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ABSTRAKT 
I denna studie fokuserar vi på hur lärare kan öka inlärningen för elever med ett 
andraspråk. Studien är huvudsakligen indelad i två delar, där den innehållsliga och 
metodlogiska delen ingår. Omfånget på studien är tolv artiklar med olika typer av 
inriktning och resultat. Utgångspunkten är det sociokulturella perspektivet med särskild 
teoretisk förankring i Vygotskij och Hundeide. I resultatet kan vi se att det finns flera 
metoder som har en positiv inverkan på andraspråksinlärningen. Bland annat lyfter vi 
fram att datorbaserad programvara kan vara ett redskap för att undersöka hur elever 
skriver texter och annat material. Frågan kring att använda sig av modersmålet i 
undervisningen har lett till delade åsikter och uppfattningar, vilka också presenteras i 
studien. 
 

Nyckelord: andraspråksinlärning, undervisningsmetoder, Vygotskij, Hundeide, 

sociokulturellt perspektiv, modersmål, L1, L2, programvara
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1 INTRODUKTION 
I detta kapitel introduceras studien med belysning på den problematik som vi vill 

studera. Syfte och frågeställningar presenteras på ett överskådligt sätt. 

 

Antalet elever som läser ett främmande språk växer och allt fler av dessa har inte 
svenska som modersmål (Wedin, 2010, s. 171). Forskaren beskriver att inom Sverige 
har ca 15 % av alla elever ett annat modersmål än svenska. Utifrån Wedins påstående 
ovan har vi använt oss av statistik från Skolverket (2012), där vår beräkning av 
Wedins 15 % -beräkning skulle innebära att ca 208 008 elever inte har svenska som 
sitt modersmål. 

 

Wedin (2010, s. 171) menar också att detta är ett globalt problem och visar i sin 
studie att upp till 90 – 100 % av eleverna inom vissa skolor utomlands har problemet 
att eleverna har ett annat modersmål än vad som talas i landet. Vidare menar 
författaren att språket som talas i landet där eleverna går är väsentligt att kunna 
hantera för att eleverna ska kunna klara de mål och krav som finns. Nedanstående 
citat från Skolverket belyser på ett tydligt sätt de svårigheter som en lärare kan möta 
när han/hon undervisar elever i ett andraspråk. 

 

”Att undervisa andraspråkselever i svenska som andraspråk är en krävande 

uppgift som ställer lärarens inlevelseförmåga, observans och kreativitet på 

prov”  

 

      Statens skolverk (1999, s. 3) 

 

Statens skolverk (1999, s. 8) beskriver vikten av att alla som är svenska medborgare 
eller på annat sätt är permanent bosatta i Sverige kan det svenska språket. För att en 
person ska kunna använda sig av alla sina rättigheter och bidra till sina skyldigheter 
som finns inom Sverige måste personen behärska det svenska språket på ett bra sätt. 
För att detta ska ske menar Statens skolverk (1999, s. 9) att det måste ske en 
utveckling och lärarna måste få en större kunskap kring hur de ska jobba med elever 
som har ett annat modersmål. Vidare menar Statens skolverk att vi i Sverige inte 
saknar denna kunskap kring dessa elever då vi har stor erfarenhet och välutbildad 
personal, men problemet ligger i att det sällan är kunskapen och erfarenheten som 
når klassrummen och hjälper de lärare som inte har denna. 

 

Carlson (2003, s.15) beskriver den komplexa situation som det innebär att undervisa 
i ett främmande språk. Författaren menar att vi som lärare endast behöver 
grundläggande kunskap för att uppmärksamma att det är ett problem som kommer att 
bli allt större om vi inte gör något åt den rådande situationen. Vidare skriver 
författaren om svårigheten att lära sig ett nytt språk, det är tidskrävande då man som 
elev måste sätta sig in i skolsituationen med ett nytt språk samtidigt som man inom 
hemmet talar sitt modersmål. Carlsson (2003, s. 15) refererar till Paulston, från 1983, 
för att visa på hur olika faktorer förutom den lingvistiska variabeln påverkar 
andraspråksinlärning. Enligt vidare referering till Paulston, från 1983, finns det tre 
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faktorer som påverkar inlärningen av ett främmande språk och förutom 
undervisningen är det sociala, ekonomiska och politiska förhållanden som spelar stor 
roll. 

 

Ovanstående stycken visar på den komplexa situation som undervisning till elever 
med ett annat modersmål än det som talas i skolan medför. Det är på grund av detta 
som vi väljer att göra denna studie med förhoppning att skapa klarhet i vad 
forskningen säger kring undervisning till andraspråkselever med fokus på de 
innehållsliga och metodologiska aspekterna. 
 
Vid vissa tillfällen i studien refereras det till begreppet ”L2”. Detta begrepp betyder 
andraspråk (L= language och 2= second). När det istället refereras till begreppet 
”L1” syftar vi på förstaspråk (L= language och 1= first).  

 

1.1 Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att belysa vilken aktuell forskning som finns kring hur 
lärare kan utveckla och ge redskap till elever som lär ett främmande språk 
(andraspråk). Utifrån denna aspekt kommer vi inte att belysa lärandet av ett specifikt 
språk, exempelvis svenska, utan vi väljer istället att ha ett internationellt perspektiv 
där vi i stort tittar på andraspråksinlärning. Utgångspunkten i vår studie är att lyfta 
fram och förhoppningsvis finna metodologiska och innehållsliga aspekter av hur man 
som lärare kan arbeta med elever som lär ett främmande språk. Studien ska ge 
redskap och förståelse även till lärare som undervisar i ”allmänna” ämnen och inte 
specifikt till lärare som enbart undervisar i språk. 

 

I vår studie utgår vi ifrån två olika teman utifrån de som har beskrivits ovan 
(innehållsliga och metodologiska aspekter). Dels har vi valt att undersöka den 
innehållsliga aspekten där vi vill fokusera på vad undervisningen kan bestå av, det 
andra temat utgår ifrån metoder och strategier för hur man som lärare kan utforma 
undervisningen för elever som lär ett främmande språk. Utifrån dessa två aspekter 
har vi inga mindre teman utan vi vill belysa många olika typer av forskningsresultat, 
för att sedan kunna dra egna slutsatser och ge förslag på pedagogiska implikationer 
som man kan anta för att möta elever med dessa behov på ett så lyckosamt sätt som 
möjligt.  
 

Under vår verksamhetsförlagda praktik har vi båda på olika sätt kommit i kontakt 
med elever som lär ett främmande språk. Vi har även kommit i kontakt med lärare, 
vars elever inte har svenska som modersmål. Utifrån denna inblick som sedan följts 
av reflektion har vi uppfattat undervisningen för dessa elever som ett växande 
problem där vi tror att lärare i allmänhet skulle ha nytta av att finna relevant 
forskning kring hur man kan arbeta på ett sätt som grundar sig i vetenskap. 

 

Sammanfattningsvis har vårt syfte konstruerats utifrån de erfarenheter och de insikter 
som vi har förvärvat under vår verksamhetsförlagda utbildning. De förväntningar 
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som vi har på studien är att vi ska kunna finna och förklara hur de olika artiklarnas 
resultat kan leda till pedagogiska implikationer för lärare i den dagliga verksamheten.  

 

1.2 Frågeställningar 
Utifrån vårt valda syfte, som presenteras ovan, har vi valt att formulera nedanstående 
frågeställningar som utgångspunkt för vår systematiska litteraturstudie: 

 

- Hur kan lärare utforma undervisningen, med avseende på innehållet, för att gynna 

läroprocessen hos elever som har ett andraspråk? 

 
- Hur kan lärare utforma undervisningen, med avseende på metoder, för att gynna 

läroprocessen hos elever som har ett andraspråk? 

 

Med innehåll syftar vi på stoffet, det vill säga det innehåll som lärare undervisar 
kring. Här vill vi undersöka om, och i så fall hur, innehållet påverkar 
andraspråksinlärning och hur det kan utformas för att möta elevens behov.  
 
Med metoder syftar vi på det pedagogiska arbetssättet, det vill säga hur den enskilde 
läraren undervisar. Här vill vi undersöka vilka metoder som är gynnsamma och vilka 
metoder som eventuellt inte är så gynnsamma för elever som lär ett andraspråk.  
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2 METOD 
I detta kapitel presenteras vår valda metod. De artiklar som ingår i litteraturstudien 

lyfts fram och beskrivs övergripande.  

 

2.1 Bakgrund 
I denna uppsats genomförs en systematisk litteraturstudie som bas för vårt 
insamlande av material. Forsberg och Wengström (2008, s. 34-35) diskuterar 
översiktligt och allmänt kring vad som ingår i en systematisk litteraturstudie. 
Forsberg och Wengström (2008, s. 34) anger exempelvis att den systematiska 
litteraturstudien ska innehålla artiklar och/eller rapporter av olika slag. Författarna 
(2008, s. 34) anger även att det mest optimala är att ha med ”… all relevant 

forskning inom ett område …” (Forsberg & Wengström, 2008, s. 34). I ansatsen som 
är knuten till detta påstående anger författarna dock att exempelvis praktiska orsaker 
kan leda till att så inte blir fallet. I vår systematiska litteraturstudie har vi översiktligt 
gjort en systematisk sökning i relevant databas utifrån de söksträngar som vi har 
funnit relevanta och anpassade till vårt forskningsområde. Precis som Forsberg och 
Wengström (2008, s. 34) påpekar är det i vårt fall inte möjligt att söka av och 
inkludera alla artiklar inom fältet för vår studie, av i huvudsak praktiska skäl. Den 
direkta orsaken är praktisk av naturen då det handlar om ett begränsat tidsomfång till 
studien. Om tidsutrymmet hade varit större hade studien också kunnat innehålla fler 
artiklar av relevans, men utifrån den tidsaspekt som finns har vi varit tvungna att 
avgränsa oss för att på ett lämpligt sätt kunna redovisa de data och resultat som vi har 
funnit.  
 
Forsberg och Wengström (2008, s. 35) har även delat upp litteraturstudien i de delar 
som den utgår ifrån. Utifrån denna beskrivning får man som läsare en överblick av 
de steg som den systematiska litteraturstudien innehåller. De första stegen, som 
innehåller formulerandet av ett problem och frågor/frågeställningar, känns givna för 
alla typer av studier som ska genomföras på ett vetenskapligt sätt. Den systematiska 
litteraturstudien innehåller även en del där det gäller att välja sökord/fraser och en 
strategi för hur denna/dessa sökningar ska gå till. Vår uppfattning är att den största 
utmaningen i denna studie är att nå en utarbetad systematik och på ett enkelt och 
tydligt sätt kunna motivera och förklara de valda sökningar som har gjorts. Forsberg 
och Wengström (2008, s. 31) refererar till SBU som anger att det finns en mängd 
kriterier som ska vara uppnådda för att det ska utgöra en systematisk litteraturstudie. 
Av dispositions- och platsskäl redogörs inte här för alla, utan vi väljer att lyfta fram 
de som vi anser vara av störst relevans att reflektera och fundera kring. Refereringen 
till SBU innehåller bland annat att studien ska ha med alla de studier som är 
relevanta för det ämne som man skriver om. Precis som ovan diskuterat, är detta en 
av de aspekter som vi verkligen har funderat kring när vi har genomfört studien. Det 
gäller att inkludera alla relevanta studier, samtidigt som vi måste beakta den 
begränsade tid som vi har till studien. Med detta sagt vill vi påpeka och belysa att vi 
har varit uppmärksamma på detta dilemma under tiden som studien har genomförts. 
Även om det finns brister i en studie, anser vi att mycket är vunnet när man på ett 
tidigt stadium anger att man har varit medveten om den problematik som finns. 
Forsberg och Wengström (2008, s. 31) anger också bland annat, med referering till 
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SBU, att de studier som ingår ska vara granskade med avseende på kvalitet. Utifrån 
detta har vi valt ut artiklar som är granskade och godkända (peer reviewed).  

 

2.2 Den systematiska sökningens genomförande 
I den systematiska litteraturstudien har vi enbart använt oss av databasen ERIC 
(Educational Resource Information Center) som uteslutande innehar artiklar inom 
utbildningsvetenskap. Databasen inkluderar enbart engelska artiklar, vilket är positivt 
då det gör att vårt sökfält utökas och breddas. De artiklar som har valts ut har även 
kontrollerats så att de har blivit vetenskapligt granskade. Anledningen till att ERIC 
valdes som databas för vår studie är för att den tillhandahåller artiklar inom vårt 
valda område. På grund av detta blev det naturligt att använda denna databas i första 
hand. Då antalet relevanta träffar blev tillräckligt för studien valde vi att nöja oss 
med att enbart använda oss av ERIC som sökdatabas. Vid studier där tidsomfånget är 
mer omfattande, eller där man har svårigheter att finna lämpligt material, kan man 
med fördel använda sig av andra internationella databaser för ett bredda sin sökning. 
 
De sökningar som har genomförts har varierat och gett både många och få träffar. 
När vi exempelvis gjorde en sökning med söksträngen ”second language learning” + 
”immigrants” + ”school” fick vi totalt 331 träffar. Denna sökning ledde till att vi 
kunde hitta en relevant artikel, men sökningen var tvungen att förfinas för att kunna 
få ett mer lättarbetat resultat. Vid den här sökningen placerade sig den artikel som vi 
valde på plats nummer två. Den första artikeln valdes bort då den vid vår översiktliga 
granskning inte bedömdes vara relevant för det området som vår studie inriktar sig 
på. 
 
Sökningen som berörde ”second language” + ”sweden” + ”teacher” genererade totalt 
24 träffar, där vår valda artikel positionerade sig på plats fem. De fyra första träffarna 
omfattar inte det område, utifrån vår bedömning, som vår studie syftar till att 
besvara. Därför har dessa artiklar valts bort. Anledningen till att vi valde den femte 
artikeln var för att den presenterade ett överskådligt abstract som hade intressant 
material för vår frågeställning. En anledning till att sökresultatet blev ganska 
begränsat i denna sökning tror vi att man kan koppla till att vi valde att använda oss 
av söktermen ”sweden” i denna sökning. Givetvis kan man argumentera och 
diskutera för de för- respektive nackdelar som finns med detta, men utifrån denna 
sökning kan vi se att vi har fått ett mer begränsat material än det som presenterades 
vid sökningen ovan.  
 
De mer avgränsade sökningarna genomfördes genom att lägga till fler sökord, för att 
på så sätt försöka att begränsa sökresultatet. Sökningen på ”second language 

learning” + ”immigrants” + ”school” + ”l2” resulterade i totalt 15 träffar. Vid denna 
sökning kan man också utläsa att vi, genom andra sökningar, har kommit i kontakt 
med nyckelbegreppet ”l2” som i det här fallet har visat sig vara mycket relevant för 
att finna lämpligt material och samtidigt avgränsa sökningen. Vid denna sökning 
ansåg vi att träff två och fyra stämde in på det område som vi har valt att skriva om. 
En fördel, som tidigare nämnt, är att sökresultatet blev mycket begränsat vid denna 
sökning. Detta hjälpte oss givetvis att gå igenom resultatet på ett enklare och mer 
översiktligt sätt.  
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Den sökning som genererade flest relevanta träffar var den som genomfördes med 
nyckelorden ”second language learning” + ”teacher” + ”school” + ”l2”. Totalt gav 
denna sökning 60 träffar, där vi valde ut träffarna ett till och med fem som de mest 
relevanta. Det går också att utläsa av detta resultat att antalet träffar har stigit, jämfört 
med en del av de sökningar som tidigare har presenterats. Vi anser att det är viktigt 
att även genomföra sökningar som kan ge fler resultat än vad som egentligen är 
önskvärt. Huvudsakligen för att inte missa artiklar som kan vara av relevans för 
studien. Att vi just valde ut de första fem träffarna får nog anses som turligt, då det 
egentligen brukar krävas omfattande genomgång av resultatet för att hitta artiklar 
som är relevanta. Att vi fann så många relevanta artiklar så tidigt i sökresultatet 
bidrog också till att vi inte behövde bearbeta hela den mängd av sökresultat som 
fanns att tillgå. Detta kopplas huvudsakligen till den tidsaspekt som finns kring 
uppgiftens genomförande.  
 
Samma söksträng som i ovanstående stycke användes också för att hitta två andra 
valda artiklar. Dessa positionerade sig på plats åtta och elva, vilket gör att vi ansåg 
det viktigt att nämna dessa separat. I detta fall har vi försökt att gå igenom hela 
resultatet på 60 träffar, och detta har gjort att vi har hittat artiklar som positionerade 
sig längre ner i träfflistan. Utifrån denna sökning har vi dragit slutsatsen att det är 
viktigt att även gå igenom resultat och artiklar som positionerar sig på platser längre 
ner i sökresultatet. I många fall har vi kunnat se att dessa artiklar är minst lika 
relevanta som de artiklar som har hamnat långt upp i träfflistan. En ytterligare 
slutsats som kan dras av detta är att man inte ska förlita sig på databasens sortering 
av artiklarna, utan att det i många fall kan vara viktigt att göra en egen omfattande 
genomgång för att inte missa viktiga och relevanta artiklar inom det valda fältet.  
 
För att genomföra en ytterligare fördjupad sökning använde vi oss av sökorden 
”second language” + ”l2” + ”lang*” + ”teach*” + ”sweden”. Vid denna sökning 
kunde vi se att en utökning av sökord hade positiv inverkan på det totala 
sökresultatet. Denna sökning resulterade i endast fem träffar, vilket vi anser som 
mycket lågt och väl avgränsat. Vid denna sökning valdes de första tre artiklarna bort, 
då vi ansåg att de inte var relevanta för vår studie. Artiklarna fyra och fem valdes 
dock ut till studien. Den största fördelen som vi kunde se med denna sökning var att 
antalet sökresultat var kraftigt begränsat. Detta ledde till ett lättarbetat sökresultat där 
vi snabbt kunde bilda oss en uppfattning kring artiklarnas relevans.  
 
Avslutningsvis fann vi en artikel genom en referering i en tidigare vald artikel. För 
att sedan finna denna artikel i databasen ERIC använde vi oss av de författarnamn 
och det utgivningsår som var uppgivet i referensen. Således resulterade detta i 
söksträngen ”chenoweth” + ”hayes” (+ avgränsning till utgivningsår 2001). Denna 
sökning ledde, som beräknat, fram till en träff. Vi ansåg det viktigt att nämna och 
förtydliga hur vi hittade den här artikeln, då tillvägagångssättet avvek ganska kraftigt 
från hur vi hade funnit de andra artiklarna som har presenterats ovan. Utifrån denna 
sökning har vi lärt oss att det går att hitta lämpligt material från de redan valda 
artiklarna. 
 
Efter vidare djupläsning av artiklarna L2 teacher characteristics as predictors of 

student’s academic achievement och Teacher motivational practice, student 

motivation, and possible L2selves: an examination in the Iranian EFL context valde 
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vi att inte inkludera dessa i studien. Detta då vi inte kunde tolka resultatet på ett 
tillförlitligt sätt.  

 

2.3 Beskrivning av vald resultatstematisering 
De teman som presenteras i resultatredovisningen är baserade på de mönster och 
teman som vi har försökt att finna i de artiklar som studien baserar sig på. I största 
möjliga mån har vår avsikt varit att försöka knyta samman flera artiklar för att visa 
på likheter och skillnader i de resultat som artiklarna har kommit fram till. Då 
studien är smal och väl avgränsad till sin frågeställning har det i vissa fall varit svårt 
att hitta teman där det har varit möjligt att knyta samman flera artiklar. Detta har 
gjort att det under vissa teman enbart finns enstaka artiklar redovisade. Vi är 
medvetna om att det finns vissa svårigheter med vår tematisering, då det har varit 
svårt att hitta gemensamma nämnare bland artiklarna. Genom presentationen i detta 
stycke vill vi visa på medvetenhet kring hur tematiseringen har konstruerats.  

 

2.4 Etisk medvetenhet 
Vi har under litteraturstudiens gång haft en etisk medvetenhet. Med detta menar vi 
att vi har tittat på vetenskapsrådets riktlinjer för en god forskningsetik 
Vetenskapsrådet (2011). Vetenskapsrådet menar att etiken inom forskningen är en 
komplicerad fråga där det inte finns några fastslagna rätt eller fel Vetenskapsrådet 
(2011, s.15). Det viktigaste enligt författaren är att göra etiska överväganden när 
studien behandlar personer, det kan handla om att skydda dem från kränkningar och 
annat som på ett negativt sätt drabbar informanterna. Detta kan förhindras genom 
bland annat anonymitet, tillstånd från informanterna och om det krävs tillstånd från 
förmyndare. Vi har genom dessa tips från Vetenskapsrådet tittat på de olika 
artiklarna och utifrån var och en gjort en etisk genomgång där vi har försökt att få 
fram om artiklarna har redovisat några etiska överväganden. Under avsnittet där alla 
artiklar beskrivs har vi även en kort presentation av varje artikels etiska 
överväganden.  
 

2.5 Presentation av valda artiklar 

• An exploration of L2 teachers’ use of pedagogical interventions devised to 
draw L2 learners’ attention to form (Simard och Jean, 2011) 
 

Den valda artikeln syftar till att undersöka hur mycket lärare i främmande språk 
använder sig av språkets uppbyggnad. Artikeln använde sig av en metod som utgick 
ifrån filmning av 8 lärare, filmerna skulle sedan bearbetas för att se om det gick att få 
fram olika undervisningskategorier där lärarnas undervisning riktade sig mot 
språkets form. Vi anser att när forskarna presenterade sitt resultat och metod fick de 
fram ett kvalitativt resultat. I artikeln tillfrågades skolans rektor och eleverna om de 
ville ingå i studien, deras resultat presenteras anonymt men i övrigt finns det ingen 
etisk diskussion. 
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• A restricted curriculum for second language learners – a self-fulfilling 

teacher strategy? (Wedin, 2010) 
 

Artikeln syftar till att undersöka relationer inom klassrummet, specificerat till det 
sociala samspelet inom klassrummet, kunskap inom kursen och elevens engagemang 
inom klassrummet. Det ingick 4 klasser av varierande åldrar i studien, metoden var 
observationer och intervjuer. Vi anser att metoden och materialet leder till kvalitativt 
resultat. I artikeln får eleverna som deltar i forskarens studie vara anonyma och de 
presenteras endast som E1, E2 och så vidare. Detta gör att trots deras låga ålder och 
att det inte framgår ifall de har fått föräldrarnas tillåtelse så känner vi att 
anonymiteten ger artikeln en viss etisk säkerhet. 

 

• The psycholinguistic dimension in second language writing: opportunities far 

research and pedagogy using computer keystroke logging (Spelman Miller, 
Lindgren och Sullivan, 2008) 
 

Artikelns syfte är att undersöka hur undervisningserfarenhet kan kopplas till 
skrivförmåga. De använder sig av 17 elever i högstadiet. De använder sig av ett 
datorprogram som loggar elevernas skrivbeteende och genom denna loggning av 
skrivförmågan drar forskarna slutsatser om elevernas skrivförmåga och hur detta kan 
kopplas till elevernas erfarenheter inom språkämnet. De fokuserar på flyt, pauser och 
hur långa meningar eleverna skriver. Utifrån mängden data som samlas in och sättet 
det bearbetas på i tabellerna får forskarna fram ett kvantitativt resultat. I artikeln 
använder sig forskarna av ett dataprogram som gör att elevernas identiteter inte 
avslöjas. Detta gör att den etiska aspekten av artikeln höjs och vi känner oss säkra på 
att använda oss av artikeln. 

 

• Stimulated recall as a trigger for increasing noticing and language 

awareness in the l2 writing classroom: A case study of two young female 

writers (Lindgren och Sullivan, 2003) 
 

Artikeln syftar till att undersöka om man kan använda sig av ett databaserat 
loggningsystem för att ta reda på om elevens egen språkutveckling kan ge en 
indikation på att eleven är redo för att lära sig en ny grammatik/språkuppbyggnad. I 
studien ingick två flickor på högstadiet. Utifrån detta får studien ett kvalitativt 
resultat grundat på metoden som mäter elevernas kvalitéer. I denna artikel 
presenterar forskarna ett etiskt tänk genom att ge de två elever som ingår i studien 
påhittade namn. I övrigt för de ingen etisk diskussion. 

 

• I write in a way that people can read it: How teachers and adolescent L2 
writers describe content area writing (Kibler, 2011) 
 

Syftet med artikeln är att undersöka om tonårselever i ett andraspråk upplever och 
förväntar undervisningen på samma sätt som läraren. Alltså om de har samma mål 
med undervisningen eller om eleverna upplever instruktionerna på ett annat sätt än 
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vad läraren planerat. Undersökningen genomfördes på fyra elever, inom aspekterna 
språkeffektivitet och meningsbyggnad. Baserat på studiens metod anser vi att 
resultatet blir kvalitativt. I denna artikel förs den etiska diskussion kring att eleverna 
som deltar i undersökningen har givit sitt tillstånd till att vara med och använda sig 
av sitt riktiga namn.  

 

• Improving second language skills of immigrant students: A field trial study 

evaluating the effects of a summer learning program (Stanat, Becker, 
Baumert, Lüdtke och Eckhardt, 2010) 
 

Artikeln syftar till att undersöka vilket sätt som är det mest optimala för att elever 
ska lära sig ett främmande språk. Forskarna använder sig av ett ”sommarläger” där 
eleverna delas in i tre olika grupper. En jämförelsegrupp, en grupp som inte får något 
grammatiskt stöd och regler utan de uppmuntras endast till att prata det främmande 
språket med varandra. Den sista gruppen får både uppmuntran att prata men även 
grammatiskt och regelmässigt stöd inom språket. Elevantalet var 25.  Metoden som 
forskarna använder sig av gör att vi anser att resultatet blir kvantitativt. Eleverna som 
deltar i studien får göra det av fri vilja och deras resultat presenteras anonymt. 
Annars förs etisk diskussion i studien. 

 

• Learning vocabulary via computer-assisted scaffolding for text processing 

(Li, 2010) 
 

Artikeln syftar till att undersöka elevens språkutveckling genom ett databaserat 
program som baserar sig på elevens modersmål och där olika nyckelord översätts till 
modersmålet, vilket gör att eleven får en djupare och korrektare förståelse för texten. 
I undersökningen deltog tjugo elever, där de fick dela upp sig i nybörjare eller om de 
redan hade studerat ämnet.  Vi anser att metoden som inte tar fram kvalitéer får fram 
genom databearbetningen ett kvantitativt resultat. Studiens etiska resonemang kretsar 
kring att eleverna som deltar får frivilligt delta och att deras resultat presenteras 
anonymt. Upplägget på resultatspresentationen gör även att vi inte kan dra några 
slutsatser kring vilka elever som svarade på vilket sätt. 

 

• Fluency in writing: Generating text in L1 and L2 (Chenoweth och Hayes, 
2001) 
 

Artikeln undersöker sambandet mellan vilket flyt eleverna skriver med och jämför 
detta med elevernas språkkunskap (meningsbyggnad, grammatik m.m.) Detta hoppas 
forskarna kunna använda sig av för att visa på vilka processer som är viktiga för 
eleverna inom undervisningen. I undersökningen deltog tretton elever, dessa elever 
observerades i två omgångar där de fick berätta högt vad de skrev, eleverna skulle 
skriva uppsatsen på L2 och i sitt modersmål. Detta gav forskarna resultat som gick 
att jämföra med resultatet för elevens modersmåls uppsats. Vi anser att resultatet i 
artikeln är kvalitativt då forskarna undersöker elevernas kvalitéer. Deltagarna i 
studien får anmäla sig till undersökningen och de får 25 $ i betalning. 
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• Grammar teaching and learning in L2: Necessary, but boring? (Jean och 
Simard, 2011) 
 

Artikeln undersöker hur elever upplever och känner inför grammatikinstruktionerna i 
sitt L2. Forskarna undersöker bland annat vad eleverna anser om grammatikfel, 
korrekt feedback från lärarna och olika former av grammatikundervisning. Antalet 
elever som deltog i undersökningen var 2321, dessa fick fylla i en enkät. Med tanke 
på enkätmetoden blir resultatet kvantitativt. I artikeln presenteras en stor mängd data 
som presenteras på ett sätt som gör det omöjligt att ta reda på vilka elever som deltog 
och hur de svarade. Det finns inga namn heller med i resultaten. 

 

• Working smarter, not working harder: Revisiting teacher feedback in the L2 

writing classroom (Lee, 2011) 
 

Artikeln syftar till att undersöka hur eleverna uppfattar lärarens feedback på elevens 
skrivna arbete. Forskarna vill alltså undersöka hur läraren ska gå till väga för att se 
till att eleven uppfattar feedbacken på rätt sätt och därigenom inte behöver arbeta 
dubbelt för att förstå vad läraren vill. Tjugosex lärare deltog i studien. Dessa fick 
välja ut ett antal uppsatser som deras elever skrivit och delge feedback på dessa, 
sedan jämfördes feedbacken med hur eleven hade uppfattat feedbacken. Resultatet av 
studien blir kvantitativt då studien hade enkätfrågor som grund. Eleverna som deltog 
i studien fick göra det av fri vilja, elevernas resultat presenterades även på ett sätt där 
deras namn inte presenterades och därigenom fick de vara anonyma. 

 

• Low-income immigrant pupils learning vocabulary through Digital Picture 
Storybooks (Verhallen och Bus, 2010) 
 

Artikeln syftar till att undersöka om digitala böcker hjälper elever bättre än “vanliga” 
böcker, när det gäller att lära sig ett främmande språk. Forskarna beskriver att böcker 
länge setts som det viktigaste instrumentet för eleverna men nu vill de alltså testa 
digitala böckers effekt på undervisningen. Antalet elever som deltog var 91 st. 
Resultaten som de presenterar anser vi vara kvantitativa då resultatet inte presenterar 
kvalitéer. Följande artikel använder sig uteslutande av statistisk där det inte går att 
tolka vilken elev som har givit sina siffror till statistiken. Detta gör att vi känner oss 
trygga i att använda studien. 
 

• The use of Native Language in L2 Teaching: A case study of english 
department & preparatory year (Saad Al-dera, 2011) 
 

Artikeln syftar till att undersöka modersmålets användande i 
andraspråksundervisningen, de undersöker om modersmålet kan göra undervisningen 
lättare att förstå för eleverna och om modersmålet kan ge eleverna ett ökat lärande. 
Undersökningen genomfördes med 50 stycken lärare och 210 stycken elever. 
Undersökningsmetoden ger studien ett kvantitativt resultat. I studien får forskarna 
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tillstånd av eleverna och skolan att genomföra undersökningen. Annars framgår inget 
kring forskarnas etik. 
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 
I detta kapitel beskrivs det valda teoretiska perspektivet som ligger till grund för 

studiens genomförande. Perspektivet utgörs av det sociokulturella synsättet och den 

teoretiska förankringen står Vygotskij för.  

 

3.1 Bakgrund 
Vi har valt att undersöka hur elever med ett annat modersmål än det som 
undervisningen sker i kan utveckla och bemästra sitt andraspråk. Vi anser att det 
sociokulturella perspektivet är den teori som kommer att ge oss mest användbarhet 
då framstående forskare anser att den sociala interaktionen är en viktig del i en elevs 
lärande (Hundeide (2006, s.7). Vygotskij (2001, s. 399) beskriver hur vi bör inrikta 
oss mot en interaktionell teori i elevers språkutveckling, nämligen att skapa en bro 
mellan tänkande och språket. Vygotskij menar vidare att detta innebär att eleven inte 
enbart lär sig förknippa ett ord med t.ex. ett objekt, exempelvis ett bord eller bil, om 
detta sker så får begreppet ingen funktionell betydelse och eleven tappar sin 
medvetenhet till ordet. Inlärning ska ske genom interaktion med andra och genom 
detta kommer elevernas förståelse för ett begrepp öka och detta ska i sin tur leda till 
ett ökat lärande, enligt Vygotskij (2001, s. 399). 

 

3.2 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet, beskrivs enligt Hundeide (2006, s. 5), som en teori 
där det antas att barnet redan från födelsen föds in i en redan historisk och kulturellt 
skapad värld. Det är denna redan skapade kulturella och historiska värld som 
kommer att forma och utveckla barnet. Sedan kommer vi som lärare och vuxna ses 
enligt författaren som vägvisare som ska försöka att vägleda barnen till att ta rätta 
vägval i det landskap som vi lever i, denna vägledning tar sig uttryck i interaktion 
mellan barnet och den vuxna. 

 

Vidare skriver Hundeide (2006, s. 6) om vikten att se barnet som en social varelse, 
barnet är naturligt mottagbar för intryck och lärande. Författaren anser att vi kan 
betrakta barnet som en naturlig lärling som är skapad för att utveckla och assimileras 
i dialog med andra. Detta ställer stora krav på oss som vägledare, vi ska kunna 
fungera inte enbart som en ”lärare” utan även som en känslomässig trygghet som 
barnet kan vända sig till.  

 

Vidare menar författaren att vi som lärare och vägvisare måste vara öppna för en 
dialog med våra elever. Genom att skapa en undervisningssituation där elevernas 
åsikter lyfts fram skapas en känsla av att deras åsikter och känslor räknas in av 
läraren och en ömsesidig förväntning skapas. Denna ömsesidiga förväntning bygger 
på att olika kontrakt skapas när dialogen sker i samspel mellan lärare och elever. 
Dessa kontrakt kommer att fungera som elevernas inre vägvisare och kommer att 
hjälpa till att leda dem i en riktning som är förenlig med dessa kontrakt. Därför är det 
ytterst viktigt att vi som vägvisare använder oss av kunskap och erfarenheter när det 
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kommer till samspelet med eleverna Hundeide (2006, s. 7). Nedanstående citat visar 
på hur viktigt interaktionen och samspelet mellan människor är för deras utveckling 
enligt Hundeide. Detta kopplar vi till att elevernas utveckling till stor del är styrd av 
det vi vuxna lär ut och på vilket sätt vi lär ut på (innehållsliga och metodologiska 
aspekter). 

 

 ”Därför är barnets utveckling inte enbart en spontan, inifrån driven 

 utvecklingsprocess (det är den också) utan i högsta grad en assisterad 

 utveckling där en eller flera kompetenta deltagare som barnet känner tillit för 

 (omsorgspersoner, föräldrar eller kamrater) vägleder och stöttar barnet på 

 vägen in på de arenor och in i de gemenskaper som utgör en naturlig del av 

 dess utvecklingsprocess”  

  Hundeide (2006, s. 5) 

3.3 Vygotskijs syn på inlärning 
Stensmo (2007, s. 182) refererar till Vygotskijs tankar om människans utveckling 
som grundar sig i en utvecklingsprocess som skapats av det sociala samspelet. Denna 
process kallar Vygotskij för Ontogenes och denna process beskriver hur vi som 
människor utvecklas från barn till vuxna. Enligt ett sociokulturellt perspektiv är det 
sociala samspelet mellan barn och vuxna en av de största utvecklingsmöjligheterna 
för barnet. Vi anser att denna utvecklingsprocess är relevant för vår studie då 
forskningen vi har valt att studera främst riktar sig till hur barn lär ett främmande 
språk och inte riktar sig forskningsmässigt till vuxna människor. Ovanstående 
presenterade utvecklingsprocess ledde till skapandet av nedanstående formel som vi 
anser vara användbar i vår undersökning. 
 

Enligt Stensmo (2007, s. 182) använde sig Vygotskij av följande formel för att 
beskriva hur verksamheten inom utbildningen bör se ut; S-X-R. Enligt författaren 
(2007, s. 182) står S för syftet med instruktionen eller uppgiften. Detta kopplar vi till 
vikten av att ha ett tydligt mål/uppgift då det lättare för eleven att förstå varför 
uppgiften skall göras, detta blir även grunden för vår innehållsmässiga frågeställning. 
X står för hur man utformar undervisningen, det är även denna variabel som 
Vygotskij anser spelar störst roll i hur lyckad undervisningen blir, genom Stensmo 
(2007, s. 182). Vi kopplar denna variabel till vår undersökning till det metodologiska 
innehållet, alltså hur man ska göra för att uppnå en utveckling hos eleven. R står för 
resultatet av uppgiften, alltså hur väl eleven lär sig det främmande språket Stensmo 
(2007, s. 182). Vår studie ämnar sig främst att undersöka det innehållsmässiga och 
metodmässiga men självklart innebär resultatet en viktig del av undervisningen då 
man får svart på vitt hur eleven presterar dock påverkas resultatet oftast av hur 
undervisningen är upplagd. 
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4 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras det resultat som utgör studiens kärna. Resultatet 

presenteras genom två huvudspår – de innehållsliga aspekterna och de 

metodologiska aspekterna. För ökad struktur delas dessa huvudteman in i 

underteman för att på så sätt belysa resultatets olika delar.  

 

4.1 Innehållsliga aspekter  
 

4.1.1  Modersmål 

 

Saad Al-dera (2011, s. 143-144) har genomfört sin studie på universitetsnivå, där 
fokus har varit att undersöka relationen mellan det första och andra språket som 
studenterna använder sig av. Saad Al-dera (2011, s. 146) presenterar i sitt resultat att 
51,2 %, 22 stycken, av lärarna anser att eleverna kan förstå svåra ord/sammanhang i 
engelska om de beskrivs på arabiska (vilket är deras modersmål). Vid denna 
undersökning svarade 37,2 %, 16 stycken, att de inte ansåg att denna metod 
fungerade. Totalt hade 11,6 %, 5 stycken, ingen uppfattning i frågan. Ytterligare en 
fråga som fångade vår uppmärksamhet handlade om på vilket sätt man ska använda 
modersmålets tillsammans med andraspråket. Frågan som ställdes var ”A careful but 

restricted use of L1 may be effective in L2 teaching and learning for both the 

beginners advanced level learners” (Saad Al-dera, s. 148). På denna fråga svarade 
76,1 %, 34 stycken, av lärarna att de höll med i påståendet. Av de svarande höll 2,3 

%, 1 styck, inte med, medan 18,6 %, 8 stycken, inte hade någon uppfattning i frågan. 
 
Artikeln (2011, s. 147) gav dock motsägelsefulla uppgifter vid presentationen av 
andra svarsfrågor. Lärarna fick svara på en mängd frågor, av dessa väljer vi att 
belysa en fråga där lärarna ska ta ställning till om de ska minska på modersmålet 
(arabiska) och använda sig mer av andraspråket (engelska) i undervisningen. På 
denna fråga svarade 69,8 %, 30 stycken, att de höll med i påstående om att minska på 
användandet av modersmålet i undervisningen. Dock höll 23,3 %, 10 stycken, inte 
med i påståendet, medan 7 %, 3 stycken, inte hade någon uppfattning i frågan. En 
annan fråga som lärarna fick svara på var om de ansåg att studenterna inte ville prata 
sitt andraspråk (engelska) om modersmålet (arabiska) användes av läraren. På detta 
påstående höll 55,8 %, 24 stycken, med om att så var fallet, medan 23,3 %, 10 
stycken, inte höll med. Övriga svaranden, 20,9 %, 9 stycken, hade ingen uppfattning 
i frågan.  

 
 
4.1.2  Relationer och kommunikation 

 
Wedin (2010, s. 174) kommer i sin artikel fram till att samtalen som sker i 
klassrummet till stor del inte är sammankopplade med kursplanen/kursplanerna. 
Vidare konstaterar Wedin (2010, s. 174) att de uppgifter som eleverna fick inte var 
kognitivt utmanande, då författaren kunde se att läs- och skrivdelar inte var särskilt 
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sammankopplade med övningarna. Wedin (2010, s. 174) kunde också se att det fanns 
en skillnad mellan hur ”goda” och ”dåliga” läsare. De ”dåliga” läsarna höll på med 
en rad andra saker än att läsa och skriva, bland annat gå runt och prata med de andra 
klasskamraterna. Wedin (2010, s. 174) har en omfattande diskussion kring de delar 
som hon ser i klassrummen, men hon nämner att det finns en gemensam nämnare 
som berör alla de upplevelser och intryck som hon har fått. Detta handlar om att hon 
har sett brister i gränssättandet vad det avser bland annat interaktionen i 
klassrummet. Vid olika tillfällen uppmärksammande Wedin (2010, s. 177) att läraren 
kunde ha utvecklat och introducerat ett mer avancerat språk för eleverna. Detta 
handlar även om att läraren vid vissa tillfällen kunde ha förklarat exempelvis begrepp 
mer ingående. Utifrån de exempel som Wedin (2010, s. 177) går igenom i sin artikel 
drar hon slutsatsen att det är lite fokus på själva innehållet och språket som används. 
Wedin (2010, s. 180) drar också en slutsats som är kopplad till andraspråkelevernas 
inlärning. Där anger hon att problemet med gränssättningen kan skapa/bli ett 
problem för dessa elever. Sammanfattningsvis, för hela artikeln, anger Wedin (2010, 
s. 180) att ”The general impression is that the low focus on curricular knowledge, on 

language and on knowledge about language denies students necessary opportunities 

for learning” (Wedin, 2010, s. 180). 
 
Jean och Simard (2011a, s. 771-772) visar i sitt resultat att det finns en rad olika 
delar av den kommunikation som läraren har med sina elever. De största delarna av 
denna kommunikation som läraren har med eleverna handlar om olika typer av 
korrigeringar (”corrective feedback”, Jean och Simard, 2011a, s. 771-772) och 
förklaringar (”explanation”, Jean och Simard, 2011a, s. 771-772). Bland annat 
handlar de flesta av de förklaringar som ges, enligt Jean och Simard (2011a, s. 771-
772), om exemplifiering och översättning.  
 
Kibler (2011, s. 211) presenterar resultat angående hur elever och lärare uppfattar 
varandra med belysning på den innehållsmässiga aspekten av ämnet. Det undersöks 
även hur instruktioner från en lärare uppfattas och tas emot av eleverna. Det första 
som forskaren tar reda på är hur läraren vill ge eleverna hjälp i deras arbeten. 
Forskaren kommer fram till att läraren ofta är väldigt tydlig och påpekar vikten av att 
skriva grammatiskt korrekta arbeten men att läraren inte vill ge dem ord för ord som 
de ska skriva. Läraren vill att eleverna själva ska kunna skriva mer detaljerat och på 
ett sätt som gör arbetet mer begripligt, detta kallar han för begriplighet och klarhet. 
Dessa två begrepp är vanligt förekommande i hans feedback till eleverna. Dessa 
begrepp förklarade läraren som att man förstår texten, förstår man den är den 
begriplig och klar. Forskaren undersöker även elevernas perspektiv på samma 
instruktion från läraren. En av eleverna visar på hur instruktioner som läraren anser 
är väldigt tydlig kan uppfattas olika och därigenom kan ställa till problem när eleven 
ska genomföra uppgiften. Elevens perspektiv på instruktionen var att begriplighet 
och klarhet (lärarens två begrepp för att beskriva uppgiften) tolkades som följande: 
Uppgiften skulle inte skrivas för att eleverna skulle tycka det var roligt, det skulle 
skrivas mer respektfullt än när man t.ex. har ett samtal med en annan, man ska skriva 
uppgiften i samma typ som när man söker ett arbete. Dessa skillnader visar på att 
instruktioner som läraren uppfattar som klara och tydliga kan vålla problem för 
eleverna och som gör att de inte uppfyller lärarens syfte.   
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4.1.3  Grammatik 

 
Jean och Simard (2011b, s. 467) undersöker i sin studie både lärarens och elevernas 
åsikter och förväntningar på sin undervisning i ett andraspråk. Studien avgränsar sig 
till att undersöka om eleverna och lärarna anser att grammatiken är en viktig 
beståndsdel i hur man lär ett främmande språk men även om eleverna uppfattar 
lärarens feedback på samma sätt som läraren syftar till. En av de frågor i studien som 
eleverna fick besvara var ”Hur roligt eleverna ansåg att grammatiken var”. På 
frågan svarade 52,12 %, 514 stycken, att de inte upplevde grammatiken som rolig 
eller något de såg fram emot att arbeta med, 37,37 %, 366 stycken, av eleverna hade 
ingen åsikt i frågan och endast 10,5 %, 99 stycken, elever ansåg att grammatiken var 
rolig. Nästa fråga som eleverna fick besvara var ”Hur viktigt eleverna upplevde 

grammatiken när det gäller att utrycka sig själv på ett korrekt sätt utan språkliga 

fel”. På denna fråga svarade 63,91 %, 623 stycken, av eleverna att de ansåg att det 
var viktigt att grammatiskt kunna utrycka sig korrekt, 26,49 %, 257 stycken, av 
eleverna ansåg att det var hyfsat viktigt men endast 9,52 %, 89 stycken, av eleverna 
ansåg inte att grammatiken var viktig. En annan fråga som eleverna fick besvara var 
”Hur viktigt grammatiken är för att eleverna ska kunna utrycka sig korrekt i skrift” 

På denna fråga svarade 96 %, 950 stycken, av eleverna att de ansåg att grammatiken 
var viktig för deras skriftliga förmåga, endast 4 %, 40 stycken, ansåg att 
grammatiken inte var viktig för deras skriftliga förmåga. På en av studiens 
avslutande frågor frågades eleverna ”Hur viktigt de ansåg att inlärningen av 

grammatiska regler är för att förstå sitt andraspråk” Eleverna som ansåg att det var 
viktigt var 87 %, 858 stycken, ansåg att det var viktigt medan 13 %, 128 stycken, inte 
ansåg det vara viktigt. På frågorna om lärarens feedback kontra eleverna fick de 
besvara frågan ”Vilka grammatiska fel anser du att läraren ska anmärka på i dina 

skriftliga arbeten” På frågan svarade 65,86 %, 643 stycken, att de ville få 
anmärkningar på varje fel de gör, 23,84 %, 227 stycken, av eleverna ville endast få 
anmärkningar på de fel som gör förståelsen svår medan 17,98 %, 168 stycken, ansåg 
att de ska bli korrigerade om deras fel var av den typen som de hade gått igenom den 
tidigare lektionen, resterande elever ansåg inte att det skulle bli korrigerade på deras 
fel. Studien visar på att eleverna upplever grammatiken som viktig för att lära sig ett 
andraspråk men att det uppfattas som tråkigt att lära sig grammatik.  
 
 

4.2 Metodologiska aspekter 
 

4.2.1  Lärande med hjälp av teknisk utrustning 

 

Spelman Miller, Lindgren och Sullivan (2008, s. 433-434) har i sin artikel använt sig 
av ett datorprogram för att undersöka hur elevernas skrivbeteende ser ut. Spelman 
Miller, Lindgren och Sullivan (2008, s. 440) anger vidare att studien genomfördes 
bland 17 stycken elever som gick i årskurs 7 i en skola i Sverige. Studien löpte under 
tre år och varje år skrev eleverna en ny uppsats. För att kunna utläsa och dra några 
slutsatser kring detta använde författarna ett datorbaserat program. I studien belyste 
Spelman Miller, Lindgren och Sullivan (2008, s. 434) bland annat antalet pauser och 



17 

 

flytet i textskrivandet som kunde konstateras med den programvara som enligt ovan 
är nämnd. I studien kommer Spelman Miller, Lindgren och Sullivan (2008, s. 442) 
fram till flertalet saker. Författarna har kunnat konstatera att textens kvalité och 
längd inte påverkas i någon riktning under studiens gång (tre år). Vidare så kan 
författarna se att flytet i skrivandet ökar utifrån hur många år man har skrivit 
(erfarenhet). Slutsatser som också dras är att tidsåtgången på en uppgift minskar i 
takt med antalet år som man har skrivit uppsatsen. Antalet pauser som eleverna 
gjorde under skrivningen minskade även. Sammanfattningsvis har man även kunnat 
påvisa att kön inte har någon betydelse när man utläser resultatet. 
 

Lindgren och Sullivan (2003, s. 174) har undersökt om användandet av en 
datorbaserad programvara tillsammans med återkopplande samtal kan utveckla den 
språkliga nivån hos elever. I den studie som Lindgren och Sullivan (2003, s. 174) har 
genomfört har två flickor, 13-år gamla, från en svenska skola deltagit. Lindgren och 
Sullivan (2003, s. 175) beskriver på ett detaljerat sätt hur studien har gått till och 
vilka moment som den har innehåller. Flickorna har fått författa två texter. Båda 
texterna har fått revideras nästföljande dag. Det som är den betydande skillnaden 
mellan den första och andra texten som flickorna skriver, är att den andra texten även 
innehåller ett uppföljande samtal. Lindgren och Sullivan (2003, s. 178) har använt 
sig av den datorbaserade programvaran för att se hur de båda texterna har författats. 
Programvaran har även använts för att se hur texterna har ändrats under 
behandlingen den nästkommande dagen. På så sätt har man på ett tydligt sätt kunnat 
få fram statistik i detalj, vilken bland annat innehåller antalet skrivna ord och antalet 
ändringar som har gjorts. Sammanfattningsvis slår Lindgren och Sullivan (2003, s. 
184) fast att: 

 
  ”This case study provides strong evidence that using key-stroke  

  logging as a prime for a stimulated recall peer discussion session can 

  trigger an increase in noticing and language awareness that leads to 

  more text revision.”  
 

      (Lindgren och Sullivan, 2003, s. 184). 
 

 
Li (2010, s.252) skriver i sin artikel om hur dataprogram som översätter nyckelorden 
i andraspråket till elevernas förstaspråk kan hjälpa eleverna att lära sig ett främmande 
språk. Artikeln heter ”Learning vocabulary via cumputer-assisted scaffolding for text 

processing”. Resultaten som artikeln påvisar är bland annat att elevernas problem 
med lärandet av ett främmande språk kan kategoriseras i följande punkter Li (2010, 
s.262), (1) Eleverna upplever att de har svårt att förstå enskilda ord i texten, (2) 
Eleverna hade svårt att förstå meningsuppbyggnader och (3) egna 
meningsuppbyggnader som ska vara grammatiskt korrekta. Forskaren visar även att 
eleverna som var nybörjare inom sitt andraspråk hade störst svårigheter med att söka 
information i tvåspråkiga lexikon och andra källor där det inte enbart fanns 
information på elevens modersmål. Forskaren visar även att eleverna läste och 
förstod texten snabbare via dataprogrammet jämfört med när de läste och skulle 
förstå en skolbok. Eleverna behövde oftast mer än 15 minuter för att förstå texten i 
en vanlig bok medan de enbart behövde 5-10 minuter om de läste samma text fast 



18 

 

med hjälp av dataprogrammet. Resultatet varierade dock i studien när forskaren 
jämförde dataprogrammets fördelar för nybörjargruppen och en grupp som hade mer 
erfarenhet än nybörjargruppen inom andraspråket. Tabell 1 u i studien visar att 
eleverna som tillhörde nybörjargruppen presenterade resultat som tyder på att de lär 
sig fler nya ord när de läser texten i en vanlig bok, i detta test användes inte 
dataprogrammets inställning som översätter nyckelorden. Dock när 
nyckelordsöversättning aktiverades visades resultat på att eleverna lärde sig fler ord 
och förstod texten snabbare och bättre med datatexten jämfört med boktexten. 
Gruppen som hade läst andraspråket under en längre period visade resultat där de 
lärde sig ord och förstod texten bättre med dataprogrammet även om 
översättningsfunktionen inte var igång. I testet där gruppen med mer erfarenhet hade 
aktiverat översättningsfunktionen visades endast en liten ökning i förståelsen och 
ordinlärningen. Genom dessa resultat visar studien på både positiva och negativa 
resultat med användandet av ett dataprogram som översätter nyckelorden till 
elevernas modersmål.  

 

Verhallen och Bus (2009, s.54) undersöker om metoden som använder sig av digitala 
böcker, både stillbilder och videofilm, kan generera fördelar för elever som lär ett 
främmande språk. Resultaten som Verhallen och Bus (2009, s.58) presenterar 
delades upp i två kategorier där eleverna fick undersökas i stillbilder och 
videofilmer. Resultatet delades upp i om eleverna svarade i (1) receptive gruppen 
eller (2) expressive gruppen. Receptive gruppen skulle identifiera en bild med hjälp 
av andra bilder, expressive gruppen skulle besvara en bild med några få meningar. 
Resultatet för grupp (1) var att basgruppen som inte hade någon form av digitala 
böcker presenterade igenomsnitt 23,98 ord. Resultatet för eleverna som fick hjälp av 
digitala böckerna med stillbilder var i genomsnitt 26,73 ord och för gruppen som fick 
hjälp av videofilmer var genomsnittet 27,62 ord. Resultatet för grupp (2) var 
basgruppen 8,91 ord, gruppen som fick hjälp med stillbilder presenterade 10,89 ord 
och den sista gruppen som fick hjälp av videofilmer presenterade ett resultat på 13,92 
ord. Resultatet visar på att videofilmerna i samband med att eleverna muntligt ska 
beskriva bilden genererar flest ord. 
 
 

4.2.2  Återkoppling och stöd för lärande 
 

Lee (2011, s. 377) har författat en artikel som fokuserar på att undersöka hur lärare i 
andraspråk ger ”feedback” till sina elever. Studien har sin utgångspunkt i Hong 
Kong, där totalt 26 stycken lärare har deltagit. Vidare anger Lee (2011, s. 381) att 
lärarna fick i uppgift att bistå med totalt sex stycken uppsatser/texter. Dessa skulle 
vara placerade på olika typer av kunskapsnivå. Lee (2011, s. 383) kan konstatera att 
94,1 % av den återkoppling som gavs var av typen som ”focused on form” (detta 
tolkar vi som språkfel, stavfel och liknande). 3,8 % av återkopplingen handlade om 
innehåll (”content”), 0,4 % organisation/upplägg (”organization”) och 1,7 % på 
övrigt (”other aspects”). Lee (2011, s. 384) har också undersökt vilken typ av 
återkoppling som ges av läraren vid fel. Majoriteten av den återkoppling som ges, 71, 
5%, handlar om att läraren påpekar ett fel och sedan ger eleven det rätta svaret 
(”direct error feedback”). Lee (2011, s. 386) drar slutsatsen att lärarna i studien har 
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sitt huvudfokus på fel, medan exempelvis hur man skriver får mindre 
uppmärksamhet. Ovan angavs även att lärarna i stor utsträckning påpekar fel som 
man har hittat, för att sedan korrigera dessa. Lee (2011, s. 387) har en ansats där man 
slår fast att det kan vara vanskligt att rätta elevernas fel utan att de själva får 
möjlighet till att göra detta.  

Stanat m.fl. (2010, s.159) undersöker med sin studie vilken av följande metoder som 
ger eleverna bäst resultat när det gäller inlärning av ett främmande språk. Resultatet 
visar sig i form av ett test som eleverna får genomgå vid lägrets början och ett test 
när de avslutat lägret. I det första testet delades grupperna in i tre olika grupper där 
första gruppen agerade basgrupp (1), andra gruppen fick bara stöd till att de skulle 
prata (2) och tredje gruppen fick både stöd att prata men även stöd grammatiskt (3). 
Resultatet från första testet handlade om elevernas grammatik och grupp (1) fick 
poängen 46,9, grupp (2) fick poängen 42,7 och grupp (3) fick poängen 48,4. I det 
uppföljande testet skulle eleverna besvara grammatikfrågor för att se hur lägret hade 
påverkat elevernas språkinlärning. Grupp (1) fick poängen 46,5 (en minskning med 
0.4), grupp (2) fick poängen 48,6 (en ökning med 6,1) och grupp (3) fick poängen 
59,5 (en ökning med 11,5 poäng mot det första testet). Det visar att den metod som 
ger bäst grammatiska resultat för eleverna är den metod där eleverna får både stöd till 
att prata men även grammatiskt stöd från lärarna.  
 
Som uppföljning på studien gjorde ett tredje test när eleverna hade börjat den vanliga 
skolgången igen för att se om elevernas kunskaper var över tiden eller om eleverna 
hade glömt sina kunskaper. I det efterföljande grammatiska testet visar grupp (1) 
poängen 53,8, alltså en ytterligare ökning med 7,3 poäng, grupp (2) får poängen 55, 
alltså en ökning med 7,4 poäng, och grupp (3) får poängen 61,6, en ökning med 2,1 
poäng från sommarlägret. Resultatet visar på en olik efterföljande inlärning där 
grupp (1) och (2) visar på de största poängökningarna efter sommarlägret, medan 
grupp (3) ändå har den högsta poängen men den lägsta ökningen efter lägret.   

 

4.2.3  Användning av elevernas erfarenhet 

 

Chenoweth och Hayes (2001, s. 80) vill genom sin studie ta reda på om det finns 
något samband mellan elevens språkliga erfarenhet och hur detta påverkar elevens 
flyt i skrift. Resultatet sammanställde forskarna i tabeller där elevens skriftliga flyt i 
sitt andraspråk jämfördes med flytet i modersmålet. Chenoweth och Hayes (2001, s. 
89) visar på att eleverna i genomsnitt skrev 10,75 ord per minut i sitt andraspråk, 
detta jämfördes med elevernas modersmål där de skrev 17,2 ord per minut. Således 
skrev eleverna 6,45 ord mindre per minut i sitt andraspråk. Vidare presenterar 
forskarna resultat på hur länge eleverna skriver innan de tar en paus för att tänka ut 
vad de ska skriva. Eleverna i sitt andraspråk skrev i genomsnitt 2,41 ord innan de tog 
en paus, medan eleverna som skrev i sitt modersmål skrev i genomsnitt 3,7 ord. 
Resultatet delas även in i två olika grupper där eleverna delas in i om de läst 
andraspråket i 3 terminer eller i 5 terminer, där forskarna presenterar resultat som 
visar på att eleverna som läst 5 terminer har en signifikant högre antal ord (2,93) sina 
texter gentemot de som hade läst sitt andraspråk i 3 terminer (1,97). Genom detta 
visar studien på resultat som pekar mot att erfarenheten och tiden som eleverna 
studerat ett främmande språk påverkar deras flyt i skrift.  
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5 DISKUSSION 
I detta kapitel knyts resultatet samman med det teoretiska perspektivet och vår valda 

teori. Resultaten ställs mot varandra och diskuteras utifrån valda frågeställningar. 
 

5.1 Innehållsliga aspekter 
I inledningen av det teoretiska kapitlet beskriver vi översiktligt hur det 
sociokulturella perspektivet är uppbyggt och vad som utmärker det. I detta avsnitt 
gör vi en koppling till Vygotskij (2001, s. 399) som bland annat pekat på att det är 
viktigt och betydelsefullt att ge barnet/eleven möjlighet till att knyta samman ord och 
verkliga föremål/objekt. Dock är det viktigt att barnet lär sig att förstå objektet på ett 
sätt som skapar en "funktionell betydelse" (se s. 11). Det nämns även i samma del att 
interaktionen med andra personer är betydelsefull och nödvändig för den inlärning 
som sker. Den studie som Wedin (2010) har genomfört har en ganska stark koppling 
till det resonemang som Vygotskij för. Bland annat har Wedin (2010, s. 174) kommit 
fram till att vissa av de övningar som eleverna fick inte var särskilt sammankopplade 
med läs- och skrivfärdigheter. I studien kunde Wedin (2010, s. 174) markera ut att 
det fanns två olika grupper av läsare i klassrummet, dels de "goda" men även de 
"dåliga". Den tanken som slår oss här, utifrån Vygotskijs påstående ovan, är att det 
skulle kunna vara så att den undervisning som Wedin (2010) har observerat i sin 
studie inte har en tillräcklig förankring mellan det som Vygotskij ovan diskuterar 
som ord och föremål/objekt. Om de övningar som eleverna får inte har en tydlig 
koppling till läs- och skrivförmåga skulle det kunna innebär att man får en scenario 
som är likt det som Vygotskij ovan påstår. Givetvis har inte vi mandat att dra den 
slutsatsen utifrån det underlag som vi har, men det är ändå en intressant diskussion 
som man kan lyfta fram och poängtera. För det är ju faktiskt så att det måste finnas 
någon orsak till att Wedin (2010) kan identifiera två olika grupper av läsare i 
klassrummet - dels de "goda" och dels de "dåliga". Wedin (2010) nämner att det 
finns brister i hur läraren sätter gränser i klassrummet, vilket säkerligen utifrån vår 
tolkning kan vara en bakomliggande orsak till att vissa elever lär sig "mer" och/eller 
"bättre" än andra. En annan brist som Wedin (2010, s. 177) påtalar är att läraren inte 
använder sig av ett mer avancerat språk då denne pratar med eleverna. Vygotskij 
nämner bland annat att tänkandet och språket ska vara nära sammanflätat. Om 
undervisningen har en brist vad det gäller inlärningen av dessa egenskaper kanske 
detta direkt kan kopplas till de färdigheter som eleverna får i läs- och 
skrivsituationer. Enligt Wedin (2010, s. 177) behöver läraren utveckla sitt språk och 
utifrån vår tolkning innefattar detta allt från ordförråd till hur man använder sig av 
språket. Naturligtvis är detta en tolkning som vi fritt har gjort, men man kan 
säkerligen hävda att det är mycket som kan ingå i en språkutveckling för barn och 
elever. När det kommer specifikt till andraspråkselevernas lärande poängterar också 
Wedin (2010, s. 180) att gränssättningen kan bli ett problem just för dessa elever.  
 
Wedins (2010) studie går delvis att koppla till det resultat som Jean och Simard 
(2011a, s. 771-772) presenterar. Här har forskarna undersökt vilken kommunikation 
som sker mellan läraren och eleverna. Resultatet går inte att tolka lika enkelt som 
ovan presenterat utifrån Wedin. Dock kommer Jean och Simard (2011a, s. 771-772) 
fram till att korrigeringar och förklaringar utgör majoriteten av kommunikationen 
mellan lärare och elever. Att läraren ger exempel och översätter för eleverna är den 
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vanligaste typen inom förklaringskategorin. Att läraren ger exempel borde vara en 
positiv del om man utgår från Vygoskijs idé om att skapa en sorts utvidgad förståelse 
hos barnet (eller eleven i detta fall). Om läraren inte hade exemplifierat och förklarat 
hade annars risken, utifrån vår tolkning, varit att man hade fastnat i den fälla som 
enligt Vygotskij innebär avsaknaden av den "funktionella betydelsen". Kort och gott 
uppfattar vi detta som att det är viktigt att barnet/eleven lär sig att få en fördjupad 
förståelse/kunskap kring ordet. Som ovan nämnt fokuserar Vygotskij även mycket på 
att interaktionen är en del i lärandet. Att läraren till stor del exemplifierar i Jean och 
Simards (2011a) studie borde således vara en positiv aspekt, då det sker ett samspel 
mellan läraren och eleven. Antagande borde även kunna göras kring att denna 
interaktion då och då även utökas då det finns fler elever i klassrummet som kan 
komma med nya förklaringssätt och invändningar mot det som läraren och/eller 
eleven anför. Givetvis vet vi inte de exakta förutsättningar som har funnits i Jean och 
Simards studie, men vi anser ändå att det är fullt möjligt att göra hypotetiska 
antaganden. Huvudsakligen då de utgår från tankesätt som ligger ganska nära till 
hands och inte är allt för orealistiska, enligt vår uppfattning. 
 
I vår resultatdel har vi också kunnat lyfta fram en artikel som har studerat synen på 
relationen mellan det första och andra språket. I detta fall är det Saad Al-dera (2011) 
som har genomfört en studie där lärare har tillfrågats kring hur de ser på användandet 
av förstaspråket i andraspråksundervisningen. Saad Al-dera (2011, s. 146) visar i sitt 
resultat att en liten majoritet (51,2 %) av de tillfrågade lärarna anser att eleverna på 
ett enklare sätt kan förstå exempelvis svåra ord om man använder sig av 
förstaspråket (modersmålet) i undervisningen. Detta stöds bland annat av Hundeide 
(2006, s. 5) som i sitt sociokulturella perspektiv menar att barnet föds in i en på 
förhand skapad värld. Detta tolkar vi som att barnet i ett tidigt stadium anammar sin 
kultur och på ett naturligt sätt får ett huvudspråk. Utifrån denna tolkning menar vi att 
Saad Al-deras resultat ligger helt i linje med det som Hundeide lyfter fram. Saad Al-
dera visar dock även i sitt resultat att det finns motstridiga uppgifter i den studie som 
har genomförts. Forskaren (2011, s. 147) frågade bland annat lärarna om de ansåg att 
man skulle minska på modersmålet och istället använda andraspråket i större 
utsträckning i undervisningen. Här kan vi se att en klar majoritet (69,8 %) av de 
tillfrågade lärarna ansåg att man skulle minska modersmålet i undervisningen. Den 
huvudsakliga anledningen till att vi väljer att ta upp detta är för att det på ett tydligt 
sätt visar att det finns en motsättning mellan hur lärare ser på användandet av 
förstaspråket i undervisningen. Ur ett pedagogiskt perspektiv tolkar vi detta som att 
det således borde innebära att elevernas förutsättningar kan se olika ut beroende på 
lärarens inställning till förstaspråksanvändning i andraspråksundervisningen. Saad 
Al-deras studie kan, enligt oss, med fördel kopplas till det resonemang som Kibler 
(2011) för kring hur lärare och elever uppfattar varandra i klassrummet med 
avseende på bland annat instruktioner. Bland annat visar Kiblers (2011, s. 211) 
resultat att instruktioner kan uppfattas och tolkas på olika sätt av elever och lärare. 
Som lärare är vårt uppdrag självfallet att hjälpa varje enskild elev så mycket som det 
är möjligt. Utifrån detta är det enligt vår tolkning en självklarhet att använda sig av 
alla tillgängliga resurser. Om det så, som i Saad Al-deras artikel, gäller modersmålet 
vid inlärningen eller som i Kiblers fall en tydlig instruktion. En annan rimlig tolkning 
är att de båda forskarnas artiklar tillsammans skulle kunna utmynna i en slutsats. För 
att få en maximal förståelse måste eleverna uppfatta ord/begrepp på samma sätt som 
läraren syftar till. Denna utgångspunkt inhämtas till vissa delar av Kiblers 
resonemang ovan kring att instruktioner kan uppfattas på olika sätt av lärare och 
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elever. Användandet av modersmålet, utifrån Saad Al-deras artikel, borde enligt vår 
syn förbättra chanserna till att uppgifter och instruktioner tolkas på olika sätt av 
lärare och elever. Om man får använda sitt modersmål som ett ytterligare redskap 
och stöd i undervisningen borde risken för missförstånd minska drastiskt. På detta 
sätt kan man säga att Saad Al-deras och Kiblers artiklar egentligen har ganska 
mycket gemensamt när man gör en djupare analys av sambandet mellan modersmålet 
och förståelse/uppfattningsförmåga.  
 
En annan viktig beståndsdel i språkundervisningen är grammatikdelen. Denna lyfts 
fram och belyses av Jean och Simard (2011b) där forskarna bland annat har tillfrågat 
elever om deras inställning till grammatikavsnittet i språkundervisningen. När 
eleverna skulle besvara frågan kring om de tyckte att grammatiken var rolig svarade 
en liten majoritet (52,12 %) att de ansåg att grammatikundervisningen inte var rolig. 
Dock svarade samma grupp av elever att de ansåg att grammatiken var viktig (63,91 
%). Det går alltså tydligt att se en viss motsättning mellan dels uppfattningen av 
grammatiken och den egentliga betydelse som eleverna uppfattar att den har. 
Vygotskij, genom Stensmo (2007, s. 182), nämner allmänt kring inlärning att man 
bör använda sig av tre beståndsdelar. Detta benämner han som S (syfte) – X 
(utformning) – R (resultat). I det här fallet kopplar vi Vygotskijs syfte (S) till den 
problematik som Jean och Simard (2011, s. 467) visar i sitt resultat. Vi tolkar det 
som att bristen i den undervisning som sker måste härröras till syftet, då det finns en 
tydlig splittring kring uppfattningen av grammatikundervisningen. Eftersom att 
Vygotskij nämner syftet som en del i sin syn på inlärning gör vi bedömningen att 
detta är en viktig del i inlärningsprocessen. En vidare tolkning, utifrån vår egen syn, 
är att om eleverna förstå syftet skapar de också sig en uppfattning om varför 
uppgiften genomförs och vad den ämnar till.  
 
 

5.2 Metodologiska aspekter 
Lee (2011) har i sin studie undersökt lärarnas ”feedback” till eleverna. Genom 
uppsatser som läraren har bedömt har forskaren kunnat se vilken typ av återkoppling 
som läraren ger till eleverna. Den absoluta majoriteten (94,1 %) av återkopplingen 
benämner Lee (2011, s. 383) som typen ”focused on form”. Denna del tolkar vi som 
exempelvis korrigeringar av stav- och språkfel. Lee (2011, s. 384) beskriver att 
läraren ofta påpekar elevernas fel och sedan ger det rätta svaret. Detta anser 
forskaren vara problematiskt, då eleverna inte själva ges en möjlighet till att rätta de 
fel som har gjorts. Vygotskij, genom Stensmo (2007, s. 182), menar att samspelet 
mellan barn (eleven, enligt vår tolkning) och vuxna (läraren, enligt vår tolkning) är 
en viktig möjlighet för att kunna utveckla barnets olika förmågor. Den koppling som 
vi gör till Lee (2011) i detta hänseende är det där läraren rättar elevens fel utan att 
eleven själv har getts möjlighet till att korrigera dessa på egen hand. Med andra ord 
så blir inte, utifrån vår tolkning av Vygotskij, själva samspelet så bra när det i själva 
verket är läraren som ger ”de rätta svaren”. Det skapar inte enligt oss en dialog, utan 
istället en monolog där läraren mekaniskt gör korrigeringar utan vidare förklaring. I 
det fall som Lee (2011) har undersökt samlade man in elevuppsatser för att se 
lärarens bedömning och återkoppling på dessa. Dock anser vi att man inte ska förbise 
med att detta även skulle kunna ske vid en muntlig kommunikation. Exempelvis att 
läraren ger det ”rätta svaret” till eleverna utan att man har haft en dialog i 
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klassrummet där alla har givits möjlighet att komma till tals.  
 
En artikel som ligger nära den som Lee (2011) har författat rent innehållsmässigt är 
Lindgren och Sullivans (2003, s. 174). Istället för att undersöka vilken typ av 
återkoppling som läraren ger, undersöker istället Lindgren och Sullivan (2003) om 
stimulerande samtal kan vara gynnsamt för elever i deras skrivprocess. I studien 
ingår enbart två stycken flickor, vilket gör resultatet mer lättolkat. I slutsatsen skriver 
Lindgren och Sullivan (2003, s. 184) bland annat att datorprogramvaran tillsammans 
med återkopplande samtal kan ha en positiv utveckling på elevernas 
språkmedvetenhet. Här ser vi således, till skillnad från det som har beskrivits utifrån 
Lee (2011), att återkopplande samtal har en positiv effekt på elevernas resultat. Detta 
ligger även helt i linje med det som Vygotskij har anfört på föregående sida kring 
samspel och utveckling. Vidare är det enligt oss relevant att koppla denna 
undervisningstyp till Vygotskij, genom Stensmo (2007, s. 182), som i sin S-X-R-syn 
(tidigare beskriven) har en spännande ansats kring X-variabeln i detta perspektiv. 
Vygotskij tolkar detta (X) för hur själva undervisningen ser ut/hur den skapas. 
Vidare menar Vygotskij att denna del är den viktigaste av de tre delar som ingår i S-
X-R-synen. Utifrån detta drar vi slutsatsen att det är viktigt hur den enskilde läraren 
lägger upp sin undervisning och vilka olika delar som tas i beaktande när detta sker. 
Vi, utifrån vår tolkning, kan tydligt se en distinktion mellan det som lyfts fram i Lee 
(2011) och Lindgren och Sullivan (2003). Även om det är väldigt snabba slutsatser 
som dras, känner vi att den undervisningssituation som Lee har observerat är av den 
mer bristande sorten, medan Lindgren och Sullivan har fått ett gynnsamt resultat i sin 
undersökning. Dock ska det poängteras att Lindgren och Sullivan har genomfört en 
studie där man själva har kunnat styra upplägg och metod, medan Lee har inhämtat 
material från redan verksamma lärare och således inte har kunnat ändra studiens 
metod och genomförande. Lindgren och Sullivan (2003) har i detta avseende haft 
mycket större påverkan, då de har lett studien på egen hand.  
 
På ett tydligt sätt kan Lindgren och Sullivans (2003) studie kopplas till den studie 
som Stanat m.fl. (2010) har genomfört. Egentligen så avviker metoderna kraftigt från 
varandra, då Lindgren och Sullivan har använt sig av ett datorbaserat program, 
medan Stanat m.fl. i högre utsträckning har fokuserat på de insatser som ges till 
eleverna. Stanat m.fl. studie har ingen speciell metod, utan väljer istället att göra ett 
test i början av projektet och ett i slutet. I sin studie kan Stanat m.fl. visa att 
stödinsatser bidrar positivt till elevernas utveckling. På detta sätt kan vi se en tydlig 
koppling till Lindgren och Sullivans studie som också lyfte fram att 
återkopplingen/stödet till eleverna hade en positiv effekt.  
 
Tidigare i diskussionsdelen för de innehållsliga aspekterna redogjordes för Saad Al-
deras (2011) koppling mellan det första och andra språket som eleverna använder sig 
av i undervisningen. Li (2010, s. 252) har i sin studie fokuserat på att undersöka om 
en datorbaserad programvara för översättning av nyckelord kan vara gynnsam för 
elevernas inlärning av ett andraspråk. Li (2010, s. 262) kommer sammanfattningsvis 
fram till att eleverna lär sig mer när den datorbaserade översättningsfunktionen är 
aktiverad. Forskaren visar även att enbart läsande på en dator i sig inte är gynnsamt 
för eleven i någon positiv riktning. Det är, som ovan angivet, först när 
översättningsfunktionen aktiveras som det bidrar positivt till elevernas språkliga 
inlärning. Spelman Miller, Lindgren och Sullivan (2008, s. 433-434) undersöker på 
ett mer övergripande plan hur själva skrivbeteendet hos eleverna ser ut. De ovan 
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nämnda artiklarna har mer fokuserat på de metodologiska aspekterna av användandet 
av datorbaserad programvara, medan Spelman Miller, Lindgren och Sullivan (2008) 
får fram data av den typen som gör att man kan utläsa hur eleverna skriver. 
Forskarna (2008, s. 442) kan bland annat se att erfarenhet påverkar flytet i själva 
skrivandet. De lyfter även fram att antalet pauser som görs under skrivandets gång 
minskar. Mängden tid som krävs för uppgiften minskar även. Dock visar de att den 
kvalitativa aspekten inte ökar i någon positiv grad under den tid som studien har 
genomförts. Det känns värdefullt för oss att även inkludera en artikel som på ett 
övergripande sätt visar på de mer innehållsliga konsekvenser av hur den 
datorbaserade metoden kan tolkas. Givetvis kanske resultatet blir annorlunda vid ett 
annat studietillfälle, men det ger ändå en fingervisning om hur elevernas 
skrivbeteende utvecklas över tid.   
 
Som en kontrast till användandet av datorbaserad programvara har Verhallen och 
Bus (2009) fokuserat på att studera om digitala böcker kan vara en tillgång i 
språkundervisningen. Översiktligt visar Verhallen och Bus (2009, s. 58) resultat att 
digitala böcker har en positiv inverkan på antalet ord som används av eleverna. 
Eleverna kunde med de digitala böckerna både använda sig av stillbilder och 
videofilmer. Studien visar att användandet av stillbilder och videofilmer gör att 
eleverna använder sig av fler ord. Det mest gynnsamma av dessa två alternativ var 
användandet av videofilmer. Utifrån vår syn är det mycket användbart att få ett 
tydligt resultat som statistiskt sett visar hur olika metoder inverkar på elevernas 
prestation. Även i Chenoweth och Hayes (2001) studie ser man tydligt användbart 
resultat. Här har forskarna undersökt hur elevernas flyt i skrivandet ser ut i deras 
modersmål respektive i deras andraspråk. Resultatet visar enligt Chenoweth och 
Hayes (2001, s. 89) att eleverna i snitt genererade 10,75 ord per minut i andraspråket, 
medan det var så mycket som 17,2 ord per minut i modersmålet. Resultatet kunde 
också lyfta fram att erfarenhet och antalet studieår är av betydande vikt för hur stort 
flyt eleverna har när de skriver. Tidigare i diskussionen har Vygotskijs S-X-R-syn på 
inlärning kopplats till artiklarnas resultat. I dessa fall har enbart aspekterna syfte (S) 
och utformningen (X) lyfts fram. Dock anser vi att den sista beståndsdelen i kedjan, 
resultatet (R), är en given koppling till det som Verhallen och Bus samt Chenoweth 
och Hayes lyfter fram ovan. Det känns mycket viktigt för verksamma lärare att ha 
strategier och metoder för att undersöka hur eleverna presterar och vilka metoder 
som är mer gynnsamma än andra. Naturligtvis kan man lärare använda sig av de 
traditionella metoder som redan är tydligt förankrade i verksamheten, men vi ser 
artiklarnas metoder ovan som ett alternativ till den traditionella 
kunskapsbedömningen. I takt med att tekniken utvecklas så ges vi lärare också 
möjlighet att använda oss av denna i undervisningen. Det är självfallet inte så att ett 
datorbaserat program på egen hand kan hjälpa och vägleda elever. Det krävs, enligt 
vår uppfattning, en lärare som tolkar elevernas behov och utifrån dessa skapar vägar 
som ger varje individ de rätta förutsättningarna. Dock kan de resultat som 
programmen får fram ligga till grund för hur bedömningar och strategier skap 
upprättas. Enligt oss ska man använda sig av all tillgänglig information för att 
tillgodose en elevs behov. Om man då med hjälp av ett program kan få fram 
information som ska underlätta, finns det enligt oss ingen anledning till att låta bli att 
använda den. Bara för att man använder den ena metoden, behöver inte den andra 
uteslutas. Utifrån användandet av metoder för att få fram hur elever presterar kan vi 
också se vad eleverna behöver för insatser för att lyckas bättre med sitt skolarbete. 
Det är med andra ord ett redskap för utveckling av både eleven och läraren. Eleven 



25 

 

utvecklas då den med hjälp av lärarens kompetens kan undersöka vilka strategier 
som passar den enskilde eleven bäst. Läraren utvecklas då denne får ytterligare 
strategier för att undersöka hur eleverna lär sig och presterar. Självfallet är metoden 
omfattande och komplicerad, men med ett framtidsperspektiv är det enligt vår 
uppfattning fullt möjligt att denna teknik utvecklas och används även i 
grundläggande pedagogisk verksamhet.  
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6 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 
I detta kapitel redogörs för hur lärare i allmänna ämnen kan använda sig av vårt 

resultat. Det presenteras även förslag till vidare forskning samt egna reflektioner 

och slutsatser. 

 

6.1 Redskap för lärare 
I vår studie har vi presenterat en mängd resultat som kan ligga till grund för hur 
lärare ute i verksamheten kan arbeta med flerspråkiga elever. I detta avsnitt har vi 
valt att belysa några artiklar som enligt oss kan vara direkta verktyg för hur man kan 
utveckla sin egen undervisning. Bland annat har Wedin (2010) lyft fram att 
gränssättandet kan bli ett problem i de klasser som hon har undersökt. Speciellt har 
hon lyft fram detta för de som är andraspråkselever. Utifrån detta resultat kan lärare 
snabbt skapa en förståelse för att undervisningen kanske bör struktureras upp bättre 
så att det blir tydliga gränser för eleverna. Vad det gäller synen på att använda sitt 
modersmål i andraspråksundervisningen har detta lyfts fram hos en grupp lärare 
genom Saad Al-deras (2011) artikel. I denna kan vi övergripande se att lärare har 
olika uppfattningar om hur man bör använda sig sitt modersmål i undervisningen. En 
delad ställning bland lärare kanske inte hjälper den enskilde läraren, men det visar 
ändå att det inte är en helt glasklar fråga utifrån undersökningen som har genomförts. 
När det avser återkoppling så har Lee (2011) gett oss en bild av att lärarna i denna 
studie i mycket stor utsträckning har fokuserat på språkliga fel. Det framkom även att 
lärarna gav eleverna de rätta svaren, vilket forskaren var kritisk till. Som verksam 
lärare kan man utifrån detta resultat se och kanske granska sig själv kring hur man 
ger återkoppling till sina elever. Att ge eleverna de rätta svaren utan att de på egen 
hand får chans att korrigera de fel som har begåtts kan också, enligt vår uppfattning, 
vara vanskligt. Lindgren och Sullivan (2003) har även konstaterat att den 
datorbaserade programvaran tillsammans med uppföljande samtal har gett ett positivt 
resultat. I verksamheten som bedrivs tror vi att det är en enkel åtgärd att införa och 
anamma till vissa delar. Det skulle även vara möjligt att rent att göra en liknande 
studie som Lindgren och Sullivan för att se om de egna elevernas texter blir längre 
och mer omarbetade efter att samtal har genomförts.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Ett förlag till vidare forskning är att vi som uppsatsförfattare skulle kunna genomföra 
en empirisk studie där vi tar någon/några av de metoder som har presenterats i denna 
studie. Detta skulle ge oss ännu fler svar på om den litteraturstudie som vi har gjort 
är relevant för en undervisningssituation. I denna studie har vi enbart presenterat 
resultat från andras studie och inte genomfört någon egen forskning. Vi känner att 
den empiriska studien skulle öka vår trygghet i användandet av dessa metoder. 
Förhoppningsvis skulle den även kunna ge oss fler redskap för att möta och utveckla 
inlärningen hos andraspråkselever.  
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