupper 

gynnar elevernas språkutveckling men det som lärare däremot behöver lägga fokus 

på är elevsammansättningarna eftersom samtliga elever måste komma till tals och 

känna delaktighet för att lärande ska uppstå.  
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Den forskning som vi analyserat har till största del haft sin teoretiska 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Detta då många av forskarna ser på 

kunskap och lärande utifrån interaktioner och i samspel med varandra, det vill säga 

att elevernas lärande sker på samtalets grund. Berg (2014, s. 52) beskriver 

Vygotskys teorier där interaktioner mellan lärare och elev genom det sociala och 

verbala  samspelet är en drivkraft för utveckling och lärande. Färdigheter i att skriva 

och läsa är en del av den kommunikativa processen där både lärare och elev 

medskapare i elevernas utveckling. I Vygotskys perspektiv ingår de didaktiska 

frågorna, vad, hur och varför där läraren handleder eleverna utifrån varje enskild 

elevs förutsättningar och behov (Berg 2014, s. 52). En del av forskningen som 

använts i denna studie har utgått från ett forskningsperspektiv som kallas 

cooperative learning (CL), vilket forskarna beskriver som en gynnsam 

undervisningsform för flerspråkiga elever. En annan studie vilar på en så kallad 

dialogisk syn, vilket innebär att text och skrivande bör ske i kommunikativa 

situationer. Sammanfattningsvis kan vi se att forskarna utgår från Vygotskys teorier, 

där han menar att språk och lärande bör studeras i sitt sociala och kulturella 

sammanhang (Wedin 2011b, s. 5).  

6 Diskussion  

Avsikten med litteraturstudien är att undersöka vad tidigare forskning kommit fram 

till vad gäller undervisningens didaktiska val, det vill säga undervisningsmaterial, 

undervisningsmetoder och samtalsaktiviteter som främjar flerspråkiga elevers 

skrivutveckling. I detta avsnitt diskuteras metod och resultat under två 

underrubriker, där respektive underrubrik utgår från studiens tre frågeställningar. I 

resultatdiskussionen tas de mest relevanta och centrala resultaten upp och 

återkopplas till den litteratur som använts i studiens bakgrund. 

6.1 Metoddiskussion  

Vi valde att genomföra en systematisk litteraturstudie för att samla kunskap om hur 

undervisning för flerspråkiga elever ser olika ut i olika verksamheter. Denna metod 

är ett lämpligt tillvägagångssätt för att få svar på studiens frågeställningar eftersom 

det sammanställer den forskning som finns. Metoden bidrar även till att öppna upp 
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för vidare forskning inom undersökningsområdet. Publikationerna som tagits in och 

analyserats består mestadels av kvalitativa undersökningar i form av observationer 

och intervjuer, men i vissa fall har även kvantitativa undersökningar använts. 

Eftersom undersökningarna har genomförts ute i olika verksamheter anser vi att 

insamlingsmaterialet är relevant.  

I våra sökningar valde vi att använda olika databaser som ERIC, Diva och 

Libris, vilket endast är ett fåtal av de databaser som finns. Under 

litteratursökningarna som utfördes på andra databaser, som exempelvis Swepub och 

Google Scholar, återkom träffarna till de tre databaserna vi valde  ut. Därför valde 

vi att avgränsa oss till dessa. En påverkande faktor i resultatet var att en stor del av 

den internationella forskningen som var relevant för våra frågeställningar inte fanns 

tillgängliga för oss som fulltexter, då de erfordrade avgifter. Därför kan detta 

bedömas som en svaghet för vår studie eftersom betydelsefulla resultat för våra 

frågeställningar kan ha gått förlorade. De olika publikationerna innehåller 

undersökningar som genomförts i olika delar av världen: Irak, Colombia och 

Sverige. Våra sökord som användes i sökningarna gav relevanta träffar. Däremot 

var träffarna färre än förväntat. Samtliga artiklar och doktorsavhandlingar som 

valdes ut är kritiskt granskade och håller en vetenskapligt hög standard.  

6.2 Resultatdiskussion 

Detta avsnitt innefattar en sammanfattande diskussion om studiens resultat. 

Avsnittet är uppdelat i tre underkategorier utifrån studiens tre frågeställningar, och 

innehåller de mest relevanta delarna från resultatet. Undervisningsmaterialet 

diskuterar konkret och varierande material som framkommer vara mest främjande 

för flerspråkiga elever. Undervisningsmetoderna innehåller tre olika möjligheter till 

undervisning för flerspråkiga elever som skolorna kan erbjuda, det vill säga 

specialundervisning, transspråkande i klassrummet och modersmålsundervisning. 

Slutligen diskuteras samtalsaktiviteter i klassrummet, där smågruppsarbete och 

interaktioner är mest framträdande i den genomgångna forskningen.  

6.2.1 Undervisningsmaterial 

I resultatet framgår det hur viktigt det är att undervisa explicit genom att använda ett 

varierat, elevnära och konkret material för flerspråkiga elevers skrivutveckling. 
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Berg (2014, s. 52) beskriver Vygotskys teorier där Vygotsky menar att eleverna 

utvecklar kunskap genom konkreta arbetssätt där lärarens roll är att stötta eleverna 

till att skapa förståelse mellan deras föreställningar och handlade. Det är också 

viktigt att anpassa material och uppgifter efter respektive elev, framförallt vad gäller 

vid individuellt arbete. Resultatet visar även på hur betydelsefullt det är att 

uppgifterna instrueras koncist, samt att uppgifternas syfte tydligt framgår för 

eleverna. I vår litteraturstudie finns ett fåtal exempel på material som effektivt 

främjar flerspråkiga elevers skrivutveckling. Salmona Madrinan (2014) och Yassin 

Falk (2017) beskriver i sina studier några konkreta undervisningsmaterial att 

använda i klassrummet. Genom att använda och kombinera text och bild bidrar detta 

både till ökad förståelse och till att väcka intresse hos eleverna. Språkutveckling och 

meningsskapande lyfter Berg (2014, s. 20) inte enbart sker genom läsning och 

skrivande, utan begreppet språk innefattar bildspråk, dansens språk och talspråk, 

vilket benämns som det vidgade textbegreppet där alla sinnen integreras. Något som 

också visar sig främja elevernas skrivutveckling är att läraren tillsammans med 

eleverna skapar tankekartor på tavlan, tankekartor som hjälper eleverna att utveckla 

förståelse för de olika texttyperna. Detta är något som även Berg (2014, s. 26) 

påpekar är viktigt, det vill säga att eleverna får ta del av så många olika texttyper 

som möjligt redan i de tidiga skolåren. Wedin (2011) benämner ett 

experimenterande arbetssätt där eleverna använder sig av olika experimenterande 

material som de kan undersöka med. Det går även här att relatera till Vygotskys 

sociokulturella perspektiv, det vill säga att eleverna använder sig av 

experimenterande och konkret material för att undersöka deras föreställningar (Berg 

2014, s. 52).  

Skolverket (2019, s. 7—9) säger att undervisningen ska utveckla varje 

elevs kunskaper i svenska språket, samt ge eleverna rätt förutsättningar för att 

utveckla deras tal— och skriftspråk. Utifrån den forskning vi fått fram kan vi koppla 

resultaten till vad vi sett ute i de olika verksamheterna, det vill säga ju mer planerad, 

konkret och varierad undervisning desto större förståelse skapas hos flerspråkiga 

elever. Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att skapa och bearbeta olika 

texter, både tillsammans med andra och enskilt (Skolverket 2019, s. 7—9). Resultat 

från tidigare forskning visar att detta främjar flerspråkiga elevers skrivutveckling. 

Dessvärre är det något som behövs arbetas ännu mer med för att få med samtliga 
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flerspråkiga elever i undervisningen. En del lärare arbetar ofta genom att ge 

flerspråkiga elever åtskilda uppgifter och inte genom att få med dem i den ordinarie 

undervisningen. Detta är något som flerspråkiga elever verkligen behöver, det vill 

säga att vara deltagande i den ordinarie undervisningen så mycket som möjligt med 

väl anpassat och konkret material. Det visar även Gustavssons (2007) undersökning 

med eleverna från Irak, att eleverna som inte behärskade språket eller hade andra 

svårigheter föll bort och hade många motgångar resterande del av skolgången. 

Läroplanen (Skolverket 2019, s. 7–9) skriver att alla elever har rätt till en likvärdig 

utbildning, men om de får det kan ifrågasättas när vi ser resultatet på hur 

undervisningen ute på skolorna ser ut för flerspråkiga elever. Brist på 

lärarkompetens samt otillräckligt med material och tid berättar många lärare om i de 

olika forskningsstudierna. Att inte räcka till och inte ha möjlighet att ge eleverna de 

förutsättningar de behöver i sin utveckling skapar en frustration hos lärare.  Utifrån 

resultatet av studien kan vi dra slutsatsen att skolan inte är likvärdig för samtliga 

elever och att det finns mycket kvar att göra.  

6.2.2 Undervisningsmetoder 

Skolverket (2019, s. 8) säger att undervisningen ska anpassas för respektive elev 

utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Detta är något som resultaten från 

tidigare forskning visar är viktigt för framförallt flerspråkiga elever så de kan delta i 

den ordinarie undervisningen. Undervisningsmetoder som erbjuds ute i 

verksamheterna är specialundervisning, transspråkande och 

modersmålsundervisning. Lärare ute i verksamheter anser att specialundervisning i 

form av en—till—en undervisning främjar flerspråkiga elevers lärande. Dock 

behövs även denna metod inne i klassrummet för att eleverna ska få en så optimal 

undervisning som möjligt utifrån sina behov och förutsättningar. De faktorer som 

påverkar specialundervisningen mest är brist på resurser, tid, material och tillräcklig 

kompetens hos lärare. Studier visar att denna undervisningsmetod ibland genomförs 

av lärare som inte besitter tillräcklig kompetens för att bedriva specialundervisning 

med flerspråkiga elever. Därför ser vi att denna metod både kan främja men även 

missgynna elevernas språk- och skrivutveckling om inte specialundervisning 

erbjuder både en–till–en undervisning och en anpassad undervisning i klassrummet.  
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Tidigare forskning lyfter hur viktigt det är att flerspråkiga elever ständigt 

integreras i svenska språket, samtidigt som elevernas modersmål ska ses som en 

resurs i lärandet. En undervisningsmetod som en del lärare använder sig av är 

transspråkande i klassrummet. Genom att eleverna får använda sig av sitt 

modersmål som en resurs bidrar det till ökad förståelse för det svenska 

ämnesspråket. Att låta flerspråkiga elever genomföra uppgifter utan stöttning 

resulterar oftast i misslyckande (Gibbons 2018, s. 77). Transspråkande ger eleverna 

möjligheter till delaktighet i den ordinarie undervisningen genom att låta eleverna 

med samma modersmål arbeta tillsammans i grupp. Genom att låta eleverna 

använda sig av sitt modersmål som resurs ger det eleverna en möjlighet att skapa en 

förståelse att koppla ihop tidigare lärande med det nya innan de ger sig på det nya 

språket (Gibbons 2018 s. 110). Möjligheterna ökar ytterligare om en vuxen resurs 

finns som stöd med samma modersmål som de flerspråkiga eleverna. Som det ser ut 

idag är transspråkande fortfarande en ny metod som många lärare inte använder sig 

av eftersom de anser att flerspråkiga elever ska anpassa sig efter och endast använda 

sig av det svenska språket. Detta är något som vi har reflekterat över ute i 

verksamheterna, det vill säga hur olika mycket lärare använder flerspråkiga 

elevernas språk som en resurs i klassrummet.  

Kursplanen (Skolverket, 2019, s. 81) för modersmål understryker att 

genom att eleverna får ha tillgång till sitt modersmål främjas elevernas 

språkutveckling i samtliga ämnen. Genom modersmålsundervisning ges möjligheter 

för eleverna att utveckla sitt tal- och skriftspråk för skilda syften. 

Modersmålsundervisningen utsätts för nedskärningar då den är lågt prioriterad, 

vilket betyder att allt fler elever blir utan den möjligheten till undervisning i sitt 

modersmål. Detta leder till att eleverna inte kan använda sig av sitt modersmål som 

redskap i sitt lärande i de olika skolämnena. Även här kan vi se att skolorna saknar 

resurser för att erbjuda eleverna denna undervisning både av ekonomiska skäl och 

brist på utbildad personal.  

6.2.3 Samtalsaktiviteter i klassrummet  

Gibbons (2018, s. 41) lyfter vikten av att lärare planerar muntliga interaktioner i 

undervisningen eftersom muntlig interaktion ses som en viktig resurs i flerspråkiga 

elevers lärande. Den fysiska klassrumsmiljön har också en stor påverkan beroende 
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på hur den ser ut för flerspråkiga elever. Som lärarstudenter har vi sett att lärare ute i 

verksamheten inte alltid är medvetna om vad klassrumsmiljön kan ha för påverkan. 

Forskningen säger bland annat att miljön inte ska bestå av för mycket material på 

väggarna och att ett lugnt arbetsklimat är viktigt eftersom detta annars kan orsaka 

distraktioner för eleverna. Lärare har en viktig uppgift att skapa en pedagogisk 

klassrumsmiljö där olika möjligheter bidrar till en stimulerande och utvecklande 

atmosfär (Berg, 2014, s. 45). 

Genom att lärare använder sig av olika interaktionsmönster i klassrummet 

ges eleverna möjligheter till samtal där kunskapsutbyte och språkutveckling sker. 

Detta kan kopplas till Vygotskys teorier om det sociala och verbala samspelet 

mellan elever och lärare i klassrummet, vilket är en drivkraft som bidrar till lärande 

och kunskapsutveckling (Berg 2014, s. 52). Berg (2014, s. 41) nämner vikten av att 

låta yngre elever använda sig av talspråket eftersom det fungerar som en bro över 

till skriftspråket. Samtalsinteraktioner främjar inte bara ordförrådet utan öppnar 

även upp för diskussioner och resonemang mellan eleverna, vilket främjar både 

vardagsspråket och skolspråket för flerspråkiga elever. Interaktioner mellan elever 

utmanar dem till att använda ett stretchat språk, vilket Gibbons (2018, s. 43) menar 

att eleverna behöver för att gå ur sin komfortzon. Ett stretchat språk där fokus ligger 

på att göra sig förstådd, men där deras insatser erkänns och stöttas i interaktionerna i 

dessa sammanhang. Klassrumssamtal kan ske på olika sätt, men något som 

forskningen visar är effektivt att använda sig av i klassrummet är samtal som sker i 

smågruppsarbete. Vad gäller elevsammansättningen behöver läraren ha en baktanke 

med grupperna för att arbetet ska gynna kunskapsutvecklingen mellan eleverna, 

eftersom det finns vissa farhågor i arbetsgrupper. Elever som ligger före i sin 

språkutveckling och som oftast har svenska som modersmål kan ta mer plats än 

andra, och där kan speciellt flerspråkiga elever hamna i skymundan. Därför behöver 

läraren variera gruppsammansättningarna där blandad kunskapsnivå arbetar 

tillsammans, samt för att samtliga elever ska känna sig delaktiga och få komma till 

tals. Forskning lyfter mycket om hur lärare ska tänka vid gruppsammansättning. En 

del anser det mest gynnsamt med nivågrupperade grupper medan andra lyfter 

heterogena smågrupper som mest främjande för eleverna. Detta är något vi tror är 

viktigt att variera beroende på vilket syfte uppgiften har i respektive grupparbete.  
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Genom att använda sig av textfokuserade samtal i elevers skrivutveckling 

där eleverna i arbetsgrupper med eller utan lärare har dialoger om olika 

textstrukturer främjar detta elevernas förståelse om textskapandet i ämnet svenska, 

eftersom elevernas texter bearbetas genom den dialogiska undervisningen. Lärare 

behöver använda sig av genomtänkta didaktiska val när undervisningen planeras och 

genomförs. Skrivundervisningen måste vara strukturerad för att alla elevers behov 

ska tillgodoses, samt att lärare behöver vara tydliga, tala långsamt och ofta använda 

sig av repetition i sina genomgångar och instruktioner. Forskningen menar även att 

det är viktigt att lärare inte glömmer skolspråket eftersom det ofta används talspråk i 

genomgångar, vilket hämmar flerspråkiga elevers utveckling av skolspråket.  

6.3 Vidare forskning  

Enligt Skolverket (2019, s. 8) är språket det mest betydelsefulla redskapet för 

människan och är grunden till både läs- och skrivutvecklingen. Kursplanen 

innehåller endast de mål som eleverna ska uppnå samt vilket innehåll 

undervisningen ska ha, men kursplanen innehåller ingenting om hur undervisningen 

ska bedrivas. I dagens klassrum tillkommer allt fler elever med annat modersmål, 

och detta innebär att lärare behöver använda sig av genomtänkta didaktiska val i sin 

undervisning så den anpassas till respektive elevs behov och förutsättningar. Som 

lärarstudenter har vi varit ute på flera skolor och sett att undervisningen skiljer sig 

tydligt mellan skolorna för flerspråkiga elever. Under vår analys och bearbetning av 

tidigare forskning framkom det att det finns brist på forskning om konkreta och 

effektiva material som främjar flerspråkiga elevers skrivutveckling. Utifrån 

resultatet väcks ett intresse i oss att genomföra vidare forskning om hur lärare ute i 

verksamheten bedriver sin skrivundervisning med hjälp av väl anpassat material. Vi 

ser denna litteraturstudie som en bra utgångspunkt för vårt nästkommande 

examensarbete, där vi kommer att använda oss av en empirisk studie för vidare 

forskning inom detta område.  
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of translanguaging in 

science classrooms” 

 

ERIC 

Syftet med artikeln är att analysera 

flerspråkiga elevers användning av 

modersmål och andraspråk som verktyg i 

undervisningen.  

Mara Salmona Madriñan 

Avhandling  

2014 

Colombia 

 

”The Use of First 

Language in the Second-

Language Classroom: A 

Support for Second 

Language Acquisition” 

 

ERIC 

 

Syftet med studien är att undersöka vikten 

av att låta elever använda sig av sina olika 

språk i en viss kontext.  

Sofia Svensson 

Avhandling 

2018 

Sverige 

”Språkhandlingar i  

flerspråkiga elevers 

gruppsamtal – en studie av 

identitetskonstruktion” 

 

Libris 

Syftet med studien är att undersöka hur 

flerspråkiga elever konstruerar diskursiva, 

situerade och bärbara identiteter via 

språkhandlingar i gruppsamtal. Dessutom 

är syftet att bidra med viss 

metodutveckling, eftersom studien har en 

multimodal ansats. 

 

Daroon Yassin Falk  

Avhandling 

2017 

Sverige 

”Skrivundervisning i 

grundskolans årskurs 3” 

 

Libris 

Syftet med avhandlingen är att undersöka 

skrivundervisning med fyra skrivprojekt i 

ett klassrum utifrån det skrivdidaktiska 

fältet. Det centrala för undersökningen är 

de tre huvudfrågorna gällande innehåll, 

genomförande och motiv, det vill säga 

vad, hur och varför.  
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Eva Bergh Nestlog 

Avhandling 

2009 

Sverige 

”Perspektiv i elevtexter- 

Skriftligt argumenterade  i 

grundskolans mellanår” 

 

Diva 

Syftet med studien är att undersöka 

perspektiv i elevers argumenterande 

texter, och därigenom fånga texterna i sin 

helhet – deras innehåll, funktion och 

form. På så vis skapas en förståelse av 

vilka potentialer texterna har och därmed 

fördjupade insikter om elevernas 

möjligheter att skriva argumenterande 

texter. Syftet är inte bara deskriptivt, utan 

avsikten är också att vidareutveckla 

teorier, metoder och begrepp för analys av 

elevtexter. 
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