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Sammanfattning 
 
Skolorna i Sverige präglas av en heterogen grupp med flerspråkiga elever. Nästan tjugo procent 
av grundskoleleverna har ett annat modersmål än svenska. Språket är nyckeln till lärande och 
forskning visar att det kan uppstå svårigheter och utmaningar för flerspråkiga elever gällande 
skol- och ämnesspråket i undervisningen. För att skolan ska nå en likvärdig utbildning behöver 
skola samt lärare aktivt arbeta för en individanpassad undervisning utifrån elevernas tidigare 
bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper. Ämnet hem- och konsumentkunskap innefattar 
ett komplext skolspråk med flera ämnesspecifika termer och begrepp. Denna studie bidrar till 
en ökad kunskap om språkets betydelse för lärande och hur lärare kan främja de flerspråkiga 
elevernas språk- och kunskapsutveckling. Studiens vetenskapliga artiklar och avhandlingarna 
har kritiskt granskats och utgör resultatet i denna forskningsöversikt. Resultatet belyser de 
språkliga svårigheter och utmaningar som de flerspråkiga eleverna möter i skolundervisningen. 
Däremot finns det undervisningsmetoder och strategier lärare kan tillämpa för att främja och 
stimulera flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Slutsatsen är att samtliga lärare 
behöver få en ökad kunskap och en medvetenhet gällande språkets betydelse för 
kunskapsutvecklingen.  
 
 
 



 

 
 

Förord 
 
Det var först vårterminen år 2021 som vi träffades för första gången i vår första gemensamma 
kurs. Till en början var vi bara kurskamrater men utvecklade snabbt en stark vänskap. Våra 
andra klasskamrater kallar oss för ett gift gammalt par vilket även vi kan uppleva ibland. Redan 
samma vårtermin bestämde vi oss för att skriva det första examensarbetet tillsammans. Efter att 
vi båda hade läst svenska som andraspråk ett helt år och fann ett brinnande intresse i ämnet 
beslutade vi tidigt att examensarbetet skulle handla om flerspråkighet. Vi båda är väldigt 
engagerade och intresserade av individanpassad undervisning och de språkliga utmaningarna 
som flerspråkiga elever möter i skolan. Fördelen med att ha en så stark vänskap är att vi har 
kompletterat varandras styrkor och svagheter och har stöttat varandra i arbetets toppar och dalar. 
Vi vill börja med att tacka vår underbara, kunniga och professionella handledare Päivi Palojoki 
för hennes positivitet, stöd och goda råd under arbetets gång. Vi vill även rikta ett tack till våra 
familjer som har funnit som stöd under hela examensarbetet.   
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1 Inledning  
 
Språket har en avgörande betydelse för samtliga elever och särskilt för flerspråkiga elevers 
möjligheter till att nå framgångsrika resultat i skolundervisningen (Skolverket, 2012). Skolan 
och dess lärare har därför en viktig uppgift att främja de flerspråkiga elevernas befintliga 
språkliga resurser samt utveckla nya språkliga kompetenser i det svenska språket. Läraren och 
hela skolan måste därmed aktivt arbeta för att stötta de flerspråkiga eleverna för en resultatrik 
skolframgång (Skolverket, 2012). 
 
För att elever ska nå språklig framgång behöver lärare både ämnes- och didaktiska kunskaper 
(Skolverket 2012). Språkets betydelsefulla roll för lärandet gör att flerspråkiga elever behöver 
utveckla både ett vardagsspråk och ett skolspråk för att kunna tillägna sig nya kunskaper 
(Axelsson & Magnusson, 2012). Alla ämnen i skolan har ett eget ämnesspråk och varje 
ämneslärare har ett ansvar att åskådliggöra det ämnesspecifika språket för samtliga elever. Det 
är särskilt viktigt för flerspråkiga elever eftersom de har den dubbla uppgiften att både lära sig 
ett nytt språk och det komplexa ämnesinnehållet. Alla ämneslärare behöver därmed arbeta 
språkutvecklande och vara medvetna om språkets betydelse för lärande i syfte att främja de 
flerspråkiga elevernas språkliga utveckling (Axelsson & Magnusson, 2012). 
  
Enligt skolans värdegrund ska undervisningen anpassas utifrån varje elevs behov och 
förutsättningar. Undervisningen ska syfta till är att främja elevernas vidare kunskapsutveckling 
och lärande. All undervisning ska utgå från varje elevs tidigare erfarenheter, bakgrund, 
kunskaper och språk (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr11], 
2019). Skolans läroplan utgår från att all undervisning anpassas med hänsyn till varje enskild 
elev. Det finns däremot flera lärare som känner en osäkerhet kring hur de ska undervisa 
flerspråkiga elever (Skolverket, 2012). 
 
För att skolan ska nå en likvärdig utbildning behöver flerspråkiga elever få en anpassad 
undervisning där elevernas språkliga resurser och andra kompetenser tas tillvara för en 
vidareutveckling (Axelsson & Magnusson, 2012). En utgångspunkt för skolundervisningen är 
genom en stöttande sociokulturell miljö där läraren främjar och ser de flerspråkiga eleverna 
som en resurs i samband med att skolans alla ämnen fokuserar på språket och språkets betydelse 
för lärandet (Axelsson & Magnusson, 2012). 
 
I ämnet hem- och konsumentkunskap ställs elever inför ett ämnesspecifikt språk vilket 
kännetecknas av ord och begrepp som eleverna vanligtvis inte möter i vardagen och därmed 
skiljer sig från vardagsspråket (Hjälmeskog & Höijer, 2019). Ämnet innefattar både teoretiska 
och praktiska moment och innebär att eleverna måste bemöta ämnesspecifika begrepp kopplat 
till både de teoretiska och de praktiska momenten. Exempel på ämnesspecifika begrepp i hem- 
och konsumentkunskap är olika redskapsnamn, material och metoder. Ämnet består även av 
flera abstrakta termer och processer i både tal och skrift, exempelvis energi och jäsningens 
process. De omfattande ämnesspecifika begreppen kräver en medveten lärare som strävar efter 
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att utveckla elevernas ordförråd och stöttar genom kognitivt utmanande uppgifter (Hjälmeskog 
& Höijer, 2019).  
 
Språket är det främsta verktyget för tänkande, kommunikation och kunskapsinhämtning 
(Kästen-Ebeling & Otterup, 2014). Språket har därför en särskild betydelse i ämnet hem- och 
konsumentkunskap för att eleverna ska kunna tänka, utveckla kunskaper och kommunicera med 
lärare och klasskamrater. Receptförståelse är ett exempel där språket har en stor betydelse. Ett 
recept har ett lärande syfte genom att överföra kunskaper till användaren. Elever med bristande 
språkkunskaper får det svårt att utföra ämnets praktiska moment och riskerar därmed att 
exkluderas från undervisningsaktiviteten. Språket har således en avgörande roll för att kunna 
tillämpa och utveckla nya kunskaper i ämnet (Granberg, 2018).   
 
 
1.1 Syfte  
Syftet med forskningsöversikten är att kritisk granska vilka språkliga svårigheter och 
utmaningar flerspråkiga elever kan möta i skolundervisningen. 

 
1.2 Frågeställningar 

• Vilka språkliga svårigheter och utmaningar kan flerspråkiga elever möta i skolans 
ämnen?  

• Hur kan lärare främja flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i hem- och 
konsumentkunskap? 

 
 
 
2 Bakgrund  
 
I bakgrunden presenteras definitioner på relevanta begrepp och undervisningsmetoder som ofta 
förekommer gällande flerspråkighet i skolundervisningen. Vidare lyfts även språkliga 
svårigheter och utmaningar som kan uppstå för flerspråkiga elever i undervisningen. Det 
teoretiska perspektivet som valts baseras på grundtanken att språket är nyckeln till lärandet 
(Venäläinen, 2010).   
 
 
2.1 Flerspråkighet 
 
Större delen av världens barn är flerspråkiga (Salameh, 2012). Flerspråkighet handlar inte om 
två eller flera enspråkiga individer i en och samma kropp utan flerspråkighet innebär en annan 
typ av språklig förmåga än enspråkighet. Benämningen flerspråkiga elever syftar till de elever 
som på olika nivåer behärskar ett eller flera språk förutom landets standardspråk (Gibbons, 
2018). Sverige är idag ett mångkulturellt land vilket också innebär att en större del av eleverna 
är flerspråkiga (Skolverket, 2012). Ungefär tjugo procent av eleverna i grundskolan har ett 
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annat modersmål än svenska. De flerspråkiga eleverna består av en heterogen grupp i 
skolundervisningen eftersom deras tidigare språkkunskaper varierar (Gibbons, 2018). Det finns 
de elever som både kan läsa och skriva på modersmålet medan andra elever inte kan läsa eller 
skriva på något språk alls. De flerspråkiga eleverna har utöver varierande språkkunskaper även 
olika bakgrunder och erfarenheter med sig. Det finns de som tvingats fly från sina hemländer 
och kommer som flyktingar. Andra har självmant valt att flytta till Sverige för att få bättre 
möjligheter. En del flerspråkiga individer har aldrig tidigare gått i skolan medan andra kommer 
från högutbildade familjer (Gibbons, 2018).      
 
Enligt Lgr11 (2019) ska undervisningen anpassas utifrån varje elevs behov och förutsättningar. 
Undervisningens huvudsyfte är att främja elevernas vidare kunskapsutveckling och lärande. All 
undervisning ska utgå från varje elevs tidigare erfarenheter, bakgrund, kunskaper och språk 
(Lgr11, 2019).  
 
Flera av dagens skolor präglas av monokulturella och enspråkighetsnormer. I dagens 
mångkulturella och heterogena samhälle behöver skolorna därför sträva efter att inkludera 
flerspråkigheten och mångkulturaliteten där alla elevers tidigare erfarenheter och kunskaper får 
ta plats för att kunna uppnå en likvärdig utbildning (Rosén & Wedin, 2015). 
 
 
2.2 Språket som ett verktyg för lärande 

 
2.2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
 
Det sociokulturella perspektivet på lärande härstammar från Vygotskys sociokulturella teorier 
och menar att inlärning sker i sociala sammanhang (Otterup, 2014). Det innebär även att 
språkinlärning inträffar och utvecklas i interaktion med andra människor. Språket är därför ett 
viktigt verktyg för kommunikationen och den sociala interaktionen. Vi människor använder 
andra människors ord och tankar för att uttrycka oss själva. Både tankar och kommunikation 
kräver ett samtalande med sig själv eller andra människor (Venäläinen, 2010). 

Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande kan skolundervisningen se lärandet och 
undervisningen som en samarbetsaktivitet mellan lärare och flerspråkiga elever (Otterup, 
2014). Det innebär att både läraren och eleverna är aktiva deltagare och för att uppnå ett lärande 
så måste det ske ett samarbete mellan deltagarna i klassrummet. Språket är ett betydelsefullt 
verktyg för att kunna samarbeta (Venäläinen, 2010).  

Den sociokulturella synen på lärande syftar även till att elever med hjälp av stöttning från 
läraren kan åstadkomma mer och dessutom får möjligheten att delta i nya situationer (Gibbons, 
2018). Stöttning innebär att läraren temporärt handleder eleverna gällande nya begrepp, hjälper 
eleverna att nå en högre nivå av förståelse och även ett nytt språk. Med hjälp av stöttning blir 
eleverna också medvetna om hur och på vilket sätt de ska utföra en uppgift och inte enbart vad 
de ska göra vilket bidrar till att de med tiden kan genomföra uppgifter på egen hand. Gibbons 
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(2018) baserat på Vygotskys tankar menar att genom stöttning från läraren kan eleverna få den 
hjälp de behöver för att klara utmaningarna och för att framöver kunna bemästra utmaningarna 
själva. Ett klassrum som formas av hög kognitiv utmaning men låga nivåer av stöttning kan 
framkalla bekymmer och frustration hos eleverna vilket kan leda till att eleverna ger upp. 
Klassrummet har därför en stor betydelse för elevernas vidare språk- och kunskapsutveckling 
(Gibbons, 2018).   

 

2.2.2 Klassrummets betydelse 
 

En god klassrumsinteraktion skapar goda möjligheter för att alla elever ska nå framgångsrika 
resultat i skolan (Rosén & Wedin, 2015). Det finns utarbetade klassrumsmodeller för lärare i 
syfte att främja de flerspråkiga elevernas lärande. Lärare kan med hjälp av olika 
klassrumsmodeller skapa en klassrumsinteraktion som har en positiv inverkan och en stöttande 
miljö för flerspråkiga elever. Det är av stor betydelse med en god interaktion mellan lärare och 
elev med fokus på innehåll, språk och språkanvändning för att främja flerspråkhet och 
språkutveckling i klassrummet. En annan viktig aspekt är att eleven får möjligheter till 
maximalt kognitivt engagemang för att lyckas med sina studier (Rosén & Wedin, 2015). 
 
Lärare har en stor uppgift för att kunna skapa en god klassrumsmiljö (Rosén & Wedin, 2015). 
Det är viktigt att läraren stöttar eleverna i deras utveckling och möjliggör för elevernas egen 
delaktighet i lärande och gemenskap. Läraren behöver därför visa en öppen och positiv attityd 
för att bekräfta de flerspråkiga eleverna i syfte att uppmuntra och stärka elevernas 
flerspråkighet. Genom en ömsesidig respekt mellan lärare och elever och deras olikheter kan 
en klassrumsmiljö skapas så att alla elever aktivt kan delta i undervisningen. Den ömsesidiga 
respekten kan även skapa förståelse för varandras olika kulturer, bakgrunder och språk (Rosén 
& Wedin, 2015). 

 
Klassrumsinteraktion innefattar inte enbart ett kunskapsinhämtande utan även en social 
samvaro där alla elever och lärare kan interagera tillsammans (Rosén & Wedin, 2015). 
Klassrummet ska vara en plats som skapar möjligheter till interaktion i en social miljö och 
främja ett relationsbyggande. Interaktion grundas i språklig kompetens och bidrar till att språket 
får en central roll i klassrummet. För att främja flerspråkiga elevers språk- och 
kunskapsutveckling bör skola och lärare sträva efter en inkluderande miljö där flerspråkigheten 
uppmuntras. Genom ett tätt samarbete mellan skolans ämneslärare, modersmålslärare och 
studiehandledare kan goda förutsättningar skapas för att utveckla en undervisning utifrån 
elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper och språk (Rosén & Wedin, 2015). 
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2.3 Språkliga svårigheter och utmaningar i undervisningen 
 

2.3.1 Ordförråd 
 
Världens olika språk har mer eller mindre olikheter som skiljer språken åt (Salameh, 2012). Det 
kan finnas olikheter och skillnader gällande språkens grammatiska system, språkljud och 
ordförråd. Grammatiken i språken består av en mängd begränsade regler liksom språkljuden 
har regler över hur de får lov att kombineras. Språkens ordförråd består däremot av flera 
tiotusentals ord. Det är vanligt att språken har olika begreppskategorier för att lättare kunna 
finna de ord som behövs. De olika begreppskategorierna kan exempelvis vara kläder, färger, 
husdjur och mat. Systematiken och indelningens grunder av begreppskategorierna kan också 
skilja sig mellan världens olika språk. Utöver ordens olika begreppskategorier, uppbyggnad och 
betydelse behövs även kunskaper om på vilka sätt ord kan kombineras med andra ord (Flyman 
Mattsson & Håkansson, 2021). Elever behöver känna igen 95% av orden i en läromedelstext 
för att kunna förstå textens innehåll. Däremot kan de övriga 5% av de främmande orden orsaka 
stora utmaningar och svårigheter eftersom det vanligtvis är de ord som innehåller den största 
informationen i läromedelstexterna (Enström, 2013).  
 
Ordförrådet hos flerspråkiga individer skiljer sig på de olika språken eftersom ordförrådet 
vanligtvis används i olika kontexter (Salameh, 2012). Det är skillnad mellan språket som 
flerspråkiga individer möter i vardagen och språket de ställs inför i skolundervisningen. 
Skolspråket sker vanligtvis på de flerspråkiga elevernas andraspråk medan vardagsspråket 
används utanför skolundervisningen och därmed kan inträffa på elevernas modersmål eller en 
mindre avancerad användning av deras andraspråk (Salameh, 2012).   
 
Enspråkiga elever beräknas kunna ca 40 000 ord efter avslutad skolgång. En viktig aspekt är 
inte att enbart fokusera på antalet ord utan vilken kunskap och fördjupad förståelse som finns 
gällande orden (Salameh, 2012). Ord innebär mer än bara ord och dess enskilda betydelse. I det 
svenska språket finns det flera olika ordförbindelser och flerordsenheter vilket innebär olika 
ordkombinationer som exempelvis talesätt, fasta formuleringar och bildliga uttryck. Dessa 
exempel kan vara en stor utmaning för flerspråkiga individer eftersom flerordsenheternas 
komplexitet består av en särskild innebörd, tolkning, form och läran om språkets användning 
vilket också kräver en stor kunskap och kompetens (Prentice & Sköldberg, 2013).   
 
 
2.3.2 Ämnesspråk 

 

Det finns skillnader mellan språket eleverna använder i vardagen och det språk de möter i 
skolan (Olvegård & Andersson Varga, 2017). Vardagsspråket förknippas oftast med hemmet 
och är vanligtvis mer konkret medan skolspråket är mer abstrakt, specialiserat och 
kontextbundet. Elever lär sig vardagsspråket snabbare än skolspråket på grund av att de 
använder vardagsspråket dagligen. Det kontextbundna skolspråket möter eleverna enbart i 
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skolundervisningen vilket innebär att det tar längre tid för eleverna att lära sig (Olvegård & 
Andersson Varga, 2017). 
 
Skolans samtliga ämnen har ett eget specifikt ämnesspråk och ämnesinnehåll. Ämneslärare har 
därför en viktig uppgift att skapa goda förutsättningar för att eleverna ska kunna hantera och 
behärska undervisningens språkliga utmaningar (Gibbons, 2018). Alla skolans ämnen innefattar 
olika språkbruk och ämnesspecifika begrepp. Det ämnesspecifika språket finns i 
läromedelstexter, ämnestexter, uppgifter och instruktioner. Eleverna ska inte enbart lära sig 
ämnets innehåll utan även lära sig det ämnesspecifika språket för att kunna lyckas i de olika 
skolämnena. För att utveckla ämneskunskaper krävs det därför språklig kompetens och att en 
språkutveckling sker i undervisningen (Allard, 2018). Språket och ämnesinnehållet är alltså 
nära sammankopplade och kan inte särskiljas. Lärare måste således arbeta både språk- och 
kunskapsutvecklande för att främja elevernas ämnesspråksinlärning (Gibbons, 2018). 
 
 
2.3.3 Ämnesspråket i hem- och konsumentkunskap 
 
Ämnet hem- och konsumentkunskap är skolans minsta ämne men har stor relevans för elevernas 
framtid (Palojoki & Ekström, 2019). Ämnet behandlar vardagliga aspekter och samhällsviktiga 
frågor som rör miljö, ekonomi, hälsa och mat. Matlagning är utmärkande för ämnet och består 
av både praktiska och teoretiska moment. I undervisningen möter eleverna ett ämnesspecifikt 
språk bestående av vardagliga och ämnesspecifika begrepp. Detta kräver goda språkliga 
kunskaper hos samtliga elever (Palojoki & Ekström, 2019). 
 
Det finns olika former av kulturella artefakter i hem- och konsumentkunskapen och kan delas 
in i tre olika delar (Venäläinen, 2010). Den första är primära artefakter och används som verktyg 
vid matlagning. Den andra är sekundära artefakter och består av recept. Den tredje nivån av 
artefakter innefattar språkliga och matematiska kunskaper. Det innebär att det återfinns många 
ämnesspecifika verktyg i hem- och konsumentkunskapens klassrum. Det är viktigt för 
flerspråkiga elever att få en förståelse för de olika verktygen och hur de ska användas eftersom 
de kan ha tidigare erfarenheter gällande ett redskap men har använt det i annan kontext eller på 
ett annat sätt. Olika redskap och verktyg kan därför skapa förvirring för flerspråkiga elever när 
de sätts i ny kontext (Venäläinen, 2010). 
 
En av de mest centrala artefakterna i undervisningen är receptet och det är av stor betydelse att 
eleverna kan tyda recept för att lyckas i matlagningsmomenten (Granberg, 2018). Recepten 
kräver ofta en förkunskap inom matlagning och kunskaper i att läsa mellan raderna för att kunna 
behärska instruktionerna och för att aktivt kunna delta i matlagningsmomenten.   
 
Receptförståelse är ett av ämnets viktigaste delar och det kan ofta uppstå svårigheter för 
eleverna vid receptläsningen (Granberg, 2019). Recepten innehåller ett kontextbundet språk där 
eleverna måste följa instruktioner parallellt med matlagningen. Det kan förekomma svåra ord 
och begrepp i recept som exempelvis mandolin, råsocker, jäsa eller knåda. Recepten är 
utformade utifrån att mottagaren redan besitter kunskap kring dessa svåra ord och begrepp och 
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utgår ifrån att mottagaren även kan omvandla kunskapen i praktiken (Granberg, 2019).  Utöver 
de ämnesspecifika begreppen vid receptläsning kan även receptens uppbyggnad vara 
utmanande för eleverna. Recepten består av en berättande del där det utförligt står på vilket sätt 
maträtten eller bakverket ska tillagas och en del med vilka ingredienser som ska ingå. Det 
innebär att båda delarna måste förstås för att eleverna ska lyckas med arbetsuppgiften (Kohl, 
2016). 
 
Ytterligare en utmaning för de flerspråkiga eleverna gällande receptförståelsen är även 
aritmetiken (Granberg, 2019). Receptens aritmetik består av siffror och tal vilket kräver att 
eleverna måste använda sig av matematiska kunskaper och uträkningar för att kunna fullfölja 
receptet. Eleverna behöver således inte enbart språkliga utan även matematiska kompetenser 
för att kunna tyda och följa ett recept (Granberg, 2019). 
 
 

2.4 Språk- och kunskapsutvecklande strategier  
 

2.4.1 Modersmålets roll 
 
En utgångspunkt för att de flerspråkiga elevernas skolgång ska bli lyckosam är att alla lärare 
har kunskaper om innebörden av andraspråksinlärning i lärarnas eget ämne (Bergendorff, 
2014). Det är även betydelsefullt att alla lärare delar samma inställning till att se flerspråkighet 
som ett viktigt verktyg för själva lärandet. Språkinlärning är en process som tar lång tid och 
inlärning utan några språkkunskaper är oerhört svårt och utmanande (Otterup, 2014). 
Ämneslärare behöver därför bidra till och främja de flerspråkiga elevernas språkutveckling för 
att eleverna ska kunna uppnå en kunskapsutveckling. Språkutvecklingsprocessen måste få 
möjlighet till att ta den tid som behövs för varje enskild individ. Med hjälp av 
undervisningsstrategier som utgår från de flerspråkiga elevernas tidigare kunskaper och 
förutsättningar kan språkutvecklingen effektiviseras (Otterup, 2014). 
 
Modersmålet har en betydelsefull roll för både skolan och de flerspråkiga eleverna vid 
skolintroduktionen (Bergendorff, 2014). Ett nytt och främmande språk kan vara krävande att 
lära sig och särskilt om inlärningen och undervisningen enbart förekommer på elevernas 
andraspråk. De flerspråkiga elevernas modersmål kan därför vara till stor hjälp för att ta reda 
på vilka tidigare erfarenheter och kunskaper som eleverna har. För att kunna ta tillvara på 
elevernas erfarenheter och kunskaper är studiehandledning på modersmålet ett lämpligt 
verktyg. Eleverna kan med hjälp av modersmålet överföra tidigare kunskaper och erfarenheter 
till det nya språket i syfte att främja ett fortsatt lärande (Bergendorff, 2014).  
 
Språket är det redskap vi människor använder för att kunna tänka, kommunicera och lära oss 
nya saker (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014). Det blir därför särskilt betydelsefullt att alla 
individer får de förutsättningar och möjligheter som behövs för att kunna utveckla sitt språk. 
De elever som får möjligheten att utveckla sitt modersmål har lättare för att kunna lära sig ett 
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nytt språk. En anledning är att kunskapsutveckling främst sker på elevernas modersmål vilket 
också är deras starkaste språk (Otterup, 2014). Elever med ett annat modersmål än 
undervisningsspråket behöver tillägna sig nya kunskaper i olika skolämnen på ett språk där 
språkkunskaperna är begränsade. Flerspråkiga elever kan lättare sätta nya språkliga 
beteckningar på redan välkända begrepp i de olika skolämnena om de har utvecklat ett 
begrepps- och ordförråd på deras modersmål. Om språkutvecklingen på modersmålet skulle 
avstanna så medför det även att begreppsutvecklingen får ett avbrott (Salameh, 2012). Det 
innebär att de flerspråkiga eleverna på ett lättare och snabbare sätt kan lära sig 
undervisningsspråket som sitt andraspråk om de även får undervisning och studiehandledning 
på sitt modersmål (Otterup, 2014). 
 
 
2.4.2 Translanguaging  
 
Begreppet translanguaging innebär en systematisk variation av två språk vilket betyder att barn 
och ungdomar kan ta emot information på ett språk och producera kunskaper på ett annat språk 
(Beres, 2015). Ett exempel kan vara att läsa en text på ett språk och diskutera texten på ett annat 
språk. Genom den systematiska användningen av båda språken under en och samma lektion så 
möjliggör translanguaging att eleverna kan införliva ny kunskap, processa den för att sedan 
kunna förstå den på det andra språket. Denna process kräver användandet av ett flertal kognitiva 
kompetenser vilket också resulterar i en djupare förståelse gällande ämneskunskaper. Utöver 
ett kunskapsutvecklande så främjas även elevernas andraspråkutveckling (Beres, 2015). 

  
Translanguaging innebär även att använda den språkliga repertoaren på ett flexibelt sätt i syfte 
att få nya kunskaper, utveckla nya kompetenser och öka den språkliga träningen (Beres, 2015). 
Genom translanguaging tillåts eleverna att flexibelt välja de aspekter som fungerar bäst för 
eleverna vid en viss tidpunkt vilket gör det möjligt för eleverna att delta i situationer som de 
annars skulle exkluderas ifrån. Således ökar elevernas självförtroende likväl som deras 
kompetenser vilket också minimerar känslan för utanförskap (Beres, 2015). 

 

 
 
3 Metod 
 
Den systematiska forskningsöversikten grundas på data från primärkällor. Primärkällor innebär 
att den person som skrivit artikeln är även den personen som genomfört undersökningen 
(Axelsson, 2012). I denna forskningsöversikt består primärkällorna av nio vetenskapliga 
artiklar, två doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling där samtliga är kvalitetsgranskade 
(peer-reviewed).  
 
Forskningsöversiktens arbetsprocess inspirerades av Brymans (2011) fem steg och tillämpades 
i datainsamlingen och databearbetningen. De fem följande stegen har följts i kronologisk 
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ordning.  
 

1. Precisering av syfte och frågeställningar samt utforma inklusionskriterier och 
exklusionskriterier. 

2. Litteratursökning i olika databaser. 
3. Urval- och relevansbedömning av artiklarna och avhandlingarna.  
4. Kvalitetsgranskning av artiklarna och avhandlingarna.  
5. Bearbetning och analysering av de valda artiklarna och avhandlingarna 

 
De artiklarna och avhandlingarna som använts i resultatet är markerade med en asterisk* i 
referenslistan.  
 
 
3.1 Datainsamling 
 
3.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
 
Datainsamlingen inleddes med flera pilotsökningar med varierande sökord i olika elektroniska 
databaser. Vi insåg tidigt att sökorden var alldeles för opreciserade eftersom det resulterade i 
tusentals träffar. På grund av bristande erfarenhet behövde vi försöka hitta andra sökord för att 
avgränsa sökningen. Vi tog därför andra artiklars nyckelord till hjälp för att skapa nya sökningar 
vilket resulterade i färre träffar än tidigare. De databaser som användes i datainsamlingen var 
Education research complete, ERIC, SwePub och Scopus. Databaserna Education research 
complete och ERIC är inriktade på pedagogisk forskning och bedömdes lämpliga för det valda 
ämnesområdet i vår forskningsöversikt. De artiklar som valdes från Education research 
complete och ERIC var en kombinerad sökning där samtliga artiklar var peer-reviewed. 
SwePub är en databas med svenska artiklar vilket tycktes vara relevant för att hitta artiklar som 
berör ämnesområdet hem- och konsumentkunskap. Vi kontrollerade att alla artiklar och 
avhandlingar från SwePub var peer-reviewed genom att söka artiklarna i 
universitetsbibliotekets söktjänst Supersök. Scopus är en allsidig databas och omfattar flera 
forskningsområden. Scopus användes i syfte att hitta fler relevanta artiklar till 
forskningsöversiktens ämnesområde.  
 
I syfte att avgränsa sökningen och urvalet användes dessa inklusions- och exklusionskriterier:  
 
Inklusionskriterier:  

• Peer-reviewed. 
• Artiklar och avhandlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska. 
• Aktuell forskning mellan 2000 och 2022 som behandlar språkliga svårigheter och 

utmaningar samt språkutvecklande strategier. 
• Tillgängliga artiklar och avhandlingar i fulltext 
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Exklusionskriterier:  

• Böcker, rapporter och tidningsartiklar. 

 
 
3.1.2 Sökord 

 
Efter pilotsökningarna valde vi att använda sökorden: translanguaging or subject-specific 
language and adolescents or teen* or high school or middle school and teaching methods or 
teaching approaches or teaching strategies. Denna sökning gav inte tillräckligt med relevanta 
artiklar vilket innebar att vi fick ändra sökorden i syfte att hitta fler artiklar eller avhandlingar. 
Nästa sökning bestod av sökorden: language development approach and language acquisition 
and adolescents or teen* or high school or middle school and multilingualism or bilingualism. 
Sökorden resulterade i fler relevanta artiklar men ändå inte tillräckligt och vi gjorde därför 
ytterligare en sökning med sökorden: subject specific language or vocabulary knowledge and 
adolescents or teen* or youth or high school or middle school and multilingual* or bilingual*.  

För att hitta artiklar och avhandlingar gällande ämnet hem- och konsumentkunskap och språk- 
och kunskapsutvecklande strategier användes sökorden: Hem- och konsumentkunskap och 
doktorsavhandlingar och Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och licentiatavhandling.  

Efter de tidigare sökningarna behövdes fler relevanta artiklar och avhandlingar för att ringa in 
det valda ämnesområdet utifrån forskningsöversiktens syfte och därför valdes ytterligare 
sökorden: Subject-specific language. 

De varierande kombinationerna och sammansättningarna applicerades i de olika databaserna. 
För att få fram relevanta artiklar och avhandlingar användes de booleska operatorerna ”AND” 
och ”OR”, trunkering och frassökning. Dessa var till nytta för att både bredda sökningen men 
också smala av sökningen med avsikt att optimera möjligheterna till relevanta artiklar och 
avhandlingar.  
 

3.1.3 Sökprocess 
 
För att ge en översikt gällande forskningsöversiktens tillvägagångssätt har en tabell utformats 
där sökprocessen går att följa i kronologisk ordning (se Bilaga 1). Det har även utarbetats ett 
flödesschema (se Bilaga 2) för att förtydliga gallringsprocessen av datainsamlingen. 
Flödesschemat redogör antalet träffar från de olika databaserna och antalet artiklar och 
avhandlingar som har exkluderats efter kontroll av eventuella dubbletter och kriterier. De 
sökningar som gjordes i ERIC och Education research complete filtrerades av peer-review och 
resulterade i totalt 126 artiklar. Efter att ha läst titel och nyckelord valdes 72 abstracts ut för 
läsning, nio artiklar lästes i fulltext och sju valdes till forskningsöversikten.  
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Sökningarna i databasen SwePub gjordes för att hitta relevanta artiklar och avhandlingar om 
ämnet hem- och konsumentkunskap och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Efter att 
ha exkluderat böcker, rapporter, tidskriftsartiklar och konferensbidrag resulterade det i totalt 
nio avhandlingar. Det var åtta doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling. Åtta abstracts 
lästes efter att ha läst titel och nyckelord varav tre lästes i fulltext. De tre avhandlingarna bestod 
av två doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling som även valdes till 
forskningsöversikten.  
 
Vi upplevde att det behövdes flera artiklar och valde även databasen Scopus för att komplettera 
med artiklar utifrån det valda ämnesområdet för forskningsöversikten. Efter att ha exkluderat 
artiklar på andra språk än engelska och avgränsat till artiklar gav sökningen sammanlagt 23 
träffar. Utifrån artiklarnas titel och nyckelord lästes 12 abstract och tre lästes i fulltext. Av dessa 
tre valdes två artiklar till forskningsöversikten. Sammanlagt ingår 12 vetenskapliga 
publikationer i forskningsöversikten.  
 
 
3.2 Databearbetning 

 

Samtliga valda artiklar har lästs och granskats systematiskt av författarna. Efter 
gallringsprocessen har artiklarna även kvalitetsgranskats och sammanställts i en 
artikelöversiktstabell (se Bilaga 4). Kvalitetsgranskningen utgick från en bedömningsmall (se 
Bilaga 3) som innehöll totalt 17 frågor. Artiklarna besvarades utifrån frågorna där ett ja gav ett 
poäng, nej gav noll poäng och två frågor fanns alternativet att vara oförmögen att svara på. De 
artiklar som användes i vår resultatdel fick mellan 12 och 14 poäng (se Bilaga 4). Höga poäng 
på artiklar visar på god vetenskaplig kvalitet vilket kan underlätta bedömning av trovärdighet 
och relevans (Axelsson, 2012). Artikelöversikten innefattar även en sammanställning av 
artiklarnas syfte, metod, urval och resultat.  
 
Artiklarna har bearbetats med hjälp av färgkoder för att få en lättöverskådlig överblick av 
materialet (Axelsson, 2012). Forskningsöversiktens syfte och två frågeställningar var 
utgångspunkten för artiklarnas färgmarkeringar. De artiklar som kunde relateras till 
frågeställning ett markerades i blå färg och artiklarna till frågeställning två i rosa färg. Båda 
författarna färgkodade varje artikel enskilt för att sedan kunna jämföra våra resultatet av 
kodningen. Jämförelsen av resultaten öppnade upp för diskussion gällande artiklarna utifrån 
syfte och frågeställningarna. Slutligen lästes artiklarna ytterligare en gång i syfte att gemensamt 
hitta andra relevanta aspekter.  
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4 Resultat  
 

Nedan följer resultatet av insamlade data. I syfte att göra resultatet tydligt presenteras det 
uppdelat utifrån respektive frågeställning. 
 
 

4.1 Flerspråkiga elever i skolan 
 
4.1.1 Språkrelaterade svårigheter 

 

Det finns skillnader mellan enspråkiga och flerspråkiga elever gällande språkrelaterade 
svårigheter i skolundervisningen. En stor språkrelaterad svårighet för flerspråkiga elever är 
kopplade till ordförrådet, ämnesspecifika termer och enskilda ord (Gallagher m.fl., 2019; 
Härmälä & Barkhanajyan, 2018). 
 
Resultatet av Gallaghers m.fl. (2019) studie belyser att en språkpåverkan för explicit 
undervisande ord var betydande vilket indikerade att enspråkiga elever hade större kunskap om 
dessa ord än flerspråkiga elever. Det visade sig även att de enspråkiga eleverna förbättrades och 
utvecklade sin ordförrådskunskap i större utsträckning än de flerspråkiga eleverna. Utöver 
ordförrådet och ämnesspecifika termer kan ämneslärare även uppleva att läsning, skrivning och 
helhetsförståelsen av ämnet orsakar problem för flerspråkiga elever vid läsning av läroböcker, 
förståelse av ämnesmaterial och uppgifter (Härmälä & Barkhanajyan, 2018). Flera ämneslärare 
menade också att elevernas andraspråkskunskaper var för låga för att kunna klara av ämnet i 
skolan. Ämneslärarna ansåg att inlämningsuppgifter, helklassdiskussioner och muntliga 
presentationer var de situationer som orsakade de flerspråkiga eleverna mest svårigheter. Det 
framkom även att lärarledda diskussioner är krävande för flerspråkiga elever (Härmälä & 
Barkhanajyan, 2018).  
 
 
4.1.2 Utmaningar i skolans ämnen  
 
En viktig aspekt för att underlätta de flerspråkiga elevernas språk- och kunskapsutveckling i 
skolans alla ämnen är studiehandledning på modersmålet (Warren, 2017). Studiehandledningen 
kan hjälpa eleverna att nå lärandemålen i skolans ämnen. Förståelsen och organisationen av 
studiehandledning på modersmålet kan variera avsevärt mellan skolor.  Det finns skolor som 
inte erbjuder flerspråkiga elever studiehandledning på deras modersmål trots behov. I vissa 
skolor kan studiehandledning på modersmålet upphöra när eleven bedöms vara redo för 
enspråkig undervisning. Den enda möjligheten för att kunna fortsätta den pågående språk- och 
kunskapsutvecklingen är att de flerspråkiga eleverna väljer ämnet modersmål med 
modersmålsundervisning. Däremot finns det inte alltid någon möjlighet till vare sig 
studiehandledning eller modersmålsundervisning på vissa språk (Warren, 2017). Det finns 
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språk i Sverige som talas av en språklig minoritet och det kan vara svårt att hitta språklärare 
som behärskar och kan lära ut minoritetsspråken. Flerspråkiga elever har därför olika 
möjligheter gällande studiehandledning på sitt modersmål. De elever med ett minoritetsspråk 
som modersmål ställs inför utmaningen att inte få någon stöttning eller studiehandledning på 
deras starkaste språk för en fortsatt språk- och kunskapsutveckling (Warren, 2017).  
 
En annan utmaning flerspråkiga elever kan möta i skolundervisningen är de lärare som inte har 
kunskaper eller förståelse om sambandet mellan språk och lärande. Resultatet av Wildemans 
m.fl. (2021) studie uppvisar att det finns ämneslärare utan någon medvetenhet om deras 
ämnesspecifika språk. En del lärare anser inte att språket har någon betydelse för elevernas 
inlärningsprocess eller tror att språket är viktigt för det ämne de undervisar i. Lärarna är även 
omedvetna om de ämnesspecifika språkaspekterna och betraktar inte exempelvis ämnets 
ordförråd, begrepp och symboler som ämnesspecifikt språk. Andra lärare är medvetna om 
sambandet mellan språk och lärande men anser däremot inte vara ansvariga för att stimulera 
elevernas språkutveckling. Vissa lärare känner till viss del ett ansvar men upplever en 
osäkerhet, okunskaper eller tidsbrist för att aktivt kunna stimulera elevernas språkutveckling 
(Wildemans m.fl., 2021).  
 
 
4.1.3 Utmaningar i ämnet hem- och konsumentkunskap  
 
Ämnet hem och konsumentkunskap belyser flera aspekter av det vardagliga livet. Matlagningen 
är en stor del av undervisningen och receptet har en betydande roll (Brunosson m.fl., 2018). 
Receptet anses vara en av de viktigaste artefakterna när matlagning utförs. Svårigheterna 
gällande att tyda och förstå ett recept för att sedan omsätta det i praktiken kan skapa problem 
för eleverna (Brunosson m.fl., 2018; Hipkiss, 2014). För att tyda ett recept krävs flertalet 
kunskaper i både läsförståelse, ämnesspecifikt språk och praktisk kunskap.  Förmågorna ställer 
höga krav på eleverna och kan därmed skapa problem med receptförståelsen under lektionerna. 
Ett recept innehåller mycket information i form av både text och bilder och behöver följas steg 
för steg och kan upplevas som en utmaning för eleverna. Utöver information innehåller recepten 
ämnesspecifika ingredienser, redskap och begrepp vilket innebär att eleverna behöver ha 
kunskaper om dessa samt hur de ska användas i praktiken. Elever med ett begränsat ordförråd 
får det svårt att omsätta begreppen i praktiken eftersom recepten kräver kunskaper gällande det 
ämnesspecifika ordförrådet (Brunosson m.fl., 2018).  
  
Hem- och konsumentkunskapens klassrum beskrivs som en social plats och erbjuder både 
kommunikation och interaktion mellan elever och lärare. Receptens omfattande språkbruk kan 
orsaka att elever exkluderas från den öppna klassrumsmiljön om de inte kan behärska 
receptförståelsen (Brunosson m.fl., 2018). Ett recept innehåller utöver ämnesspecifika begrepp 
och informationsrika texter även siffror och tal vilket kan bli en svårighet och utmaning för 
eleverna. Det förutsätter därmed att eleverna måste ha aritmetiska kunskaper för att kunna tyda, 
förstå och följa ett recept. Eleverna behöver förstå och veta hur de ska tolka tal och olika enheter 
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samt hur ett recept ska beräknas. I ett recept kan det förekomma heltal, bråktal och decimaler 
vilket kan göra det svårt för eleverna att förstå och beräkna rätt mängd (Granberg m.fl., 2018).  
  
En annan problematik kring olika måttenheter och hur de ska tolkas under receptläsningen är 
förkortningar och olika enheter (Granberg m.fl., 2018). I recept anges enheter i volym, gram, 
vikt eller bildliga uttryck vilket innebär ytterligare en svårighet för elevernas förståelse och 
tolkning. Skillnaden mellan olika måttenheter och förkortningar på olika köksredskap kan vara 
en svårighet för eleverna. En viktig aspekt för att kunna lyckas med matlagning och bakning i 
hem- och konsumentkunskapens praktiska moment är att kunna förstå och tolka receptens alla 
delar och ämnesspecifika begrepp (Granberg m.fl., 2018).  
 
 
4.2 Att främja elevers språk- och kunskapsutveckling 
 
4.2.1 Modersmålet  
 
Ämnesspråket i skolundervisningen kan vara en svårighet och utmaning för flerspråkiga elever 
att förstå eftersom ämnena innehåller flera ämnesspecifika ord och begrepp. Läraren har därför 
en viktig uppgift att försöka stimulera och skapa en intresseväckande undervisning för att 
främja elevernas ordförrådsutveckling (Shafaei & Abdul Rahim, 2015). I resultatet av 
Wildemans m.fl. (2021) studie lyfts det fram att lärarna är medvetna om sambandet mellan 
språk och lärande och anser att det är deras ansvar som ämneslärare att stimulera elevernas 
förmåga att förstå och använda ett ämnesspecifikt språk. Lärarna menar att de känner ansvar 
för hur eleverna presterar och att eleverna måste förstå det ämnesspecifika språket gällande hur 
det ska användas och tolkas. Flera av lärarna använder undervisningsaktiviteter för att stimulera 
elevernas språkbruk. Alla ämneslärare kan använda sig av undervisningsmetoder för att stödja 
eleverna att utöka och bevara sina ordförrådskunskaper i syfte att underlätta 
språkinlärningsprocessen (Wildeman m.fl., 2021; Shafaei & Abdul Rahim, 2015).  
 
En språkinlärningsstrategi lärare kan använda sig av i undervisningen är translanguaging. 
Translanguaging innebär att eleverna får möjligheten att använda hela sin språkliga repertoar 
och kan använda sina språkkunskaper på sitt andraspråk likväl som på sitt modersmål 
(Ollerhead, 2018; Van Viegen, 2020; Duarte, 2016). Eleverna kan tillsammans eller enskilt 
använda sina modersmål för att utveckla sitt ordförråd på andraspråket. Med hänsyn till att 
språken skiljer sig åt kan eleverna med hjälp av translanguaging hitta ord på sitt modersmål för 
att sedan kunna jämföra likheter och skillnader mellan orden på andraspråket. Det kan vara till 
fördel att elever med liknande eller samma modersmål får samarbeta med att hitta ord eftersom 
det kan resultera i en språklig förhandling och en språklig medvetenhet (Ollerhead, 2018). 
Eleverna kan med translanguaging framgångsrikt utföra skoluppgifterna på modersmålet för att 
sedan presentera uppgifterna på sitt andraspråk (Duarte, 2016). Det blir därför betydelsefullt att 
lärare ser elevernas flerspråkighet som en resurs i klassrummet. Genom att låta eleverna 
använda translanguaging i undervisningen kan det bidra till en positiv påverkan och inkludering 
i klassrumsklimatet och även främja språk- och kunskapsutvecklingen (Van Viegen, 2020).   
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Det finns verktyg som kan underlätta användningen av translanguaging för eleverna. Lärarna 
kan låta eleverna använda Google translate, ordböcker och synonymböcker (Ollerhead, 2018; 
Simola, 2019). Med hjälp av dessa klassrumsresurser ger det även flerspråkiga elever 
förutsättningar att förstå det som står i undervisningsmaterialet i samtliga ämnen. Lärare kan 
stötta elevernas användning av translanguaging ytterligare genom visuellt stöd (Härmälä & 
Barkhanajyan, 2018). Eleverna kan med hjälp av Google-bilder verifiera sina översättningar 
vilket kan öppna upp för diskussion och lärande kring ordval och ordens betydelse med både 
lärare och klasskamrater (Van Viegen, 2020). För att lärare ska kunna stödja sina elever i 
användandet av modersmålet så betonas vikten av ett samarbete mellan lärare och språklärare 
(Härmälä & Barkhanajyan, 2018). 
 
 
4.2.2 Klassrumsinteraktionen  
 
Det är viktigt att lärare får kännedom om elevernas kunskaper för att kunna individanpassa 
undervisningen. Lärande sker i interaktion med andra människor och kommunikation är därför 
en viktig del i undervisningen och för lärandet (Simola, 2019). 
 
Det är vanligt att ämneslärare använder olika strategier i syfte att stötta elevernas språk- och 
kunskapsutveckling (Härmälä & Barkhanajyan, 2018). Några vanliga tillvägagångssätt som 
lärare använder sig utav är att läraren ber eleverna hjälpa varandra, hjälper eleverna med 
ordförrådet, omformulerar instruktionerna, presenterar modeller av möjliga lösningar för 
eleverna eller frågar eleverna vilken typ av språkproblem de har. Andra alternativ är att lärarna 
ger strategier för att hitta eller gissa innebörden av ord och meningar, erbjuder 
klassanteckningar om eleverna inte hinner anteckna själva eller ger mindre språkligt krävande 
övningar (Härmälä & Barkhanajyan, 2018). 
 
Det finns däremot lärare som upplever att de inte alltid besitter tillräckligt med kunskaper och 
kompetens för att stimulera flerspråkiga elevers språkutveckling och därmed kan känna en 
osäkerhet (Wildeman m.fl., 2021). Dock är lärarens engagemang en betydelsefull aspekt i 
undervisningen vilket kan öka motivationen hos eleverna. Elevernas motivation kan i sin tur 
leda till ett utvecklande av lärandet gällande både språk- och kunskapsutvecklingen (Simola, 
2019).   
 
En undervisningsaktivitet lärarna kan använda sig utav är att eleverna får en uppgift för att 
sedan arbeta i par (Wildeman m.fl., 2021). Syftet med att arbeta i par är att eleverna stimuleras 
och förklarar ämnesinnehåll samtidigt som de använder fackspråk. Eleverna kan ställa frågor 
och förklara för varandra det som den andra inte förstår. I samarbetsaktiviteter kan interaktionen 
erbjuda påståenden och förslag som sedan gemensamt kan övervägas för att komma fram till 
ett svar. Eleverna kan engagera sig både kritiskt och konstruktivt i varandras idéer. I utforskande 
samtal mellan elever kan både språk- och kunskapsutveckling ske (Duarte, 2016). 
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En annan undervisningsmetod lärarna skulle kunna tillämpa i undervisningen är PBL1-metoden 
(Shafaei & Abdul Rahim, 2015). PBL-metoden hjälper inte enbart eleverna att lära sig nya ord 
och kunna behärska orden utan metoden syftar även till att eleverna ska kunna bevara den nya 
ordkunskapen. Undervisningsmetoden bidrar till att eleverna engagerar sig i en 
djupinlärningsprocess på grund av att de får bygga kunskap genom utforskning och där eleverna 
också får möjligheten till att lära sig av varandra i klassrummet. Resultatet av Shafaei & Abdul 
Rahims (2015) studie visade att de elever som fick använda PBL-metoden hade en utmärkande 
förbättring av ordförrådet jämfört med de elever som inte använde metoden. 
 
 
4.2.3 Att lära språket i hem- och konsumentkunskapsundervisningen 

 

Det är sällan enkelt för lärare att veta om deras elever har någon språkrelaterad svårighet. 
Resultatet av Härmälä & Barkhanajyans (2018) studie åskådliggör att lärarna kunde 
uppmärksamma elever med språkrelaterade svårigheter genom bristande deltagande, tystnad, 
dålig prestation på bedömningar eller dagdrömmande. Språkrelaterade svårigheter kunde även 
visa sig i form av att eleverna sysselsatte sig med andra saker än just uppgifterna eller störde 
andra elever (Härmälä & Barkhanajyan, 2018). 
  
Det ämnesspecifika språket i hem- och konsumentkunskap är utmanande för eleverna vid 
receptläsning (Brunosson m.fl., 2018; Granberg m.fl., 2018). För att främja elevernas 
kunskapsutveckling kan hem- och konsumentkunskapslärarna diskutera och förklara de svåra 
orden och begreppen som eleverna möter i receptläsningen. Eleverna kan själva först få berätta 
vad de tror ett ord betyder och sedan kan läraren förklara ordets eller begreppets betydelse. För 
att arbeta språkutvecklande med eleverna behöver läraren vara medveten om elevernas 
begräsningar gällande det ämnesspecifika språket (Granberg m.fl., 2018). Det är betydelsefullt 
med språkliga färdigheter för att eleverna ska lyckas med både matlagning och bakning 
(Hipkiss, 2014).  
  
Det finns semiotiska resurser som samverkar i klassrummet för att öka elevers språk- och 
kunskapsutveckling (Hipkiss, 2014). Eleverna möter det ämnesspecifika språkbruket i text, 
recept och tal. Användning av olika artefakter i form av exempelvis förpackningar, verktyg 
eller bilder kan tillsammans med demonstrationer bidra till både kunskaps- och 
språkutveckling. Genom att lärare förklarar de ämnesspecifika orden och begreppen med ett 
mer vardagligt språkbruk och med hjälp av olika artefakter kan elevernas kunskaper fördjupas 
och den språkliga repertoaren utökas. Samverkan mellan semiotiska resurser och interaktion 
mellan lärare och elev samt eleverna emellan är därmed viktigt för språk- och 
kunskapsutvecklingen (Hipkiss, 2014).   
 
Det finns även andra sätt för hem- och konsumentkunskapslärare att främja elevernas 
receptförståelse (Granberg m.fl., 2018). Lärare måste utöver främjandet av ämnesspecifika ord 
och begrepp hjälpa eleverna att tyda och förstå receptens aritmetik. Genom att ta reda på 

 
1 PBL- Project-based learning 
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elevernas svårigheter med aritmetiken kan läraren exempelvis illustrera på tavlan för att visa de 
olika måttenheterna och talen i recepten (Granberg m.fl., 2018).  
 
 
 

5 Diskussion  
 
Nedan följer metoddiskussion, resultatdiskussion samt slutsatser och implikationer. 
Metoddiskussionen behandlar styrkor och svagheter med de valda tillvägagångssätten i 
forskningsöversikten. I resultatdiskussionen analyseras resultatet kopplat till studiens 
bakgrund, syfte och frågeställningar. 
 
 

5.1 Metoddiskussion 
 
Den systematiska forskningsöversikten baseras på data från primärkällor bestående av nio 
publicerade vetenskapliga artiklar, två doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling som är 
kvalitetsgranskade (peer-reviewed). En primärkälla innebär att personen som genomfört 
studien även är artikelförfattaren (Axelsson, 2012). Forskningsöversiktens arbetsprocess har 
även inspirerats av Brymans (2011) fem steg vilket har varit till hjälp i datainsamlingen och 
databearbetningen.  
 
Vi började med flera pilotsökningar för att bekanta oss med databaserna och testa oss fram till 
relevanta sökord. Pilotsökningar är ett tillvägagångssätt som kan vara till hjälp för att precisera 
sökningen (Axelsson, 2012). Vi insåg tidigt att pilotsökningarna gav oss för opreciserade 
sökord med flera tusentals träffar men kunde istället ta hjälp av de artiklar vi fick fram genom 
att använda oss av deras nyckelord. De nya sökningarna med andra sökord gav färre träffar och 
var mer relevanta för vårt ämnesområde. Det bidrog till en större förståelse för hur vi skulle 
använda och välja sökord i kommande sökningar. En bidragande faktor till våra opreciserade 
pilotsökningar var vår bristande erfarenhet om hur vi skulle avgränsa sökningarna. Vår 
bristande erfarenhet upplevdes som en utmaning för oss eftersom sökningsprocessens 
tillvägagångssätt kräver tid och kunskap. Det innebär att om vi haft en större erfarenhet kring 
hur sökningsprocessen går till så skulle troligtvis mer specifika sökord hittats tidigare.  
 
De två första databaserna vi använde var ERIC och Education research complete vilket ansågs 
vara relevanta databaser eftersom de inriktas på pedagogisk forskning och var aktuella för vårt 
ämnesområde. ERIC och Education research complete gjorde det möjligt för oss att hitta 
relevanta artiklar gällande språkliga svårigheter och utmaningar och språkutvecklande 
strategier vilket kopplas till forskninsöversiktens syfte och frågeställningar. Hem- och 
konsumentkunskap är ett område det forskats väldigt lite om. För att kunna hitta artiklar eller 
avhandlingar om hem- och konsumentkunskap valde vi databasen SwePub som vi sedan kunde 
koppla till vår andra frågeställning. Efter flera sökningar i databaserna ERIC, Education 
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research complete och SwePub upplevde vi att vi behövde och ville ha fler artiklar eller 
avhandlingar som material till forskningsöversiktens syfte och frågeställningar. Vi valde därför 
att använda databasen Scopus som gav oss det sista materialet vi behövde till resultatet. Utifrån 
våra inklusionskriterier (se avsnitt 3.1.1 Inklusions- och exklusionskriterer) hade vi möjligheten 
att välja artiklar och avhandlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska. Genom den 
valmöjligheten att hitta och använda artiklar och avhandlingar på flera språk än endast svenska 
blev vi inte heller begränsade i vår sökning av material. Däremot hittade vi enbart engelska och 
svenska artiklar och avhandlingar som vi ansåg vara mest relevanta för vår forskningsöversikt.  
 
I början av arbetet med forskningsöversikten valde vi att inte begränsa artiklarna utifrån ålder 
eller länder. Å ena sidan skulle det kunna ses som en nackdel eftersom vår kommande 
lärarprofession inriktar sig på årskurs 7–9 i Sverige. Språkinlärning sker och utvecklas i social 
interaktion mellan människor och språket är det främsta verktyget för kommunikation 
(Venäläinen, 2010). Med utgångspunkt att språkinlärning sker och utvecklas i interaktionen 
med andra människor fanns det å andra sidan inga anledningar för oss att enbart leta efter 
artiklar och avhandlingar i Sverige eller språkliga svårigheter som kan uppstå vid inlärning av 
det svenska språket. Oavsett ålder, land, standardspråk eller det språk som ska läras så sker 
språkinlärning i alla sociala interaktioner och även tillämpning av språkutvecklande strategier. 
Vi valde däremot en tidsbegränsning att artiklarna eller avhandlingarna skulle vara aktuell 
forskning mellan 2000 och 2022 (se avsnitt 3.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier). En 
svaghet med beslutet skulle kunna vara att vi gått miste om intressanta och relevanta artiklar 
som publicerats innan årtalsbegränsningen. Med hänsyn till aspekten att forskning sker ständigt 
med nya infallsvinklar och upptäckter kan tidsbegränsningen mer sannolikt ses som en styrka.   
 
De valda artiklarna granskades systematiskt av båda författarna utifrån inklusions- och 
exklusionskriterier (se avsnitt 3.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier). En styrka med att båda 
granskade artiklarna tillsammans var att det underlättade arbetsprocessen utifrån vår bristande 
erfarenhet. Efter att artiklarna noga granskats gjordes en kvalitetsgranskning (se Bilaga 4) 
utifrån bedömningsmallen (se Bilaga 3). Anledningen till att vi valde att göra 
kvalitetsgranskningen efter urvalet av artiklarna var för att se vilka poäng de fick. En artikel 
med höga poäng visar på god vetenskaplig kvalitet. Våra artiklar fick mellan 12 och 14 poäng 
vilket öppnade upp för diskussioner kring artiklarnas trovärdighet och relevans. Efter noga 
övervägning om poängen och artiklarnas innehåll ansåg vi att de artiklar vi till slut valde var 
relevanta för vår forskningsöversikt. En styrka med att göra en kvalitetsgranskning var att vi 
kunde exkludera artiklar vi inte ansåg vara tillräckligt relevanta för vår forskningsöversikt. En 
svaghet gällande vår arbetsprocess av kvalitetsgranskningen var att vi upplevde att den tog 
oerhört lång tid att utföra. Å andra sidan blev vi snabbt insatta i varje artikel vilket sedan 
underlättade sammanställningen av artiklarna i artikelöversikten (se Bilaga 4).  
 
En styrka med tillvägagångssättet gällande bearbetningen av artiklarna var färgkodningen. 
Genom att färgmarkera artiklarna utifrån våra två frågeställningar underlättade sedan 
resultatdelens arbete. Å ena sidan kunde vissa artiklar kopplas till båda frågeställningarna vilket 
gjorde att vi behövde ha båda frågeställningarna i åtanke under läsningen. Å andra sidan visade 
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det sig vara en styrka att vi först färgkodade artiklarna enskilt eftersom jämförelsen av varandras 
kodningar bidrog till att vi inte gick miste om några relevanta aspekter i samtliga artiklar.   
 
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
Den större delen av all världens barn är flerspråkiga vilket innebär att de på olika nivåer 
behärskar ett eller flera språk utöver landets standardspråk (Gibbons, 2018). Flerspråkigheten 
har ökat i Sverige och ungefär tjugo procent av grundskolans elever har ett annat modersmål än 
svenska. De heterogena skolorna präglas av elever med olika bakgrunder, erfarenheter och 
språkliga förkunskaper (Skolverket, 2012). De olika språken i skolorna kan skilja sig åt gällande 
grammatik, språkljud och ordförråd. Ett språks ordförråd kan bestå av flera tiotusentals ord och 
flerspråkiga elever ställs inför ytterligare ett ordförråd på ett nytt språk i olika kontexter 
(Salameh, 2012). Språket eleverna möter i vardagen och språket de ställs inför i skolan skiljer 
sig åt. Alla skolans ämnen innefattar ett ämnesspecifikt språk och ämnesinnehåll. Det 
ämnesspecifika språket finns i undervisningens läromedelstexter, instruktioner och lärarens 
kunskapsförmedling (Gibbons, 2018). Stora språkrelaterade svårigheter som flerspråkiga elever 
möter i skolorna är kopplade till ordförrådet, enskilda ord och ämnesspecifika termer. 
Enspråkiga elever utvecklar och förbättrar sitt ordförråd i större utsträckning än flerspråkiga 
elever (Gallagher m.fl., 2019). I skolundervisningen kan ett begränsat ordförråd medföra 
svårigheter vid läsning, skrivning och helhetsförståelsen av ämnets olika läromedel, material 
och uppgifter. Elever med ett begränsat ordförråd kan även få det svårt att kommunicera med 
både lärare och kamrater i klassrummet (Härmälä & Barkhanajyan, 2018). 
 
Hem- och konsumentkunskap är både ett praktiskt och teoretiskt ämne där eleverna möter både 
vardagliga och ämnesspecifika begrepp. Ämnet innefattar både vardagliga och samhällsviktiga 
aspekter gällande hälsa, ekonomi, miljö och mat (Palojoki & Ekström, 2019). De praktiska 
momenten i undervisningen kan bestå av matlagning och bakning där eleverna måste utgå från 
recept. Ett recept innehåller ämnesspecifika begrepp och tillvägagångssätt, redskap, livsmedel, 
siffror, tal och instruktioner i form av text och bild. (Granberg m.fl., 2018). Det innebär att 
samtliga elever behöver kunskaper i det ämnesspecifika språket, läsförståelse, aritmetik och 
praktiska kunskaper. Eleverna behöver även veta hur ett recept ska läsas och i vilken ordning 
ett recept ska följas. De elever som inte behärskar receptens utformning och omfattande 
språkbruk får det svårt att delta i undervisningsaktiviteterna (Brunosson m.fl., 2018).     
 
Eleverna kan i hem- och konsumentkunskapsundervisningen även behöva möta bildliga 
uttryck, förkortningar och arbetsprocesser (Granberg m.fl., 2018). Bildliga uttryck kan vara en 
stor utmaning för flerspråkiga elever eftersom formuleringarna sällan betyder det specifika som 
uttrycks. Det betyder att eleverna inte får en tydlighet i vad som sägs eller efterfrågas och 
flerspråkiga elever kan ha svårt att förstå innebörden, formen och tolkningen som de bildliga 
uttrycken faktiskt innebär (Prentice & Sköldberg, 2013). Även förkortningar på köksredskap 
och måttenheter kan bli en utmaning för eleverna eftersom det kräver matrelaterade 
förkunskaper. Arbetsprocessen kan bestå av avancerade verb exempelvis knåda, jäsa, sjuda och 
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ansa vilket också kräver kunskaper om verbens innebörd för att kunna utföra det som efterfrågas 
(Granberg m.fl., 2018).  
 
Enligt skolans läroplan ska undervisningen anpassas utifrån varje elevs behov och 
förutsättningar och utgå från elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund, kunskaper och språk. 
Dessutom ska undervisningens utgångspunkt vara att främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling (Lgr11, 2019). Skola och lärare måste därför aktivt arbeta för att stötta och 
främja de flerspråkiga eleverna för att ge eleverna möjligheten till en lyckad skolframgång 
(Skolverket, 2012).  
 
Lärande sker i interaktion med andra människor och undervisningen i hem- och 
konsumentkunskap erbjuder interaktion mellan lärare och elever (Simola, 2019; Brunosson 
m.fl., 2018). Hem- och konsumentkunskapsundervisningen kan därmed skapa och erbjuda flera 
interaktionsmöjligheter för eleverna. Läraren kan använda samarbetsaktiviteter i 
undervisningen för att främja elevernas språk- och kunskapsutveckling. Eleverna kan få 
möjlighet att i samarbetsinteraktionen engagera sig i varandras idéer, ge konstruktiv kritik och 
lära sig av varandra. Samarbetsaktiviteter bidrar till att eleverna dels får utveckla språket men 
också ger en ökad kunskap (Duarte, 2016).  
 
Kunskapsutvecklingen sker främst på en individs starkaste språk vilket är elevernas modersmål 
(Otterup, 2014). Det finns flera undervisningsmetoder och strategier som hem- och 
konsumentkunskapsläraren kan tillämpa för att stötta elevernas kunskapsutveckling. Läraren 
skulle kunna tillåta eleverna få använda sig av translanguaging i klassrummet där de får använda 
hela sin språkliga repertoar. Genom translanguaging kan eleverna enskilt eller tillsammans hitta 
och lära sig nya ord i ämnet vilket främjar deras kunskapsutveckling (Ollerhead, 2018). De 
lärare som ser elevernas flerspråkighet som en resurs kan också bidra till ett positivt och 
inkluderande klassrumsklimat (Van Viegen, 2020). För att underlätta användningen av 
translanguaging kan hem- och konsumentkunskapsläraren tillåta och erbjuda eleverna flera 
klassrumsresurser. Läraren kan exempelvis låta eleverna använda Google-translate, 
synonymböcker eller visuellt stöd för att främja elevernas språk- och kunskapsutveckling 
(Ollerhead, 2018; Van Viegen, 2020).  
 
Modersmålets betydelse för lärandet innebär att de flerspråkiga eleverna behöver ytterligare 
stöttning i form av studiehandledning på modersmålet (Warren, 2017). Hem- och 
konsumentkunskapslärare kan därför samarbeta med språklärare för att främja och underlätta 
elevernas språk- och kunskapsutveckling (Härmälä & Barkhanajyan, 2018). Utöver ett 
samarbete med språkläraren kan hem- och konsumentkunskapslärare även skapa ett samarbete 
med andra ämneslärare. Ett samarbete mellan ämneslärare skapar goda förutsättningar för att 
utveckla en undervisning utifrån elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Ett 
ämnesöverskridande arbetssätt kan också underlätta elevernas förståelse gällande olika 
ämnesspecifika termer och begrepp om de får möjligheten att lära sig dessa utifrån flera 
perspektiv (Rosén & Wedin, 2015).  
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5.3 Slutsatser och implikationer 
 
Resultatet av denna forskningsöversikt visar de svårigheter och utmaningar som flerspråkiga 
elever möter i skolans undervisning och ämnen. Språket är avgörande för kunskapsutvecklingen 
och elevernas språkliga kunskaper behöver främjas och utvecklas för att nå resultatrika 
framgångar i skolan. Lärarna och skolan har till uppgift att främja de flerspråkiga elevernas 
språkliga kompetenser och behöver individanpassa undervisningen för att nå en likvärdig 
utbildning. Ämnet hem- och konsumentkunskap omfattas av ett flertal språkliga svårigheter och 
utmaningar för flerspråkiga elever. För att eleverna ska kunna nå en språklig framgång krävs 
det att lärare behöver ha både didaktiska kunskaper och kunskaper om ämnets komplexitet 
gällande språket. Med utgångspunkt att språket är det främsta redskapet för att tänka, 
kommunicera och utveckla kunskaper så är det särskilt viktigt att flerspråkiga elever har 
tillräckligt med språkkunskaper och även får möjligheten att utveckla språkkunskaperna för att 
kunna delta i hem- och konsumentkunskapsundervisningen. 
 
En slutsats av resultatet är betydelsen och relevansen att diskutera och undervisa om detta för 
alla i ämneslärarutbildningen och inte minst för blivande hem- och konsumentkunskapslärare. 
En annan slutsats av resultatet är att det skulle behöva införas en fortbildning för alla 
verksamma lärare i hem- och konsumentkunskap men även lärare i övriga ämnen. Med hänsyn 
till att flerspråkigheten ökat avsevärt de senaste årtionden blir det därför särskilt viktigt och 
relevant med en fortbildning för verksamma lärare. De verksamma lärarna behöver en ökad 
kunskap och förståelse gällande språkets betydelse för lärandet för att kunna nå en likvärdig 
utbildning. 
 
Ytterligare en slutsats är att klassrummet i hem- och konsumentkunskap erbjuder flera 
interaktionstillfällen och kan ses som en social arena. Eleverna får möjligheten att lära sig av 
varandra genom samarbetsaktiviteterna. Hem- och konsumentkunskapsläraren kan skapa flera 
möjligheter för att främja elevernas språk- och kunskapsutveckling så länge de har kunskapen 
om språkets betydelse för lärandet.   
 
En sista slutsats av denna forskningsöversikt är att det behövs mer forskning kring språk- och 
kunskapsutveckling i ämnet hem- och konsumentkunskap. I dagsläget finns det väldigt lite 
forskning om hem- och konsumentkunskap generellt. Ämnet innefattar flera aspekter utöver 
matlagning och bakning vilket bara det kan vara en utmaning och svårighet för flerspråkiga 
elever. I hem- och konsumentkunskapsundervisningen möter eleverna oerhört många komplexa 
begrepp och andra ämnesspecifika aspekter. För den kommande lärarprofessionen är det av stor 
vikt att vara medveten om sambandet mellan språket och lärandet och språkets betydelse för 
kunskapsutvecklingen. 
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga 1. Sökhistorik       
Tabell En översikt över sökhistoriken.   
Datum Databas Sökord/Limits/Booleska 

operatörer 
Antal 
träffar 

Lästa 
abstracts  

Urval 

2022-03-02 Eric + 
Education 
research 
complete  

translanguaging OR subject-
specific language AND 
adolescents OR teen* OR high 
school OR middle school AND 
teaching methods OR teaching 
approaches OR teaching 
strategies 

39 21 2 

2022-03-02 Eric + 
Education 
research 
complete  

language development approach 
AND language acquisition AND 
adolescents OR teen* OR high 
school OR middle school AND 
multilingualism OR 
bilingualism 

23 17 2 

2022-03-04 SwePub Hem- och konsumentkunskap 
och doktorsavhandlingar 

8 7 2 

2022-03-04 SwePub Språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt 
och licentiatavhandling  

1 1 1 

2022-03-14 Eric + 
Education 
research 
complete 

language development approach 
OR language acquisition OR 
language challenges OR 
language difficulties OR 
subject-specific language AND 
adolescents OR teen* OR high 
school AND teaching strategies 
OR teaching methods OR 
multilingual* OR bilingual*  

23 10 0 

2022-03-17 Eric + 
Education 
research 
complete 

subject specific language OR 
vocabulary knowledge AND 
adolescents OR teen* OR youth 
OR high school OR middle 
school AND multilingual* OR 
bilingual*   

41 24 3 

2022-03-17 Scopus Subject-specific language 23 12 2 
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7.2 Bilaga 2. Flödesschema                                           
 

       

                                                                                   

                                                   

                                                                                                       
                                                   

                                                                                                      
                                                                                                             

                                                          
         
                                                                                              
 
                             

                                                          
  
                                                                                              
                                           
                                       

                                                          
                                            
                                                                                                                                   

        Sökträffar 
Education Research 
complete n=52 

Sökträffar SwePub 
n=9  

Sökträffar Scpous n=23 Sökträffar ERIC n=74 

            Total sökträff n=158 

Antal artiklar efter dubbletter 
och kriterier n=92 

Totalt lästa abstract n=92 

Antal artiklar exkluderade 
n=0 

Antal artiklar exkluderade 
efter abstract n=77 

Genomlästa artiklar n=15 Antal exkluderade artiklar 
n=3 

Antal inkluderade artiklar 
n=12 
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7.3  Bilaga 3. Bedömningsmall 

 
Bedömningsmall för att mäta studiens kvalitet för artikel X 
 

1. Är hypoteser, syfte och/eller eventuella frågeställningar klart beskrivna? 
 

Ja 
Nej 

 
Eventuell kommentar:  
 

2. Är problemet och rationalen för studien tydligt beskrivet? 

 
Ja 
Nej 

 
Eventuell kommentar:  
 

3. Är väsentliga begrepp definierade?  
 

Ja 
Nej 

 
Eventuell kommentar:  
 

4. Kvalitativ artikel: Får vi kunskap om forskarens förförståelse/perspektiv? 
 

Ja 
Nej 

 
Eventuell kommentar:  
 

5. Var urvalsstrategin lämplig med tanke på syftet?  
 

Ja 
Nej 

För att svara ja bör det framgå tydligt varifrån undersökningsgruppen valdes, vilka som valdes 
och varför samt hur de valdes ut och varför? Tydliggörs eventuella inklusions- och 
exklusionskriterier? 

 
Eventuell kommentar:  
 

6. Kvantitativ artikel: Framgår det tydligt utifrån vilka grunder urvalets storlek 
bestämdes?  

 
Ja 
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Nej 
 
Eventuell kommentar:  
 

7. Är egenskaperna/karaktäristika hos de deltagare som ingår i studien tydligt beskrivet? 
 

Ja 
Nej 

 
Eventuell kommentar:  
 

8. Interventionsstudie: Är försökspersonerna randomiserade till interventionsgrupp(er)? 

 
Ja 
Nej 
Oförmögen 
att avgöra 

 
Eventuell kommentar:  
 

9. Interventionsstudie: har interventionen (programmet/en ny form av undervisning 
etc.) som ska jämföras beskrivits tydligt? 
 

Ja 
Nej 

 
Eventuell kommentar:  

10. Har studien använt en adekvat datainsamlingsmetod?  
 

Ja 
Nej 

 
Eventuell kommentar:  
 

11. Har vilken typ av instrument som använts (ex enkäter, intervjuguider och 
observationsscheman) samt tillvägagångssättet vid datainsamlingen tydligt beskrivits? 

Ja 
Nej 

 
Eventuell kommentar:  
 

12. Är den redovisade analysmetoden lämplig? 
De metoder som används måste vara lämpliga för data.  

 
Ja 
Nej 
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Eventuell kommentar:  
 

13. Har etiska aspekter beaktats?  
 

Ja 
Nej 

 
Eventuell kommentar:  
 

14. Är de viktigaste resultaten av studien tydligt beskrivna? 

 
Ja 
Nej 

 
Eventuell kommentar:  
 

15. Svarar resultatet mot syftet?  
 

Ja 
Nej 

 
Eventuell kommentar:  
 

16. Har man tagit hänsyn till eventuella bortfall i resultatet? 

 
Om antalet deltagare som ”droppat av” (bortfallet) inte har redovisats, bör man svara att man 
är oförmögen att avgöra 
 
 

Ja 
Nej 
Oförmögen 
att avgöra 

 
Eventuell kommentar:  
 

17. Är resultaten praktiskt relevanta?  
 

Ja 
Nej 

 
Eventuell kommentar:  
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7.4 Bilaga 4. Artikelöversikt 
Tabell 1. En översikt av inkluderande forskningsartiklar och doktorsavhandlingar.  

Författare 
Publikations-
år 

Syfte Design/ Metod/ 
Urval 

Slutsats Kvalitets- 
granskning 

Brunosson m.fl. 
(2014).  
 

Att undersöka vilka 
typer av svårigheter 
studenter med milda 
intellektuella 
funktionsnedsättningar 
har med recept under 
matlagningsmoment i 
hem- och 
konsumentkunskap 

Etnografisk studie 
 
Observationer: 
3 lärare och 37 
elever med mild 
intellektuell 
funktionsnedsättning 
med varierande 
åldrar, de flesta var 
13 och 14 år gamla. 

Resultaten visar både 
att recept är centrala 
artefakter under 
matlagningslektionerna 
och att eleverna har 
olika svårigheter att 
använda recepten. 
Svårigheterna varierar, 
och de gäller både hur 
recepten är utformade 
och receptens 
påstådda. 

13/13 

Duarte, J 
(2016) 

Att analysera 
flerspråkighetens roll i 
den vanliga 
utbildningen 

Sociokulturell 
diskursanalys 
Fyra 
gymnasieskolor i 
Tyskland. 84,5% av 
eleverna födda i 
Tyskland, 74,5% 
hade 
invandrarbakgrund 
och 63,8% talade 
minst ett annat språk 
än tyska hemma. 
Elevernas 
medelålder var 15,6 
år.  

Resultatet visar 
elevernas användning 
av hela deras språkliga 
repertoar i 
undervisningen. Det 
krävdes att eleverna 
engagerade sig i samtal 
mellan varandra för att 
en språk- och 
kunskapsutveckling 
skulle uppstå.  
 

14/14 

Gallagher m.fl. 
(2019)  

Att undersöka 
skillnader i tvåspråkiga 
och enspråkiga elevers 
kunskap om akademisk 
vokabulär. 

Klassrums-
observation 
 
Kvantitativ & 
kvalitativ 
 
 
149 elever i åk 6.  

Resultatet visade att 
enspråkiga elever hade 
ett större ordförråd och 
i större utsträckning 
förbättrade 
ordförrådskunskaperna 
än de flerspråkiga 
eleverna. Lärarna 
använde ordkartor för 
att främja elevernas 
språkutveckling.  

14/14 
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Författare 
Publikations-
år 

Syfte Design/ Metod/ 
Urval 

Slutsats Kvalitets- 
granskning 

Granberg m.fl. 
(2017) 

Att undersöka vilken 
aritmetisk förståelse 
som behövs när 
studenter med milda 
intellektuella 
funktionsnedsättningar 
använder recept under 
praktiska 
matlagningsmoment i 
hem- och 
konsumentkunskap.  

Observationsstudie 
 
3 lärare och 37 
elever med mild 
intellektuell 
funktionsnedsättning 
med varierande 
åldrar, de flesta var 
13 och 14 år gamla.  

Aritmetik användes på 
olika sätt under 
matlagningslektionerna 
både av lärare och 
eleverna. 
Inlärningsprocessen i 
undervisningen visade 
att det krävs 
aritmetikrelaterad 
förståelse vid 
användning av recept i 
matlagningen.  

12/13 

Hipkiss, A.M  
(2014) 

Att undersöka hur 
semiotiska resurser 
samverkar i 
meningserbjudanden i 
hem- och 
konsumentkunskap, 
kemi och biologi.  

Etnografisk studie 
 
Klassrumsobservatio
ner och intervjuer  

51 elever i årskurs 
8–9 och sex lärare  

Lärarutbildningen är i 
behov att ha mer fokus 
på språkdidaktik och 
klassrumsdesignen 
inverkar på 
meningserbjudandet på 
olika sätt samt 
innehållsflödet behöver 
ses över av lärarna.  

14/14 

Härmälä & 
Barkhanajyan 
(2018) 

Att utforska vilka 
språkrelaterade 
problem L2-elever har 
i ämnesklasser, i vilken 
typ av situationer och 
hur lärarna stöttar sina 
elever därefter.   

Enkätstudie 
 
Kvantitativ & 
kvalitativ 
 
249 respondenter 
som var 
undervisande 
ämneslärare 
besvarade enkäten 

Resultatet visar 
språkliga svårigheter 
och utmaningar i 
skolundervisningen i 
form av ämnesspecifikt 
ordförråd, muntlig 
interaktion, skriv- och 
läsförståelse. Lärarna 
använder olika 
strategier för att stötta 
elevernas språk- och 
kunskapsutveckling.  

14/14 

Ollerhead, S. 
(2018) 

Att utforska och 
identifiera den 
pedagogik som mest 
effektivt engagerade 
elever med annan 
språk- och 
kunskapsbakgrund. 
 

Fallstudie- 
analys 
 
En 26 årig lärare 
med en klass på 16 
elever mellan 13–16 
år gamla. 

Läraren introducerade 
och lät eleverna 
använda 
Translanguaging på 
lektionerna i syfte att 
främja elevernas språk- 
och 
kunskapsutveckling. 
Translanguaging 
skapade intresse och 
engagemang hos 
eleverna.  

12/12 
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Författare 
Publikations-
år 
 

Syfte Design/ Metod/ 
Urval 

Slutsats Kvalitets- 
granskning 

Shafaei &  
Abdul Rahim 
(2015)  

Att presentera en 
klassrums metod som 
kallas Project- Based 
Learning (PBL), syftet 
med metoden är att 
hjälpa iranska EFL- 
elever att inte bara lära 
sig utan behålla ny 
kunskap om ordförråd.  

Experimentell 
studie 

40 deltagare mellan  
16–18 år. 
Deltagarna valdes 
slumpmässigt och 
delades in i en 
experiment- och en 
kontrollgrupp. 
Experimentgruppen 
bestod av 20 elever 
och använde sig av 
PBL-metoden. 
Kontrollgruppen 
bestod av 20 elever 
och använde ett 
konventionellt sätt. 

Studiens resultat 
visade att elever som 
fick undervisning 
genom PBL-metoden 
(dvs. den 
experimentella 
gruppen) hade en 
signifikant förbättring 
av deras ordförråd. Det 
visade även att de hade 
en bättre kvarhållning 
av det nya ordförrådet 
med högre 
svårighetsgrad.  

12/12 

Simola, H  
(2019) 

Att utveckla kunskap 
om det didaktiska 
ledarskapet i 
undervisningen i en 
högstadieklass med 
nyanlända och 
flerspråkiga elever.  

 

Etnografisk studie 
 
Klassrums-
observationer utifrån 
en lärare med en 
klass på 28 elever i 
årskurs 7–8 

Lärandeklimatet 
påverkas av struktur, 
tydlighet, tillgänglighet 
och reflexivet samt 
kognitiva utmaningar 
och höga krav. För att 
eleverna ska kunna 
utveckla nya 
kunskaper krävs det att 
elevernas får tillgång 
till olika stödstrukturer 
i undervisningen, 
exempelvis interaktion 
och ett didaktiskt 
ledarskap.   

12/14 

Van Viegen, S  
(2020) 

Att bidra med kunskap 
om hur man kan 
använda elevernas 
tvåspråkighet i 
undervisningen. 

Fallstudie 
 
Klassrumsobservatio
n & intervjustudie 
 
Lärare från sex 
ELD-klasser 
 

Läraren planerar 
utifrån elevernas 
språkliga erfarenheter 
och bakgrunder och 
använder dessa i 
klassrummet. 

12/12 
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Författare 
Publikations-
år 

 

Syfte Design/ Metod/ 
Urval 

Slutsats Kvalitets- 
granskning 

Warren, A.R  
(2017) 

Att få en djupare 
förståelse för faktorer 
som erbjuder 
möjligheter till och 
utmanar för 
utvecklingen av 
flerspråk läskunnighet 
inom modersmåls-
undervisningen och 
flerspråkig 
studievägledning. 

Fallstudie 

Intervjuer 

Studien visar att 
studiehandledning och 
modersmålsundervisni
ngen har en avgörande 
betydelse för 
flerspråkiga elevers 
språk- och 
kunskapsutveckling. 
Skolorna skiljer sig åt 
gällande erbjudandet 
av studiehandledning 
och modersmål utifrån 
resurser och 
modersmål. 

13/13 

Wildeman m.fl. 
(2021)  

Att undersöka 
ämneslärares praktiska 
kunskaper och 
undervisningsbeteende 
kring integrerad 
språkundervisning i 
yrkesutbildnings-
sammanhang.  

Klassrums-
observation & 
intervjustudie 
 
14 lärare som 
undervisade 
tekniska ämnen i 
holländska 
gymnasieskolor  

Resultatet visar att 
lärare skiljer sig åt i sin 
ämnesspecifika 
språkmedvetenhet. 
Vissa lärare är 
omedvetna om 
sambandet mellan 
språk och lärande 
medan andra lärare är 
medvetna om 
sambandet och känner 
ansvar för elevernas 
språkkunskaper. De 
lärare som känner detta 
ansvar stimulerar 
elevernas aktiva 
språkanvändning och 
använder mer 
avancerade 
interaktionsstrategier 
för att främja elevernas 
högre kognitiva 
tänkande.  
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