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Abstract 
The purpose of the study was to systematically investigate successful scaffolding methods for 

the development of a second language in a systematic review, as well as to investigate factors 

in the environment that are important for scaffolding based on the following research 

questions: First, what different strategies of scaffolding are successful for second language 

learning? Secondly, What factors in environments are important for successful scaffolding? 

Data from 17 studies published between 1994 and 2017 were identified and categorized in a 

latent content analysis based on a combination of examples from Eriksson Barajas et al. 

(2013) and Friberg (2006). Based on the results of the studies, common denominators were 

identified as success factors for the development of a second language, as well as factors 

surrounding the second language language student and at school. These were assembled a 

model that consisted of five themes; basic skills, motivation, social climate in the classroom, 

scaffolding method and ZPD. The themes was then divided into a total of five categories. The 

result of the review shows that successful scaffolding factors are; motivation, a good social 

climate in the classroom, and support from teachers and peers. When teachers gradually pass 

on the responsibility for learning to the students and the student's proximal development zone 

is also success factors. The results also show that the teacher should make students aware of 

learning strategies when learning a second language as it can increase students' understanding 

of language learning and language use. Scaffolding seems to be a significant success factor in 

learning a second language. This study can therefore be seen as a knowledge contribution to 

the previous research in successful teaching methods for a second language, as well as 

increasing the understanding of the role of scaffolding in teaching a second language. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att på ett systematiskt sätt, i tidigare forskning, undersöka 

framgångsrika scaffoldingmetoder för utvecklingen av ett andraspråk, samt undersöka 

faktorer i andraspråkselevens omgivning som har av betydelse för scaffolding utifrån följande 

forskningsfrågor: För det första, vilken eller vilka olika strategier av scaffolding är 

framgångsrika för andraspråksinlärning? För det andra, Vilka faktorer i andraspråkselevens 

omgivning har betydelse för framgångsrik scaffolding? Data från 17 studier publicerade 

mellan 1994 och 2017 identifierades och kategoriserades i en latent innehållsanalys som 

baserades på en kombination av exempel från Eriksson Barajas m.fl., (2013) och Friberg 

(2006). Utifrån studiernas resultat identifierades gemensamma nämnare över 

framgångsfaktorer för utvecklingen av ett andraspråk samt faktorer kring andraspråkseleven 

och i skolan. Dessa sammanställdes en modell som bestod av fem teman; grundläggande 

färdighet, motivation, klassrummets sociala klimat, scaffoldingmetod och ZPD. Temana 

delades därefter in i totalt fem kategorier. Resultatet av granskningen visar att framgångsrika 

faktorer för scaffolding är motivation, ett gott socialt klimat i klassrummet och stöd från lärare 

och kamrater. När lärare successivt överlämnar ansvaret för inlärning till eleverna, inom 

elevens proximala utvecklingszon är också en framgångsfaktor. Resultaten visar också att 

läraren bör göra eleverna medvetna om inlärningsstrategier för inlärning av ett andraspråk 

eftersom det kan öka elevernas förståelse för språkinlärning och språkanvändning. 

Scaffolding verkar vara en betydande framgångsfaktor i inlärningen av ett andraspråk. Den 

här studien kan därför ses som ett kunskapsbidrag till den tidigare forskningen inom 

framgångsrika metoder för undervisningen av ett andraspråk, samt öka förståelsen för rollen 

scaffolding har i undervisningen av ett andraspråk. 
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Introduktion 

Vårterminen 2016 fick högstadieskolan jag arbetar på, ta emot nyanlända elever. Jag 

undervisade eleverna i svenska som andraspråk och blev intresserad av användandet av 

scaffolding/stöttning i min undervisning. Jag visste vad begreppet scaffolding innebar men 

ville veta mer om dess användning. Efter några veckor i förberedelseklass fick eleverna på 

min skola en klassplacering och deltog i svenska som andraspråksundervisning och de 

praktisk-estetiska ämnena tills att kartläggningen av deras kunskaper var gjord (Skolverkets 

kartläggning av nyanländas kunskaper, Skolverket, 2016). När kartläggningen var genomförd 

kunde eleverna delta och undervisas i fler ämnen. När en skola tar emot en nyanländ elev 

behövs en inledande bedömning påbörjas, för att se vilka kunskaper eleven har med sig. 

Bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen, sedan april 2016 är 

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 

2 obligatorisk (Skolverket, 2016). Studiehandledning på modersmålet kan ges antingen i form 

av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt 

stöd (Skolverket, 2014). Det kan även vara en tillfällig insats om eleven delvis går i 

förberedelseklass och behöver en introduktion till ämnesundervisning (Skolverket, 2014). 

 

För att studiehandledning på modersmålet ska räknas som särskilt stöd ska insatserna vara av 

betydande insatser, som inte är möjliga att genomföra av lärare inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Eleven ska då få studiehandledning i den omfattning och på det sätt som 

behövs för att hon eller han ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i 

det eller de ämnen som eleven uppvisar svårigheter i (Skolverket, 2013). Trots att vår skolas 

nyanlända elever ganska omgående fick stöttning, i form av studiehandledning på 

modersmålet, så upplevde lärarna att det var svårt för eleverna i undervisningen. Stöttningen 

bestod av att studiehandledarna gick igenom texter, begrepp och kommande lektionsinnehåll 

för eleverna för att ge dem förförståelse. Givetvis är all språkinlärning individuell, vissa har 

helt enkelt lättare att lära sig ett nytt språk än andra, men hos mig väcktes frågor som; kan det 

vara så att några av eleverna har läs- och skrivsvårigheter? Är de i behov av 

specialpedagogiskt stöd? Vilken typ av stöd och stöttning behöver dessa elever? Hur kan vi på 

bästa sätt hjälpa och stötta andraspråkselever i undervisningen?  
 

Jag kände igen mig i det som Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2014) visade att lärarna 

och specialpedagogerna som intervjuades, uttryckte svårigheter att skilja nyanlända elevers 

behov av särskilt stöd, från att de precis börjat lära ett främmande språk. Det är därför inte 

svårt att dra paralleller till vad Böysen (i Bjar, 2006) påpekar, att flerspråkiga elever med spe-

cifika läs- och skrivproblem verkar vara en utmaning för specialister i skolan. Ofta fokuseras 

det på brister hos eleven, och tar sällan sikte på vad som kan förbättras i undervisningen och 

på skolan ”Elevernas svårigheter att genomföra framgångsrika skolkarriärer har av lärare 

uppfattats vara orsakade av elevernas bristfälliga kunskaper i svenska språket” (Cederberg, 

2006, s. 32).  
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Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) menar att en studerad undervisningsmetod 

kan se ut att inte ha någon verkan, fast det i själva verket kan bero på att lärarna inte fått till-

räckligt med kunskaper om hur metoden bör användas. Alla frågor och funderingar om stött-

ning, stöd och undervisningsmetoder som kom fram i samband med att de nyanlända eleverna 

började på skolan, gjorde att jag blev intresserad av frågor som; vilka metoder är framgångs-

rika? finns det forskning som visar det mest effektiva sättet att arbeta med stöttning i skolan? 

Jag beslutade mig därför för att göra en systematisk litteraturstudie för att studera 

scaffolding/stöttning mer ingående.  

Relevans för specialläraryrket 
Våra svenska skolor kommer mer och mer i kontakt med elever med olika språk från hela 

världen. Det behövs därför mer kunskap om svenska som andraspråksinlärning. Detta för att 

ge lärare och speciallärare information om hur de på bästa sätt stöttar andraspråkselever, samt 

vilka faktorer i elevens omgivning som gynnar framgångsrik språkinlärning.  

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte  
Syftet med studien var att på ett systematiskt sätt, i tidigare forskning, undersöka 

framgångsrika scaffoldingmetoder för utvecklingen av ett andraspråk, samt undersöka 

faktorer i andraspråkselevens omgivning som har av betydelse för scaffolding.  

 

Frågeställningar 
 

- Vilken eller vilka olika metoder av scaffolding är framgångsrika för 

andraspråksinlärning? 

- Vilka faktorer i andraspråkselevens omgivning har betydelse för framgångsrik 

scaffolding? 
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Forskningsöversikt  
I forskningsöversikten redogörs för olika strategier för andraspråksinlärning samt faktorer i 

andraspråkselevens omgivning som har betydelse för framgångsrik scaffolding. 

Strategier för andraspråksinlärning 
En definition av lärstrategier, är att det är metoder som underlättar en inlärningsuppgift 

(Rivera-Mills & Plonsky, 2007) Oftast är strategierna medvetna när elever tar sig an en 

språkuppgift. När en inlärningsstrategi blir bekant används den automatiskt. Forskarna menar 

att studera lässtrategier inte bara är intressanta för vad de avslöjar om hur läsarna hanterar 

deras interaktioner med skriftlig text, utan även för att studera hur dess användning kan 

relateras till en läsförståelse som är effektiv. I Rivera-Mills och Plonskys (2007) 

litteraturstudie syftade de till att göra en kritisk granskning av nuvarande kunskap om 

lärstrategier samt inlärning om strategier som har samband med andraspråk. Tre kategorier 

kunde särskiljas: olika typer av lärstrategier, undervisning av strategier och andra relaterade 

faktorer som kan kopplas samman med strategier så som metalingvistisk utveckling, kön och 

motivation. Baserat på granskningar av dessa kategorier, kunde undersökningen överväga 

vilka konsekvenser dessa frågor hade för språkundervisningen och lärande genom att ta 

hänsyn till både instruktörens och elevens perspektiv. Rivera-Mills och Plonsky (2007) menar 

att för att förstå hur lärstrategier påverkar språkinlärning måste man först identifiera olika 

typer av lärstrategier.  

 

Många försök har gjort för att särskilja olika typer av strategier men hittills har man inte 

kommit överens om vilka strategier som ska ingå i forskningslitteraturen som handlar om 

andraspråk Rivera-Mills och Plonsky (2007). Studierna som ingick i deras studie 

sammanfattar de vanligaste typerna av lärstrategier. Gan, Humphreys & Hamp-Lyons (2004) 

klassificeringssystem inkluderar kognitiva strategier, dvs de som kräver direkt kontroll över 

material och metakognitiva strategier, som innebär planering och förståelse. Förutom de redan 

nämnda lade Gan et al, (2004) till en ny gruppering till kategorierna; socioaffektiva strategier. 

Strategierna, anses ta hänsyn till frågor som klassrumsinteraktioner och lärmiljöer. Macaro 

(2001) identifierar även dessa som kommunikationsstrategier. Enligt Macaro (2001) är dessa 

effektiva verktyg i klassrummet då de kan försäkra att elever kan kommunicera trots brist på 

upplevda förmågor och kunskaper. Oxford (1990) menar i sin tur att de olika typerna av 

lärstrategier ingår i ett slags hierarkiskt system. Oxford gör skillnad på direkta och indirekta 

strategier. Inom de direkta strategierna nämns; minne, kognitiva strategier som analysering 

och gissningsstrategier. Inom de indirekta strategierna nämner Oxford; metakognitiva 

strategier, självuppskattning av det egna lärandet, emotionell, att utmana sig själv samt sociala 

strategier som t.ex. kan innebära att ställa frågor. 

 

I en tidigare studie av van Lier (2008) beskrivs en arbetsmetod för scaffolding i tre steg; 

modellering, guidance och handover. I den första fasen måste läraren bestämma elevernas 

proximala utvecklingszon för att välja förklaringssätt. Om sättet det förklaras på inte ligger 

inom elevernas proximala utvecklingszon kommer både vägledning och överlämning av 

ansvar för inlärning att vara ineffektiv. Detsamma menar Lantolf och Poehner (2004) som 

dessutom visar i en nyare undersökning, att läraren måste hitta en balans mellan de tre faserna 

för att hjälpa eleverna att maximera sin utveckling och främjande av ett andraspråk. 

Forskning visar att tydliga instruktioner i strategier är ett effektivt sätt att öka elevernas 

medvetenhet om inlärningsstrategierna (Tseng, Dornyei & Schmitt, 2006). Vidare fortsätter 
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forskarna att detta är av stor vikt när det gäller mindre framgångsrika elever, eftersom 

strategiträning ger möjlighet för eleverna att föra samman relevanta strategier i 

arbetsuppgifter såsom strategisk medvetenhet, val av strategi, återkoppling och reflektion över 

strategier (Tseng et al, 2006). Resultat från studierna visar att framgångsrika 

andraspråkselever använder olika strategier för olika uppgifter.  

Forskning om metakognition tyder på att medvetenhet om metakognitiv strategi är nära 

relaterad till framgång i andraspråksinlärning (Hong-Nam & Leavell, 2007). Begreppet 

metakognition föreslogs på mitten av 70-talet av Flavell (1979) och definierades som “one’s 

knowledge concerning one’s own cognitive processes and products or anything related to 

them” (Flavell, 1979, s. 232). Metakognition har därefter under åren definierats på olika sätt 

av olika forskare, i definitionerna kan man dock hitta en gemensam nämnare; individers 

medvetenhet och hantering av sina inlärningsprocesser (Hong-Nam & Leavell, 2007). Vidare 

menar de att metakognition består av ytterligare två grundläggande delar: metakognitiv 

medvetenhet och metakognitiva strategier. Metakognitiv medvetenhet är elevens kunskaper 

om deras lärande och metakognitiva strategier hänvisar till elevernas reglering av deras 

lärande bland annat val av strategi för en viss uppgift samt utvärdering av sitt egna lärande 

(Hong-Nam & Leavell, 2007). 

 

Faktorer i andraspråkselevens omgivning som har betydelse 

för framgångsrik scaffolding  
Forskning om språkinlärningsstrategier har varit sporadisk, från 1980-talet och början av 

1990-talet finns omfattande beskrivande forskning om språkinlärningsstrategier poängterar 

Wenden (1998) som i sin litteraturstudie sammanställer metoder för att identifiera lärarnas 

strategier; intervjuer, frågeformulär, dagboksskrivande och tänka-högt protokoll. Wendens 

resultat visade att i intervjuer kan elever uppmanas att berätta om en nyligen genomförd 

uppgift samt beskriva hur de gjorde för att slutföra den. I dagboksskrivande kan språklärarnas 

strategier identifieras genom elevernas egna observationer och erfarenheter om sitt egna 

lärande och problemlösning. Slutligen visade resultatet att ett tänka-högt protokoll kan 

användas för individuella intervjuer, där elever uppmanas beskriva sina tankar under arbetets 

gång. Sammanfattningsvis drar Wenden (1998) slutsatsen att den absolut vanligaste metoden 

för att identifiera elevers inlärningsstrategier, sker genom enkäter. Dessutom poängterar 

Wenden att inlärningsstrategier är känsliga för inlärningssammanhanget. Studiens 

undersökning visade att studier som jämfört mer och mindre kunniga elever, gjort en 

återkommande upptäckt. Mindre framgångsrika elever använder lärstrategier lika ofta som 

mer framgångsrika kamrater, men deras strategier används annorlunda. Resultatet av de 

undersökta studierna fastslog därför att de mer framgångsrika språkeleverna, var skickliga att 

matcha strategier till den aktuella uppgiften, medan de mindre framgångsrika eleverna inte 

ansågs ha den metakognitiva kunskapen om vad som behövs för att välja lämpliga strategier 

(Wenden, 1998). 

 

Medvetenhet om kunskaper på förstaspråket, spelade en viktig, men inte betydande roll i 

läsningen på ett andraspråk enligt Yaus (2009) forskning, som studerade förhållandet mellan 

användningen av första- och andraspråkets metakognition. Yau (2009) fann en stark länk 

mellan elevernas metakognitiva strategi och modersmål. Khalil (2005) fann i sin studie att 

universitetsstuderande använde betydligt mer metakognitiva strategier än gymnasieelever i 

deras andraspråksinlärning. Resultatet visar därmed att en längre varaktighet av 
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andraspråksinlärning desto mer användes metakognitiva strategier. Det vill säga att ju mer 

erfarenheter andraspråkseleven får, ökar kunskapsutvecklingen och användningen av 

metakognitiva strategier (Yau, 2009). Forskare var också intresserade av att undersöka om 

tvåspråkighet kunde förbättra användningen av metakognitiva strategier i sin språkinlärning. I 

Hong-Nam och Leavells (2007) studie ingick 848 elever som undervisades i engelska som 

främmande språk. Forskarna ville studera skillnader i metakognitiva strategier hos en- och 

tvåspråkiga elever. Hong-Nam och Leavell (2007) kom fram till att metakognitiva strategier 

användes i betydligt högre utsträckning för de tvåspråkiga- än för de enspråkiga eleverna. 

Carrell, Gajusek och Wise (1998) drar slutsatsen i sin studie, att såväl första- som 

andraspråksforskning som syftar till att studera läsning och strategier, ligger fokus på de 

metakognitiva kunskaperna och undervisning. Resultat visar att dessa kunskaper kan göra 

skillnad på kort sikt i inlärning av språk. Dock refererar Carell till eleverna och poängterar att;      

”They learn how to do this complex thing we call reading by doing it repeatedly, 

over long periods of time, with lots of different texts, and with lots of 

opportunities to practice applying strategies, and monitoring their processes and 

evaluating the effectiveness of different strategies for themselves in different 

reading situations”. (Carell et al, 1998, s. 97). 

Vad Carell et al, (1998) menar är därför att läsning är något som eleverna måste öva på 

upprepade gånger, med många olika slags texter och under långa perioder. Dessutom måste 

eleverna få möjligheter att öva på att använda olika strategier. Undervisning i metakognitiva 

lässtrategier bör även ske under en lång period. Carell et al, drar även slutsatsen att det är av 

stor vikt att läraren kan förklara och visa många olika strategier utifrån elevernas olika behov. 

Detta för att eleverna ska kunna förstå och se strategierna som metakognitiva verktyg som kan 

användas i språkinlärningen. Oxfords (1999) studie vars syfte fokuserade på strategier för 

inlärning och hur dessa påverkar elevernas studieresultat. Deras studier visar en faktor som 

har visat sig positivt för framgångsrik andraspråksinlärning; när elever tar ansvar för sitt egna 

lärande. Framgångsfaktorer som elevens självständighet och användandet av 

inlärningsstrategier synliggjordes, då det stöttar det självstyrda lärandet. 

Men hur hjälper man elever att förbättra sin självständighet genom användandet av 

lärstrategier? För att öka studenternas självständighet, lärande och framgång har många 

forskare försökt att synliggöra strategier som är framgångsfaktorer för andraspråkselever 

(Rivera-Mills & Plonsky, 2007). Man har, enligt Oxford (1990) försökt att identifiera dessa 

med flera olika namn, men målet har alltid syftat till att underlätta andraspråksinlärning 

genom att öka elevernas medvetenhet om språket. Genom att ge eleverna olika redskap för 

inlärning och genom instruktioner om hur de på bästa sätt kan använda dem (Oxford, 1990). 

Fördelar med att träna på att använda olika lärstrategier handlar därför om att visa elever vad 

de redan kan och hur de kan göra för att lära sig mer. Genom guidning når eleverna ytterligare 

längre i sin andraspråksutveckling (Rivera-Mills & Plonsky, 2007). 

 

Rivera-Mills och Plonsky hävdar för övrigt att en utbildad elev har större chanser att lyckas; 

”The basic premise behind strategies training is simple: A trained learner will be better at 

learning than an untrained one” (Rivera-Mills & Plonsky, 2007, s. 537). De menar att målet 

för eleverna bör först och främst vara att all träning hjälper. Ett möjligt hinder för 

strategiträning är elevernas självuppskattning som de tar med till klassrummet. För att 
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strategiträning ska bli effektivt, måste eleverna förstå vilka fördelar strategiträningen innebär 

och för med sig. De måste få bevis för att strategier lönar sig; ”Students are to be provided 

with evidence for the positive effect of learning strategies in a way that avoids abstract, 

theoretical explanations and discussion” (Rivera-Mills & Plonsky, 2007, s. 537). 

 

Sambandet mellan inlärningsstil och inlärningsstrategi har länge diskuterats (Carson & 

Longhini, 2002; Fan, 2003). Forskarna drar slutsatsen att inlärningsstilar anses vara ett 

kännetecken hos en individ, medan en individs användning av strategier varierar beroende på 

flera faktorer, exempelvis nivå av språkinlärning, metalingvistisk medvetenhet, motivation 

och attityder till studier.  

 

Motivation påverkar andraspråkselever; ”Another consistent finding in the literature on 

learning strategies and learning strategies instruction is that learners who are more 

motivated tend to use more learning strategies” (Rivera-Mills & Plonsky, 2007, s. 540). 

Gan et al, (2004) visade i sin studie att elever med högre motivation inte bara använder flera 

olika lärstrategier, utan att de även är medvetna om att inlärning av ett andraspråk inte bara är 

en fråga om att erhålla kunskap och övningsförmåga. Vidare menar Gan et al (2004) att om 

elever anser att en arbetsuppgift eller arbetssätt i språkinlärning eller språkstrategi inte är 

effektiv, blir arbetet inte heller effektivt. Fortsättningsvis antas elevers skicklighet i 

andraspråk påverka användningen av inlärningsstrategier (Rivera-Mills & Plonsky, 2007).  

 

Rivera-Mills och Plonsky (2007) fann i sin undersökning att elever som hade en lägre nivå av 

strategier för inlärning, oftare var beroende av repetition, medan mer framgångsrika elever 

använde fler och avancerade inlärningsstrategier. Dessutom visade de en djupare förståelse för 

andraspråksinlärning. Därför understryker Sheorey och Mokhtari (2001) att man använder 

olika strategier vid olika nivåer av uppnådd språkkunskap. Skillnader mellan elever och 

lärare, gällande effektiva metoder i andraspråksundervisning, är också viktigt att notera då det 

kan motverka sitt syfte, att lära ett andraspråk (Rivera-Mills & Plonsky, 2007). 

 

Schleppegrell och O'Hallaron (2011) identifierade i sin studie tre komponenter som 

framgångsfaktorer i undervisningen av ett andraspråk. För det första, lärares kunskaper om 

språkets funktion inom sina ämnesområden. För det andra, en akademisk språkutveckling 

kräver en noggrann planering över kommande undervisningstillfälle och för det tredje, vikten 

av att ge studenter stöd i klassrumsaktiviteter, eftersom det visade sig främja ett parallellt 

lärande av språk och innehåll. 

 

Resultatet i Gohs (2008) litteraturstudie Metacognitive Instruction for Second Language 

Listening Development visade att förståelsen av en text förbättras med hjälp av en eller flera 

strategier; direkt-förklaring förbättrar förståelsen, utveckling av strategianvändning tar lång 

tid och behöver tränas på. Eleverna behöver använda vad de redan vet, för att förstå ny 

information samt att många faktorer påverkar motivation. Goh (2008) drar slutsatsen att lära 

sig lyssna på ett språk som man inte känner till, är hårt arbete och att alla elever någon gång är 

nybörjare som behöver vägledas och stödjas för framgångsrik andraspråksinlärning. 

 

Forskare har noterat en felaktig överensstämmelse mellan dessa tillvägagångssätt som 

andraspråkselever och deras lärare ser som framgångsrika; skillnaden mellan dem kan ha en 

negativ påverkan som kan leda till brist på motivation, frustration och andra förutsättningar 
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inlärning för andraspråkseleven (Rivera-Mills & Plonsky, 2007). Dock visar forskning att 

även det motsatta är sant; 

 ”A match between students’ and instructors’ beliefs as to what constitutes 

efficacy in language instruction results in harder work and greater gains in 

students’ L2 learning. In order to avoid negative outcomes from strategies 

training, it is essential that the student not only understand the learning strategies 

but also perceive them to be effective and able to be implemented” (Rivera-

Mills & Plonsky, 2007, s. 538). 

 

En slutsats är därför att eleverna inte bara bör informeras om strategierna, utan de måste även 

personligen uppleva hur strategierna kan hjälpa dem nå en framgångsrik 

andraspråksinlärning. För att bättre kunna förstå sambandet mellan lärstrategier och 

framgångsrik andraspråksinlärning fortsätter Rivera-Mills och Plonsky (2007) att diskutera 

yttre faktorer hos eleverna, som motivation, kön och skicklighet, som kan relateras till 

framgångsrik andraspråksutveckling; ”one of the goals of learner training is to help shape L2 

students’ metalinguistic awareness and epistemological beliefs” (Rivera-Mills & Plonsky 

(2007, s. 538). De antyder även att det finns ett samband mellan elevers uppfattning och 

språkinlärning. 

 

I en äldre studie av Mori (1999) visade resultatet att de flesta repeteringsstrategier användes 

sällan och uppfattades inte som effektiva av studenterna i undersökningen. Dock poängterar 

Rivera-Mills och Plonsky (2007) att det kunde bero på elevernas redan uppnådda färdigheter 

och erfarenhet av språkinlärning, som därför kan ha påverkat deras metalingvistiska 

medvetenhet och den hjälp som de nuvarande inlärningsstrategierna som i stället användes; 

”Indeed, students’ beliefs seem to result in part from their experience in the language learning 

classroom” (2007, s. 539). Avslutningsvis rekommenderar Rivera-Mills och Plonsky (2007) 

kontinuerliga diskussioner i klassen för att uppnå en framgångsrik andraspråksinlärning; ”This 

is accomplished by challenging students’ beliefs and including information regarding the 

nature of L2 acquisition as a part of everyday class discussions” (Rivera-Mills & Plonsky, 

2007, s. 539).  

 

Klassrum kan ses som tydliga psykologiska miljöer, som kan påverka elevers tankar och 

handlingar menar Greno (2015). Dessutom menar bland annat van Lier (2004) att inom ramen 

för andraspråksinlärning och användning är detta ännu mer påtagligt, eftersom elevers 

egenskaper, beteende och utveckling kan påverkas av olika konkurrerande tidsmässiga och 

situationella faktorer. 

Sambandet mellan elevernas resultat och undervisningsmiljö har undersökts i flera studier och 

resultaten visar att det sociala klimatet påverkar skolresultat, motivation och elevernas 

välmående (Westling Allodi, 2010). Det framgår även från Joe, Hiver och Al-Hoories (2017) 

forskning;”The majority of L2 learning worldwide occurs in formal classroom settings 

involving long hours of intense preparation to succeed in compulsory examinations” (Joe, 

Hiver & Al-Hoorie, 2017, s. 133). 

 Roseth, Johnson och Johnsons (2008) litteraturstudie visade att när målsättningen för 

eleverna var att samarbeta, kunde ett samband mellan lärande och positiva kamratrelationer 

synliggöras. Kayi-Aydars (2013) studie visade att frågor som ställdes av elever och lärare 

stöttade språkanvändningen och lärandet under lärarledda klassrumsinteraktioner. Intressant 

nog visade även undersökningen att stöttning inte kunde genomföras när eleverna arbetade i 
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smågrupper och beskrivs som ett misslyckande. Stöttning var dessutom inte möjligt när 

klassrumsinteraktioner leddes av eleverna. Kayi-Aydar (2013) drar slutsatsen att resultatet 

beror på den maktkamp som observerades mellan eleverna. Resultatet visade även att eleverna 

var i stor utsträckning mer passiva och mindre lyhörda i arbetet med kamrater. Till skillnad 

från Kayi-Aydar (2013) så visar det sig i Davin och Donatos (2013) studie att eleverna, i deras 

undersökning, använde sina kunskaper kollektivt för att utföra uppgifter, i form av 

upprepningar och användning av modersmålet tillsammans med sina kamrater. Davin och 

Donats (2013) slutsats är därför att klassrumsinteraktioner med fördel kan kombineras med 

par- eller grupparbeten.  

 

Rivera-Mills och Plonsky (2007) menar att det dessutom pågår en debatt det tredje finns det 

huruvida lärare ska eller inte undervisa elever i hur man tar sig an en uppgift som givits. 

Argumentet som ligger bakom är att lärarna som undervisar är för eleven en obekant individ 

som kommer in i klassrummet, har elevernas förtroende. Läraren kan på ett mer 

framgångsrikt sätt påverka tradition och utformning av språkstrategier, lärande och 

användning och det är inte alltid positivt för eleverna. Slutligen resonerar Oxford (2001) att 

det avgörande för en dialog mellan lärare och elev, är en öppenhet i inlärningen av olika 

strategier för att jämna ut klyftan mellan olika synvinklar. 
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Teoretisk förankring 
I följande stycke presenteras studiens teoretiska perspektiv samt en förklaring av begreppet 

ZPD. Avslutningsvis definieras konceptet scaffolding. 

Sociokulturell teori och den proximala utvecklingszonen 
Den här studien grundar sig på Vygotskijs teori om lärande. Teorin är sociokulturell och utgår 

ifrån att mänsklig utveckling är en social företeelse, inte individualistisk (Gibbons, 2014). 

Grunden för ett barns utveckling är i det som Vygotskij benämner zonen för närmaste 

utveckling (Vygotskij, 1996).  Den närmaste utvecklingszonen, är ofta förkortad som ZPD 

(Zone of proximal development i internationell litteratur). I den här studien kommer begreppet 

såväl som förkortningen ZPD att användas. En elevs proximala utvecklingszon visar 

utvecklingspotential (Gibbons, 2014). Det är ett begrepp som visar vilken/vilka olika nivåer 

eleven redan kan. För att lärande ska kunna ske, behöver elevens uppgifter ligga på en lite 

högre nivå som stimulerar och utmanar kunskapsutvecklandet (Skolverket, 2015). På den 

högre nivån behöver eleven scaffolding, av lärare eller annan som kan och vet mer, för att lösa 

uppgiften (Figur 1). 

Undervisning måste stämma överens med barnets utveckling. Enligt Vygotskij kan ett barn 

(här elev) med hjälp av att härma, få hjälp och stöttning i ett kollektivt sammanhang.  

Vygotskijs teori om förhållandet mellan den faktiska nivån av utveckling och den potentiella, 

närmaste utvecklingszonen, beskriver relationen mellan ett barn och dess omgivning, där bar-

net med hjälp av den vuxna kan utvecklas. 

 

Lave och Wenger, refererad till i Lindqvist och Magnusson (1999, s. 279) diskuterar olika 

aktuella tolkningar av teorin om den närmaste utvecklingszonen. Lave och Wenger refererar i 

sin tur till Jerome Bruner (ibid). Hans tolkning av den närmaste utvecklingszonen är att ele-

ven lär sig av en mer erfaren handledare, hur han skall lösa ett problem. Bruners tanke handlar 

främst om stöttning i skoluppgifter som eleven ska kunna lösa på egen hand.  

 

 
 

 

Figur 1. Fritt efter Vygotskijs tanke om elevers proximala utvecklingszon, det vill säga språk- 

och kunskapszonen som ligger strax över det eleven redan kan (Lindqvist & Magnusson, 

1999). 

Uppgifter eleven inte 
klarar att göra på egen 

hand

Den proximala 
utvecklingszonen

Uppgifter eleven 
klarar att göra på egen 

hand
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Scaffolding 
Uttrycket scaffolding användes för första gången 1976 i en studie av Wood, Bruner och Ross 

(Gibbons, 2014) och kan kopplas till den sociokulturella teorin om lärande och utveckling 

(Vygotskij, 1996). Scaffolding var till en början inte bunden till Vygotskys teori om närmaste 

utvecklingszonen, men forskning identifierade interaktionen mellan begreppen; ”The 

Vygotskyian notion of the ZPD and the Wood et al. Idea of scaffolding seem to” fit” together” 

(Boblett, 2012). 

” As the metaphor of scaffolding has become popularized, it has often been 

adopted as a general term that is used to describe all types of support and 

guidence offered in the classroom […] scaffolding as a metaphor in teaching and 

learning describes a system of temporary guidence offered to the learner by the 

teacher, jointly co-constructed, and then removed when the learner no longer 

needs it” (Boblett, 2012, s.1).  

Stöttning är framtidsorienterad och kan beskrivas som tillfällig hjälp en lärare kan ge elever 

för att de på sikt ska kunna utföra samma uppgift utan hjälp (Gibbons, 2014). Definitionen av 

scaffolding har ändrats många gånger sedan begreppet infördes för över fyrtio år sedan av 

Wood, Bruner och Ross (Boblett, 2012). I deras studie från 1976 undersöktes interaktionen 

mellan vuxna och barn, där den vuxnas roll bestod av att handleda tre-, fyra- och femåriga 

barn genom problemlösningar (Wood et al, 1976). 

I den här studien kommer både scaffolding och stöttning att användas. I den här studien 

definieras konceptet scaffolding efter Scaffolding i Thesaurus, databas ERIC: “Temporary 

support or assistance, provided by a teacher, peer, parent, or computer, that permits a learner 

to perform a complex task or process that he or she would be unable to do alone -- the 

technique builds knowledge/skills until learners can stand on their own, similar to scaffolding 

on a building”. 
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Metod 
I följande kapitel redogörs tillvägagångssättet för insamling av material till aktuell 

litteraturstudie, inkluderings- och exkluderingskriterier samt en tabell där sökresultat 

redovisas. 

Val av metod 
Studien är en systematisk litteraturstudie, som innebär att data från vetenskapliga artiklar 

systematiskt samlas in. En litteraturstudie är ett sätt att kritiskt analysera fakta som är 

evidensbaserad enligt Eriksson Barajas, m.fl., (2013). Genom ett kritiskt förhållningssätt 

granskas och analyseras litteratur och forskaren introduceras till kunskapsläget inom det 

studerade området. I arbetet med en systematisk översikt bör man sträva mot att göra en bred 

sökning (SBU, 2014). Naturligtvis kan man med säkerhet inte säga hur stor andel av relevanta 

studierna som faktiskt kommer att hittas, men en bred sökning ökar möjligheterna att finna 

det mesta. Nackdelen blir dock att ju bredare sökningen blir, desto fler träffar som är inte är 

relevanta, kommer sökningen troligtvis att visa. Petticrew och Roberts (2006) menar att 

systematiska litteraturstudier har till syfte att sträva efter att identifiera och bedöma tidigare 

genomförda studier inom specifika ämnen. För att finna ett resultat som svarade på mina 

frågeställningar sammanförde och analyserade jag artiklar. Genom tydliga frågeställningar 

underlättas kriterierna för inkludering och exkludering (Petticrew & Roberts, 2006).  

  

Datainsamling 
Syftet med datainsamlingsmetoderna innebär att systematisera kunskap för en djupare 

förståelse för frågeställningarna. Syftet med insamlingen var att särskilja mönster, kategorier 

och sammanhang. 

Sökbegreppen utgick ifrån engelska ord och fraser som kunde kopplas till frågeställningen. 

Sökord som användes var: scaffolding, second language, L2, methods och strategies i 

databasen the Educational Information Resource Center, ERIC. Genom booleska 

sökoperatorer kunde antal träffar avgränsas. I samband med litteratursökningen gjordes vissa 

avgränsningar med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier.  

Kriterier för inkludering: 

• Studierna skulle vara peer-reviewed och publicerade i en vetenskaplig journal. 

• Studierna skulle vara skrivna på engelska och publicerade mellan år 2006–20171. 

• Studierna skulle vara relevanta för undersökningen, d.v.s. framgångsfaktorer för 

scaffolding av ett andraspråk och baseras på empirisk forskning. 

• Studierna skulle fokusera på främmande- eller andraspråksinlärning. 

• Eleverna/studenterna skulle vara ungdomar eller vuxna. 

 

                                                 
1 Tre studier faller utanför inkluderingskriterierna; (Aljaafreh & Lantolf, 1994), (Lyster 

& Ranta, 1997) och (de Guerrero & Villamil 2000) se mer under inkluderingskriterier. 
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Kriterier för exkludering: 

• Publikationer i form av böcker eller e-böcker. 

• Studier som innefattar scaffolding i matematikundervisning. 

• Studier som innefattar scaffolding baserad på digital undervisning. 

 

Sökningarna begränsades i urvalet, peer reviewedartiklar som publicerats inom 2006–2017 

valdes ut. Artiklar med relevanta titlar och abstracts sparades för fortsatt granskning eftersom 

abstracten kunde ge ett underlag för att välja ut artiklar som kunde redovisa forskning som 

motsvarade studiens frågeställningar. Sökstrategin och urvalsprocessen redovisas i en tabell 

kallad Sökhistorik (Figur 2).  

 

Om en databassökning ska kunna göras igen, är det viktigt att tillvägagångssättet 

dokumenteras och grundligt redovisat. Det finns ingen allmän standard för hur 

sökdokumentationsmallen ska se ut, däremot bör följande information redovisas enligt SBU 

(2014): 

 

• databasens namn 

• databasleverantörens namn 

• datum när sökningen gjordes 

• exakta söktermer och vilken typ av term det är, det vill säga indexeringsord eller fritext 

• eventuella begränsningar 

• hur termerna kombinerats. 

 

Tabellen redovisas i kronologisk ordning. Efter datainsamlingen gjordes en 

kvalitetsgranskning av valda artiklar enligt formulär av Eriksson Barajas m.fl. (2013), (Bilaga 

1). I söktjänsten ERIC användes Thesauros för att fånga alla begrepp som kunde kopplade till 

ämnet automatiskt (i den här studien scaffolding). Thesauros är en förteckning över gruppvis 

likvärdiga eller synonyma ord och fraser, så kallade deskriptorer eller nyckelord som används 

för att karakterisera dokument i en databas (SBU, 2014). 

 

AND, OR, NOT är booleska operatorerna som är programmerade för att ge databasen 

specifika instruktioner om vad som ska, och inte ska blandas samman med sökordens 

vardagliga betydelse. För att kombinera synonyma begrepp och andra näraliggande termer 

användes den booleska operatorn OR. OR mellan söktermer inom ett block gör att databasen 

söker antingen det ena eller den andra söktermen, eller alla termer som förekommer. Genom 

att använda OR garderades den mångfald av olika uttryck som kan användas i till exempel ett 

abstrakt och sökresultatet utvidgades i jämförelse om man bara sökt med ett sökord (SBU, 

2014). I sökningarna användes ”AND” för att träffarna skulle innehålla både ämneorden L2 

och second language. I ett flertal av de lästa studierna som granskades, inför sökningarna till 

denna studie, användes båda begreppen. I inledningen skrevs second language och 

fortsättningsvis användes förkortningen L2 i den löpande texten.  
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Litteratursökningen skedde även genom manuell databassökning. Utvalda artiklars 

referenslistor granskades och efter en första analys av dessa kunde kompletteringar göras som 

bedömdes tillföra studien information som belyste forskningsfrågorna. Scaffolding i 

matematikundervisning exkluderas för att studiens frågeställningar syftade till att undersöka 

andraspråksinlärning. Scaffolding baserad på digital undervisning exkluderades då den här 

litteraturstudiens teori syftade till den sociokulturella teorin, d.v.s. att lära ihop med andra 

människor (Gibbons, 2014). Urvalet pågick tills en vad som bedöms vara en teoretisk mättnad 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013) uppnåtts. 

 

 

 
Sökning i 

databasen 

ERIC 

Sökord/Limits/Booleska 

operatörer 

Limiters – Peer Reviewed,  

Date Published: 20060101-

20161231  

Antal träffar Lästa abstrakt 

 

Urval 

1 DE "Scaffolding (Teaching 

Technique)" AND L2 (OR) 

second language AND 

strategies 

 

12st 12st 1st 

2 DE "Scaffolding (Teaching 

Technique)" AND L2 (OR) 

second language AND 

teaching strategies 

 

12st 12st 3st 

3 DE "Scaffolding (Teaching 

Technique)" AND L2 (OR) 

second language AND 

teaching method 

 

15st 15st 1st 

4 

 

DE "Scaffolding (Teaching 

Technique)" AND strategies 

AND second language 

learning 

 

104st 37st 5st 

5 

 

Fritextsökning: scaffold* 

AND second language AND 

strategies 

 

97st 48st 7st 
 
 
 
 

 
Totalt: 

 
240st 

 
124st 

 
17st 
 

 

Figur 2. Tabell över sökhistorik 
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Analys 
Följande stycke inleds med en analys av materialet som kan följas i ett flödesschema för 

sökning och gallringsprocess. Därefter förklaras studiens valda analysmetod; en latent 

innehållsanalys. Avslutningsvis redovisas en modell över fem teman och tio kategorier som 

visar framgångsfaktorer för andraspråksutveckling och faktorer kring andraspråkseleven och 

dess omgivning. 

Materialanalys 
De studier som bedömdes vara relevanta utifrån rubrik och abstrakt lästes i fulltext. Därefter 

bedömdes om studien var logiskt strukturerad och om frågeställningar var väldefinierade. 

Därefter gjordes en bedömning om urval och kontext, hur relevanta och tydligt beskrivna 

studierna var. Studierna analyserades utifrån litteraturstudiens inklusionskriterier (Figur 3). 

Med dessa som utgångspunkt ställdes följande frågor som svarade på val av källor till studien; 

 

- Överensstämmer strategin av urvalet undersökningens syfte? 

- Belyser studien något av ämnesorden i kombination med scaffolding? 

- Är målgruppen i den undersökta studien ungdomar eller vuxna? 

 

Studier som inte bedömdes fylla inkluderingskriterierna eller som inte svarade på syfte eller 

frågeställningar till den aktuella litteraturstudien valdes bort. En sammanställning av 

artiklarna gör att studiernas författare, titel, metod, resultat och namn på tidskriften var den 

publicerats (Bilaga 2). 

 

 

 

 
Figur 3. Flödesschema för sökning och gallringsprocess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Redovisning av urval och relevansbedömning av artiklarna.  

124 lästa abstrakt, 
valda utifrån 

inklusionskriterier 
och frågeställningar 

240 antal träffar 
och granskade 

titlar 

116 artiklar valdes 

ut för 

kvalitetsgranskning 

99 artiklar 

exkluderades 

8 experimentella 
exkluderades  

17 artiklar 

inkluderades 
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Latent innehållsanalys 
Grunden i en innehållsanalys bygger på att den insamlade data systematiskt klassificeras för 

identifikation av mönster (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Att göra en analys innebär att plocka 

isär det som undersöks för att sätta ihop det igen på nya sätt (Eriksson Barajas m.fl., 2013). 

Analysmomentet kommer att ske kontinuerligt under datasamlingsmomentet för att fånga in 

en helhetsbild. Utifrån en studies teori, kan kategorier skapas. I den aktuella studien utgick 

kategorierna ifrån den sociokulturella teorin. Studierna som undersöktes granskades, 

organiserades och strukturerades för att försöka säkerställa en överblick som slutligen kunde 

tolkas. 

I den här studien användes en latent innehållsanalys som genomfördes i fem steg. En latent 

innehållsanalys innebär en identifiering av kategoriseringar och centrala teman (Eriksson 

Barajas m.fl., 2013). De olika stegen baserades på en kombination av Eriksson Barajas m.fl., 

(2013) och Fribergs (2006) exempel; 

Steg 1. Läsa texten ett flertal gånger för att få en tydlig översikt av innehållet. Fokus läggs på 

studiernas resultat. 

Steg 2.  Artiklarna numreras från 1–17. Den senast publicerade artikeln får nr 1, nr 2 får den 

näst senaste publiceringen osv. 

Steg 3. I resultaten av studierna söks gemensamma nämnare.  

Steg 4 Sammanfatta nämnarna i teman och underkategorier. 

Steg 5 Sammanställa, tolka och diskutera. 

Utifrån sökstrategier valdes 17 studier ut som publicerats mellan 1996–2017 till den här 

studien. Vidare identifierades gemensamma nämnare över framgångsfaktorer för utvecklingen 

av ett andraspråk samt faktorer i andraspråkselevens omgivning som hade betydelse för 

scaffolding. Dessa sammanställdes i en modell som bestod av fem teman och tio kategorier, se 

figur 4.  
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Figur 4. En modell över fem teman och tio kategorier som visar framgångsfaktorer för andraspråksutveckling och faktorer kring andraspråkseleven och 
dess omgivning

Teman 

Kategorier 
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Databearbetning 
Följande stycke ger en kort sammanfattning av de 17 studier som ingår i den här systematiska 

litteraturstudien. 

Sammanfattning av studierna  
1. Negative Feedback as Regulation and Second Language Learning in the Zone of 

Proximal Development (Aljaafreh & Lantolf, 1994). 

Ett av de centrala teman i andraspråksforskning hade tidigare varit att studera fel som elever 

gjorde i språkutvecklingen. Därefter fortsatte forskningen om felkorrigering leder till lärande, 

eller om korrigeringar av lärare ineffektiva? Fortsättningsvis handlade forskningen framför 

allt om hur och när fel skulle repareras. Forskningen som svarade på dessa frågor gjordes 

inom en etnografisk- eller experimentell ram. Aljaafreh och Lantolf menar att i det 

etnografiska tillvägagångssättet utfördes observationer av korrigerande beteenden, både i och 

utanför klassrummet. Resultatet visade att den korrigerade återkopplingen kan förekomma 

implicit, i form av förståelse, bekräftelse, omarbetning eller genom ett direkt uttalande från en 

lärare, kamrat eller annan samtalspartner. Syftet var att undersöka om återkoppling, i form av, 

felkorrigering leder till lärande. Resultatet i litteraturstudien visade att återkoppling kan vara 

till hjälp vid andraspråksinlärning. Vilken typ av återkoppling, beror på var i den närmaste 

utvecklingszonen andraspråkseleven befinner sig. Aljaafreh och Lantolf fann dock inte stöd i 

forskning som pekar på en stark empirisk koppling mellan korrigerande återkoppling och 

språkutveckling. Dock visar resultatet i deras studie att vilken typ av återkoppling 

andraspråkseleven behöver, beror på var i den närmaste utvecklingszonen hon eller han 

befinner sig på. 

 

2. Corrective Feedback and Learner Uptake: Negotiation of Form in Communicative 

Classrooms (Lyster & Ranta, 1997). 

Det har sedan länge diskuteras om hur felkorrigeringar av språket bör se ut i 

andraspråksklassrummet. Frågor som tidigare ställts har framför allt fokuserats på att söka 

svaret på; Ska elevernas fel korrigeras? När ska elevernas fel korrigeras? Vilka fel ska 

åtgärdas? Hur ska fel korrigeras och Vem ska göra korrigeringen?  

Syftet med Lyster och Rantas studie var att undersöka korrigerande återkoppling och ”learner 

uptake” (dvs. svar på återkoppling). Sammanlagt 18,3 timmars klassrumsinteraktion som 

hämtats från 14 ämneslektioner och 13 franskaundervisning transkriberades. Därefter 

analyserades de med hjälp av en modell som utvecklats speciellt för studien och omfattade 

olika rörelser i en felbehandlingssekvens. Resultatet visade en fördelning av sex olika 

återkopplingstyper som användes av de lärare som ingick i studien; recasts, (anpassning), 

elicitaion (tillägga, dra slutsats), förtydliganden, metalingvistisk återkoppling, explicit 

correction (tydlig) samt upprepning av felet. 

 

3. Activating the ZPD: Mutual Scaffolding in L2 Peer Revision (de Guerrero & Villamil 

2000). 

Vygotskys koncept, zonen för proximal utveckling (ZPD) fungerade som den teoretiska 

grunden för de Guerrero och Villamils studie om kamratsamarbete. I studien får vi följa 

interaktionen och samspelet mellan två spansktalande studenter som undervisas i engelska 

som andraspråk. Dialogerna i Guerrero och Villamils studie ingår i ett större forskningsprojekt 

vilka redan har publicerats (Guerrero & Villamil, 1998). För den aktuella studien valdes ett 
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par utifrån att deras interaktion var tillräckligt rik och varierad för att möjliggöra observation 

av ett större antal beteenden som kan inträffa under ZPD-aktivering. Syftet med studien var 

att följa processen från vilka strategier för rättning tar form och utvecklas när elever arbetar i 

sina respektive proximala utvecklingszoner. I studien analyserades samspelet mellan elever 

som undervisades i engelska som andraspråk. Studenterna samarbetade med att revidera en 

berättande text skriven av en av dem, en var "läsare" och den andra var "författare". Även om 

läsaren i första delen av rättningsarbetet spelade en avgörande roll som kommunikatör, visade 

även resultatet att både läsare och författare blev aktiva och kunde ge ömsesidig stöttning till 

varandra. 

 

4. Motivating Language Learners: A Classroom-Oriented Investigation of the Effects of 

Motivational Strategies on Student Motivation (Guilloteaux & Dörnyei 2008). 

I undersökningen första fas, mättes över 1300 elevers motivation i ett frågeformulär. I 

undersökningens deltog 27 lärare på 20 skolor i klassrumsobservationer där användningen av 

motiverande strategier mättes med ett speciellt utvecklat instrument för denna 

undersökning; the Motivation Orientation of Language Teaching (MOLT). I en andra fas 

jämfördes elever som, utifrån från det ursprungliga frågeformuläret, kategoriserats efter en 

bedömning som hög- eller lågmotiverade elevgrupper. Elevernas svar jämfördes sedan för att 

kunna se hur eleverna tolkade och uppfattade kvaliteten på instruktioner, som gavs på 

andraspråket som ställdes i relation till deras motivation. Resultat baserat på kvantitativa och 

kvalitativa data visade att elevers motivation kan kopplas till ökade positiva nivåer av 

beteende, lärande, motivation och undervisning i allmänhet. Detta tycktes bero på lärarnas och 

elevernas föreställningar om vad som räknas som lärande i andraspråksundervisning och hur 

man på bästa sätt lär sig ett andraspråk. 

 

5. Symmetrical or Asymmetrical Scaffolding: Piagetian vs. Vygotskyan Views to Reading 

Comprehension (Pishghadam & Ghadiri, 2011). 

Denna studie syftade till att undersöka effekterna av symmetriska (S) och asymmetriska (AS) 

strategier av scaffolding i läsförståelse i engelska som främmande språk. Studien 

genomfördes i två faser: 52 studenter delades upp i två grupper. Den ena gruppen fick 

instruktioner enligt en symmetrisk strategi medan den andra gruppen fick i instruktioner 

genom en asymmetrisk strategi. Den andra fasen bestod av de kvalitativa uppgifter som 

framkommit i intervjuer med 28 deltagare i studien. Resultatet visade att symmetrisk stöttning 

har mindre effekt på elevernas läsresultat, medan asymmetrisk stöttning i pararbeten kan ge 

eleverna stöttning åt varandra. Resultatet visade även att när eleverna samarbetar ökar deras 

självförtroende, självkänsla och motivation.  

 

6. The impact of cultural background on the choice of language learning strategies in the 

JFL context (Grainger, 2012). 

I mer än 30 år har det forskats om språkinlärningsstrategier, men utan fokus på effekten av 

elevvariabler i valet av språkinlärningsstrategier och kulturell bakgrund (Grainger, 2012). 

Grainger’s studie syftade därför till att undersöka språkinlärningsstrategierna för japanska 

elever i en språkinlärningsmiljö. Fokus låg på de muntliga kommunikationsstrategierna och 

effekterna av kulturell bakgrund i val av strategier. Data samlades in via kvalitativa intervjuer 

med deltagare och sedan via ett elektroniskt frågeformulär. Resultaten av studien pekar på att 

kulturell bakgrund påverkar i hög grad val av strategier för japanska elever i Australien. 

Resultatet av studien visade att kulturell bakgrund har stor effekt angående val av strategier 
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för eleverna i studien. En slutsats är därför att studenter med kulturell bakgrund använder 

strategier på olika sätt. En annan slutsats av studiens resultat som kan dras, är att miljön för 

språkinlärning, liksom flerspråkig kapacitet kan vara viktiga faktorer i valet av strategier. 

 

7. Metacognition and Second/Foreign Language Learning (Raoofi, Chan, Mukundan & 

Rashid, 2014). 

Raoofi, Chan, Mukundan och Rashid, menar att det finns mycket forskning kring 

inlärningsstrategier medan man inte intresserat sig för och undersökt språkstrateginstruktion. 

De hävdar att de finner stöd i forskning visar att explicit strateginstruktion är ett effektivt sätt 

att öka lärarnas medvetenhet om inlärningsstrategier. Det gäller framförallt när det handlar om 

mindre framgångsrika elever. Tidigare forskning om strategiutbildning har undersökt 

effekterna av strateginstruktion på följande variabler; självförmåga och självkänsla. I litteratur 

inom andraspråk har olika metakognitiva strategier, som inlärningsstrategier, rapporterats 

spela en mer viktig roll än andra strategier för framgångsrik språkinlärning. Dessa strategier 

kan hjälpa eleverna att reglera sitt eget lärande och att effektivt utföra olika språkuppgifter. 

Raoofi, Chan, Mukundan och Rashid menar även att det finns många definitioner av 

metakognition, men att alla definitioner har en gemensam utgångspunkt som refererar till 

individers medvetenhet och hur man hanterar sin inlärning. Vad som är påtagligt med 

begreppet metakognition, är att det består av två underliggande komponenter: metakognitiv 

medvetenhet och metakognitiva strategier. Raoofi, Chan, Mukundan och Rashid’s studie 

syftade därför till att undersöka i empirisk forskning metakognitionens roll i främmande- och 

andraspråksinlärning. Resultaten av granskningen visar att det är möjligt att påverka elevernas 

språkprestation genom metakognitivt engagemang och att metakognitiv träning hjälpte 

eleverna att uppnå förbättringar i språkutveckling. Forskarna fann dessutom tecken på att 

metakognitiv träning, till viss del, förbättrade användning av strategier. Resultatet visade även 

att desto mer eleverna använde metakognitiva resurser i sin språkinlärning, desto mer 

framgångsrikt utförde de språkuppgifter.  

 

8. Scaffolded Feedback, Recasts, and L2 Development: A Sociocultural Perspective 

(Rassaei, 2014). 

En viktig aspekt av klassrumsinteraktionen i inlärningen av ett andraspråk är korrigering i 

form av återkoppling. I Rassaeis studie innebär korrigering i form av återkoppling att läraren 

korregierar eleverna när de säger fel och uppmanar eleverna att reflektera över den 

grammatiska noggrannheten i deras uttalanden (Rassaei, 2014). Studien syftade till att 

undersöka och jämföra effekterna av återkoppling och anpassning inom andraspråkutveckling. 

I studien ingick 78 persisktalande elever som studerade engelska som andraspråk. Studenterna 

som delades in i antingen en kontrollgrupp eller i någon av de två experimentella grupperna. 

Eleverna i försöksgruppen fick olika typer av återkoppling av sin samtalspartner, medan de 

andra eleverna utförde samma uppgift men fick ingen respons. Studenterna fick även utföra 

två test som mätte grammatik och ett för att mäta muntlig produktion. Resultatet av 

dataanalysen visade att återkoppling till studenterna bidrog till en högre nivå av utveckling 

jämfört med omarbetningar (recast). Studiens fynd och konsekvenser diskuteras ur flera 

perspektiv. Resultatet visade att återkoppling bidrog till högre nivåer av språkutveckling. 

  



 

20 

 

 

 

9. The relative effects of peer and teacher feedback on improvement in EFL students’ 

writing ability (Ruegg, 2014). 

Syftet med studien var att fastställa de relativa effekterna av elevernas skrivförmåga efter 

återkoppling av kamrater och lärare. Studenterna delades in i två grupper. En grupp fick 

återkoppling av sin lärare i skriftliga uppsatser under ett läsår. Den andra gruppen gav och 

fick kamratåterkoppling av jämnåriga under samma period. Förbättring i skrivutvecklandet 

mättes genom ett för- och eftertest. Trots att det inte framkom någon signifikant skillnad 

mellan textupplägg, ordförråd, innehåll eller totala uppsatspoäng, fann man att gruppen som 

fått återkoppling av läraren fick betydligt högre poäng i grammatiktesten än den andra 

gruppen. Studiens resultat visade att återkoppling från kamrater och lärare ger olika grad av 

effekt. Lärare bör ge återkoppling på grammatik och innehåll, medan jämnåriga återkoppling 

på innehållet i texten. 

 

10. ZPD-activated languaging and collaborative L2 writing (Mirzaei & Eslami, 2015). 

Nyare forskning om andraspråk har fokuserat på användandet av sociokulturella principer till 

andraspråksklassrummet (Mirzaei & Eslami, 2015). Denna studie syftade därför till att 

undersöka deltagarnas engagemang i ZPD-aktiverade samarbetsdialoger, "languaging". 

Studiens syfte var även att undersöka inlärningsprocessen, framför allt studenternas 

användning av metadiskurs d.v.s. reflexivitet i språket, i skriftligt innehåll. Studenter från två 

universitet tilldelades fyra olika instruktionsvillkor; ZPD-aktiverat samarbete, samarbete utan 

ZPD, återkoppling på andraspråket och lärarinstruktion. Metoden bestod av att samla in 

uppgifterna genom skriftliga prov, skriftliga inlämningsuppgifter veckovis samt ljudinspelade 

samarbetsdialoger från ZPD-grupperna. Resultatet visade att det ZPD-aktiverade samarbetet 

underlättade i högre grad elevernas lämpliga användning av metadiskurs. Utveckling av 

andraspråket i skrivuppgifterna ökade. Resultatet visade även att samarbetet av den skriftliga 

strategin underlättades för de mindre skickliga studenterna. Skrivuppgifterna förbättrades 

gradvis och blev mer ömsesidiga i samarbetet med andra, då studenterna antog en mer 

deltagande roll i skrivuppgifterna. Slutsatsen att ett engagemang i ZPD-aktiverade 

samarbetsdialoger är avgörande för lärande och kognitiva utveckling på längre sikt kan därför 

dras. Användningen av sociokulturella metoder i undervisningen har visat sig vara givande för 

andraspråksutveckling. 

 

11. Oral corrective feedback, foreign language anxiety and L2 development (Rassaei, 

2015). 

Forskare har tidigare undersökt och jämfört effekterna av olika typer av korrigerande 

återkoppling av andraspråksutveckling (Rassaei, 2015). Studiens syfte var att undersöka i 

vilken utsträckning elever med någon typ av ångest/rädsla/oro drar nytta av korrigerande 

återkopplingar i inlärningen av ett främmande- eller andraspråk. 101 studenter med engelska 

som förstaspråk delades in i grupper. Därefter delades varje grupp in i två grupper 

slumpmässigt. Dessa fick återkoppling antingen i form av omarbetning eller metalingvistisk 

korrigerande återkoppling. Vid två tillfällen användes ett test före och efter, för att undersöka 

effekterna av hur korrigeringsåterkopplingen och studenternas känsla om ångest/rädsla/oro 

påverkade elevernas utveckling. Studiens resultat visade å ena sidan att studenter med låg 

ångest framför allt drog nytta av både metalingvistisk återkoppling och omarbetning. Dock 

visade det sig att effekten av metalingvistisk återkoppling på deras utveckling var 
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högre. Resultatet visade å andra sidan att eleverna med högre ångest drog större nytta av 

omskrivningar, än de som fick av metalingvistisk korrigerande återkoppling. 

 

12. Reading and learning from L2 text: Effects of reading goal, topic familiarity, and 

language proficiency (Yukie & Keiko, 2015). 

När en elev läser en text som skrivits på ett andraspråk finns möjligheten att läsaren stöter på 

vissa svårigheter. Den mest sannolika orsaken till svårigheten är texten i språket och 

begränsade språkkunskaper hos läsaren. Andra möjliga orsaker kan vara att eleven inte är 

bekant med textens ämne, innehåll eller brist på relevant allmän kunskap (Yukie & Keiko, 

2015). Studien syftade därför till att undersöka andraspråkelevers läsning, av ett för eleven 

”känt” ämne samt att undersöka språkkunskaperna genom en textförståelse. Resultatet visade 

att språkinlärningen påverkades positivt när eleverna gavs ett övergripande innehåll, som 

gjorde att de kunde lägga innehållet på minnet. Resultatet visade dessutom att läsning om ett 

”känt” ämne underlättades när eleverna fått specifik information om textens innehåll innan. 

 

13. The Sociocognitive Imperative of L2 Pedagogy (Toth & Davin, 2016). 

Effektiv pedagogik kräver att man ser språk och språkinlärning som både ett kognitivt och 

socialt fenomen. Syftet med litteraturstudien var därför att undersöka det sociala perspektivet 

på det dynamiska förhållandet mellan undervisning och lärande. I studien ställs ett kognitivt- 

och socialt perspektiv emot varandra i det dynamiska förhållandet mellan undervisning och 

lärande.  Resultatet visade att undervisning av grammatik, som sker på ett mycket tydligt sätt, 

stöttar och underlättar språkutvecklingen. Toth och Davins slutsats av litteraturstudien är att 

läraren bör vägleda eleverna i vad det innebär att kommunicera, göra klassrummet till en 

meningsfull och stödjande plats för kommunikation. För bästa resultat bör läraren utgå ifrån 

elevernas förkunskaper, kognitiva processer och sociala relationer.  

 

14. Scaffolding in L2 reading: How repetition and an auditory model help readers 

(Etsuo, Gorsuch, Lems & Rosszell, 2016). 

Scaffolding är ett begrepp som ofta används inom andraspråksinlärning, men specifika 

exempel på scaffolding ges sällan och forskning som undersöker läsflyt och övning har 

nyligen ändrat karaktär menar Etsuo, Gorsuch, Lems och Rosszell (2016). I tidigare studier 

har fokus legat på läshastighet medan på senare tid har tonvikten lagts på att undersöka vilken 

roll prosodin spelar i läsning därför syftar den här litteraturstudien till att undersöka hur väl 

två strategier av scaffolding för andraspråkselever stöttade läsförståelse: genom att läsa en 

text upprepade gånger eller genom läsning samtidigt som texten blev uppläst. Resultatet 

visade att det sistnämnda var mest effektivt. I studien dras även slutsatsen att scaffolding är ett 

ofta använt uttryck inom andraspråksutbildning, men att specifika exempel sällan ges.  

 

15. “If you don’t find a friend in here, it's gonna be hard for you”: Structuring bilingual 

peer support for language learning in urban high schools (Carhill-Poza, 2017). 

Många skolor efterfrågar högre nivåer av akademisk utbildning och en större mångfald bland 

personalen. Därför behöver de sociala resurserna och sociala sammanhang undersöka 

elevernas erfarenheter och läranderesultat för att bättre förstå de många faktorerna som bidrar 

till att ungdomarna utvecklas i språk (Carhill-Poza, 2017). Studien syftade därför till att 

undersöka hur fyra beskrivande fallstudier av spansktalande invandrarungdomar i New York 

offentliga gymnasier stöttade elevers språkutveckling.  Resultatet tyder på att de skolor som 
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syftade till att stötta språkutveckling i stället skapade gränser som isolerade språkstuderande 

från sina tvåspråkiga kamrater.  

 

16. “I feel disappointed”: EFL university students’ emotional responses towards teacher 

written feedback (Mahfoodh, 2017). 

Det finns begränsad forskning om lärares skriftliga återkoppling i andraspråkssammanhang 

och det finns inte tillräckligt med studier som fokuserat på elevernas emotionella svar mot 

lärarens skriftliga återkoppling menar Mahfoodh (2017). Syftet med den här studien var 

därför att undersöka relationen mellan emotionella svar från universitetsstudenter som läste 

engelska som andraspråk, mot lärarens skriftliga feedback och elevernas språkutveckling. För 

att komma åt elevernas känslomässiga svar mot lärarens skriftliga feedback användes grundad 

teori för att analysera protokollen och intervjuer. Lärarens skriftliga återkoppling 

sammanfattades och kategoriserades. Data i form av studenternas texter samlades in och semi-

strukturerade intervjuer gjordes för att undersöka studenternas reaktioner på sin återkoppling. 

Lärarnas skriftliga återkopplingar sammanställdes och kategoriserades. Studiens resultat 

visade att studenternas känslomässiga reaktioner som; acceptans av återkoppling, avvisande 

återkoppling, överraskning, lycka, missnöje, besvikelse, frustration och tillfredsställelse i sin 

tur påverkade deras motivation till inlärning. Studiens resultat visade även att emotionella 

svar kan påverka elevernas förståelse och utnyttjande av lärarens skriftliga feedback. 

 

17. The effectiveness of instructor feedback for learning-oriented language assessment: 

Using an integrated reading-to-write task for English for academic purposes (Kim & 

Hyun Jung 2017). 

Lärandeorienterad språkbedömning (learning-oriented language assessment, LOLA) kan vara 

effektivt för att underlätta lärande genom bedömning (Kim & Hyun Jung 2017). Tidigare har 

få studier undersökt hur LOLA skulle kunna tillämpas med hjälp av en integrerad läs-till-

skriv-uppgift på engelska för akademiska ändamål i andraspråksundervisning. Studien syftade 

därför till att undersöka, under en 7 veckors period, tio doktorander som deltog i en 

metodkurs. En gång i veckan lämnade studenterna in en skrivuppgift, som bestod av en 

recension av en akademisk uppsats. Efter att ha fått återkoppling på den inlämnade texten, 

reviderade studenterna sitt arbete. Studenterna deltog även i en halvstrukturerad intervju för 

att diskutera effektiviteten av återkoppling. Resultatet av studien visade ett varierande 

utvecklingsmönster, vissa studenter visade mer förbättring än andra. Det kvalitativa 

analysresultatet visade att eleverna reagerade olika på lärarens återkoppling, vilket ledde till 

varierande grad av förbättring i skrivandet.  



 

23 

 

Resultat  
I följande resultatkapitel kommer resultatet, kopplade till studiens frågeställningar att 

presenteras; olika metoder av scaffolding som är framgångsrika för andraspråksinlärning samt 

faktorer i andraspråkselevens omgivning som har betydelse för framgångsrik scaffolding. 

Scaffoldingmetoder 
I Lyster och Rantas studie (1997) definieras sex olika typer av feedback, återkoppling (min 

översättning) som kopplas samman med typ av scaffolding. Dessa kan även beskrivas med 

begreppet linguistic scaffolding (Lucero, 2014). Nedan följer en sammanfattning av typerna 

tillsammans med exempel, som skulle kunna användas i en klassrumssituation, för att 

förtydliga dess användande; 

Explicit correction, innebär att korrigering på följande sätt ”Jaha, du menar… det är en…” 

Recast, innebär att ett felaktigt uttal korrigeras genom att yttrandet upprepas med tydlig 

betoning på korrektheten. 

Clarification request, innebär en klargörande fråga ”Förlåt, vad menar du med x?” 

Metalingvistic feedback, innebär att man indikerar att det finns ett fel. ”Är x ett maskulint 

eller feminint ord”? 

Elicitation, innebär markering direkt ”Nej, inte en x, det är en…” 

Repetition liknar recast, innebär att ett felaktigt yttrande korrigeras genom tydlig betoning på 

korrektheten. 

van de Pol, Volman och Beishuizen (2010) definierar metoderna contingency och fading som 

tillfällig stöttning. De nämner även i sin studie transfer of responsability som jag tolkar som 

en ansvarsfördelning (från lärare till elev). 

Creese och Blackledge (2010) använder begreppet translanguaging som metod för stöttning. 

Det innebär att på ett medvetet sätt använda flerspråkighet som resurs i undervisningen.  

 

Aljaafreh och Lantolf (1994) och de Guerrero och Villamil (2000) visade i sina studiers 

resultat att tillfällig stöttning är framgångsrikt. Syftet med de Guerrero och Villamils studie 

var att följa skrivprocessen och analysera samspelet mellan andraspråksinlärare. Eleverna 

samarbetade med att revidera en berättande text skriven av en av dem. Även om läsaren i 

första delen av rättningsarbetet spelade en avgörande roll som medlare, visade resultatet att 

både läsare och författare blev aktiva och kunde ge ömsesidig stöttning till sin kamrat i 

rättningsuppgifter. Symmetrisk stöttning är framgångsrik enligt studien av de Guerrero och 

Villamil (2000), vidare är asymmetrisk scaffolding bättre än symmetrisk stöttning i par 

(Pishghadam & Ghadiri, 2011). Deras studie syftade till att undersöka effekterna av 

symmetriska och asymmetriska scaffolding-metoder. Resultatet visade att symmetrisk 

stöttning har mindre effekt på elevernas läsresultat, medan asymmetrisk stöttning i pararbeten 

kan ge eleverna stöttning åt varandra. Studiens resultat visade även att ansvar bör läggas på 

lärare och successivt föras över till elev.  
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Raoofi, Chan, Mukundan och Rashid (2014) undersökte i vilken utsträckning metakognition 

påverkade första- och andraspråksinlärning. Resultatet av granskningen visade att 

metakognitiva insatser kan främja språkinlärning. Lärarna bör vara medvetna om hur viktig 

metakognitionen är i språkinlärning, då den kan hjälpa elever att bli självständiga i 

skolarbetet. Bra metoder för scaffolding har även visat sig vara; metalingvistiska 

återkopplingar, att ge förtydliganden och kamratkorregieringar enligt studien av Lyster och 

Ranta (1997). 

Utifrån ett lärarperspektiv visade en studie att lärare kände behov av att individanpassa sin 

återkoppling för bästa resultat (Kim & Hyun Jung, 2017). Deras studie undersökte doktoran-

ders skrivutveckling under en 7-veckors period. Veckovis lämnade studenterna in en skriv-

uppgift som bestod av en recension av en akademisk uppsats. Efter att ha fått återkoppling på 

skrivuppgifterna, reviderade studenterna sitt arbete. Resultatet av studien visade ett varierande 

utvecklingsmönster, det kvalitativa analysresultatet tydde på att eleverna reagerade olika på 

lärarens återkoppling, vilket ledde till varierande grad av förbättring i skrift.  

 

Studenterna i Mahfoodhs (2017) studie efterfrågade tydlighet från lärare, då de ansåg att det 

var svårt att tyda återkoppling i form av korta sammanfattningar och kommentarer till de 

texter som återlämnades. Studien undersökte sambandet mellan känslomässiga reaktioner hos 

elever efter skriftlig återkoppling från lärare. Studiens resultat visade att känslomässiga 

reaktioner kan påverka elevers studieresultat. Mahfoodh (2017) fann även stöd som visade 

även att eleverna gynnades när de ifrågasatte kommentarerna från läraren; å ena sidan sågs 

lärarens skriftliga återkoppling som konstruktivt utvecklande. Å andra sidan gav det 

information till läraren om var eleverna behövde mer stöttning, informationen kunde då ligga 

till grund för fortsatt arbete.  

 

Repetition är en enkel metod att använda som stöttning till andraspråksinlärning. Material 

som är ”känt” för inläraren motiverade inlärning visade resultatet i Yukie och Keikos (2015) 

studie. De fann även stöd för att andraspråksinlärning påverkades av textens innehåll, läsning 

om ett känt ämne underlättade inlärningen. 

Flera studier visade ett positivt samband mellan repetition som scaffolding-metod och inlär-

ning, se bl.a. Pishghadam och Ghadiri (2011). Etsuo, Gorsuch, Lems och Rosszells (2016) 

studie undersökte hur två olika metoder stöttade andraspråkselever i läsförståelse, genom att 

läsa en text upprepade gånger eller att läsa och lyssna på texten samtidigt. Resultatet visade 

att simultant lyssna och läsa samma text var mest effektivt.  

Faktorer i andraspråkselevens omgivning som har betydelse 

för framgångsrik scaffolding  

ZPD och socialt klimat 
På vilket sätt återkoppling ska ges måste ha sin utgångspunkt ifrån elevens proximala utveckl-

ingszon (Aljaafreh & Lantolf, 1994).  Attityder till återkoppling är olika, beroende på om det 

ges från en kamrat eller lärare (Rassaei, 2014). Stöttning i helklass och individuellt, stöttning 

av lärare till enskild elev i helklass, gynnar alla elever (Raoofi, Chan, Mukundan & Rashid, 

2014). Det visade resultatet i deras studie som undersökte i vilken utsträckning metakognition 

påverkar första- och andraspråksinlärning. Ruegg (2014) undersökte effekten av återkoppling 
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på elevernas skrivförmåga gjord av kamrater och lärare. I undersökningen delades eleverna in 

i två grupper. En grupp fick återkoppling av lärare, medan den andra gruppen både gav och 

fick återkoppling till kamrater. Förbättringar mättes med skriftliga provresultat. Återkoppling 

från lärare visade sig vara mer effektivt än från kamrat, när det gäller korrigering av gramma-

tik medan kamratstöttning var mer effektivt i arbetet med textinnehåll. 

 

Uppmuntrande skriftlig återkoppling av lärare och elever de litar på, gynnar inlärningen av ett 

andraspråk (Mahfoodh, 2017). Kamratsamarbete hjälper flerspråkiga elever, dels med 

inlärning av språk men även socialt enligt Carhill-Poza (2017). Carhill-Pozas studie studerade 

spansktalande invandrarungdomar i offentliga högstadier i New York. Syftet var att undersöka 

hur skolorna strukturerade språkliga resurser. Resultatet tydde på att skolor som syftade till att 

stödja språkutveckling istället skapade gränser som isolerade språkstuderande ifrån sina 

tvåspråkiga kamrater.  

ZPD-aktiverade arbetsmetoder är fördelaktiga för båda elever i ett pararbete då arbetet blir 

språkutvecklande, både för eleven som är mer kunnig, samtidigt för den mindre kunnige 

eleven visade flera studier (Mirzaei & Eslami, 2011; de Guerrero & Villamil, 2000; 

Pishghadam & Ghadiri, 2011). I Mirzaei och Eslamis studie undersöktes andraspråkselevers 

engagemang i ZPD-aktiverat samarbete. Skrivuppgifter förbättrades i ZPD-samarbeten då 

eleverna antog en deltagande roll. Resultatet tydde därför på att elevers sociokulturella 

engagemang är avgörande för utvecklingen av andraspråk.  

Modersmål 
Akademiska kunskaper i förstaspråket hjälper inlärning av ett främmandespråk (Carhill-Poza, 

2017). Förstaspråket underlättar interaktion och kan ses som ett hjälpmedel för elever att föra 

diskussioner på ett andraspråk framåt (de Guerrero & Villamil, 2000).  

Lärandestrategier 
Lärarens roll är att undervisa språket, men även undervisa om lärandestrategier (Raoofi, 

Chan, Mukundan & Rashid, 2014); Toth & Davin, 2016). Lärarna måste visa vad det innebär 

att kommunicera, ge eleverna detaljerade riktlinjer samt hjälpa dem att utveckla förståelsen 

för språkanvändning och dess funktioner (Kim & Hyun Jung, 2017; Raoofi, Chan, Mukundan 

& Rashid, 2014). Graingers (2012) studie visade att studenter som bott utomlands var mer 

öppna för att använda olika strategier, Grainer menade att påverkan av miljön bestämde 

strategi. I studien låg fokus ligger på de muntliga kommunikationsstrategierna och hur dessa 

påverkades av kulturell bakgrund. Data samlades in genom kvalitativa intervjuer med 

deltagare samt genom ett frågeformulär. Resultatet av studien visade att kulturell bakgrund 

hade stor effekt i val av strategier. Resultatet i Pishghadam och Ghadiris (2011) studie visade 

att skolan och lärarnas största ansvar var att skapa möjligheter för lärande. Det visade även att 

mer kunniga elever borde hjälpa de med mindre kunskap med att tydliggöra 

inlärningsstrategier.  
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Diskussion  
Kapitlet inleds med en metoddiskussion där datainsamling, inkluderingskriterier, 

exkluderingskriterier, granskning av källor och diskuteras. Kapitlet avslutas med en 

redovisning av studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Metoddiskussion 

Datainsamling 
I insamlingen av material användes olika sökord som kan relateras till scaffolding. Olika 

fritextsökningar visade att inom ämnet scaffolding fanns ett omfattande resultat. Sökorden och 

kombinationerna i sökningarna var därför tvungna att begränsas. I den första sökningen 

användes begreppet scaffolding i kombination med AND L2 (OR) second language AND 

strategies och gav 12 resultat. Sökningen följdes av ”Scaffolding AND L2 (OR) second 

language AND teaching strategies” och gav även den 12 resultat. Den tredje sökningen gav 15 

träffar och hade följande kombination; ”Scaffolding AND L2 (OR) second language AND 

teaching method”. Den fjärde sökningen fick 104 träffar ”Scaffolding AND strategies second 

language learning”. Slutligen gjordes en fritextsökning där scaffold trunkerades; ”scaffold* 

AND second language AND strategies”. Sökträffen fick 97 träffar. Inledningsvis i de 

sökningar som gjordes för att hitta lämpliga sökord, användes den booleska operatorn NOT i 

syfte att avgränsa sökträffarna. En sökning var exempelvis ”scaffolding L2 NOT 

mathematics” för att ge databasen en instruktion att matematik inte ska förekomma i 

sökresultatet. Dock valde jag att inte använda den booleska operatorn då jag ansåg att det 

skulle kunna minimera sökresultatet.  

 

Inkluderingskriterier 
Eftersom undersökningen ska kunna stödja sig på en vetenskaplig grund och en hög validitet, 

skulle ett av inkluderingskriterierna kunna ha varit, att den aktuella litteraturstudien skulle 

innehålla både nationella och internationella källor. Sökkombinationerna resulterade dock inte 

i någon nationell studie. Då det sker förändringar inom forskningsresultaten över tid 

bestämdes att artiklarna som inkluderades inte skulle vara publicerade innan 2006. En studies 

publiceringsår kan bidra med viktig information, men när det gäller praxisforskning sägs 

forskning vara färskvara eftersom verksamheter förändras mycket fort och forskningsresultat 

kan därför snabbt förändras (Eriksson Barajas, m.fl., 2013). Trots kriteriet på artiklar 

publicerade mellan 2006–2017 finns följande med i den här studien; ”Negative Feedback as 

Regulation and Second Language Learning in the Zone of Proximal Development” (Aljaafreh 

& Lantolf, 1994), ”Corrective Feedback and Learner Uptake: Negotiation of Form in 

Communicative Classrooms” (Lyster & Ranta, 1997) och ”Activating the ZPD: Mutual 

Scaffolding in L2 Peer Revision” (de Guerrero & Villamil, 2000) som källor i studien. Dessa 

studier återkom i ett stort antal av studiernas referenslistor som granskades och ansågs 

innehålla relevant innehåll och tog därför med i undersökningen De inkluderades därför, trots 

kriteriet om tidsspannet, utifrån ”snöbollseffekten”. snowballing, som används i syfte att 

lokalisera informationsrika deltagare för inkludering i en undersökning (Eriksson Barajas, 

m.fl., 2013).  
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Exkluderingskriterier 
Böcker, avhandlingar, rapporter och e-böcker exkluderades. Likaså studier som innefattade 

matematik och naturorienterande ämnen. De studier där scaffolding baserades på digital 

undervisning och digital stöttning exkluderades. Litteraturstudiens fokus ligger inte på barn i 

yngre eller äldre åldrar, utan på ungdomar och vuxna och exkluderades därför i den här stu-

dien.  

Granskning av källor 
Totalt fick sökningarna 240 träffar varav 124 abstrakt lästes och 17 studier identifierades 

uppfylla den här systematiska litteraturstudiens inkluderingskriterier och relation till syfte och 

frågeställningar och har hämtats från tidskrifterna; The Modern Language Journal, Studies in 

Second Language Acquisition, TESOL Quarterly, Journal of Language and Literacy 

Education, System, English Language Teaching, MODERN LANGUAGE JOURNAL, 

Linguistics And Education, Educational Psychology, New Zealand Studies in Applied 

Linguistics samt Reading in a Foreign Language och Assessing Writing.  

Av de 17 källor ligger till grund för undersökningen är 6st kvalitativa, 9st kvantitativa och 3st 

litteraturstudier. Utmaningen i den här studien har varit att försäkra mig om att källorna är 

pålitliga.  

I en systematisk litteraturstudie ska en analys göras utifrån en artikels bevisvärde, studierna 

ska handla om samma område och vara pålitliga och trovärdiga (Eriksson Barajas, m.fl., 

2013). Larsson (2005) menar att kvalitetskriterierna i en studie bör bedömas med hjälp av sunt 

förnuft och att en helhetsbedömning måste göras. De valda artiklarna i den här studien 

bedöms vara tillförlitliga och har därför inkluderats. En aspekt som eventuellt kan ha påverkat 

bedömningen om studierna har låg eller hög reliabilitet, kan vara att källorna är skrivna på 

engelska. Då engelska inte är mitt modersmål skulle det kunna vara så att jag har tolkat och 

översatt studierna felaktigt.  

 

The Campbell Collaboration har sedan år 2000 arbetat med att göra systematiska 

litteraturstudier och bedömer ett antal olika kriterier som ska uppfyllas (Eriksson Barajas, 

m.fl., 2013). För sina egna systematiska litteraturstudier har The Campbell Collaboration 

ytterligare krav, varav ett utav dem är att; ”arbetet med att avgöra vilka studier som ska 

inkluderas och hur de ska kodas görs av minst två granskare (reviewers) som arbetar 

självständigt och jämför sina resultat” (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 28). Detta krav skulle 

därför kunna ses som en möjlig begränsning, trots att den här litteraturstudien är ett 

självständigt arbete inom ramen för min speciallärarutbildning. Om en studie skulle upprepas 

och resultatet skulle visa detsamma har studien en hög reliabilitet. Om den här 

litteraturstudien skulle genomföras igen, skulle förmodligen samma resultat uppnås. Om 

andra källor valts hade studien kunnat visa andra framgångsfaktorer och andra typer av 

scaffolding som kan hjälpa elevers språkinlärning på ett andraspråk.  
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Jag är medveten om att ett systematiskt undersökningsresultat, inte kan generaliseras, då 

urvalet av källorna täcker allt inom området. För att generalisera ett resultat krävs en extern 

validitet, d.v.s. urvalet ska spegla en hel population (Eriksson Barajas m.fl., 2013). 17 studier 

kan även tänkas vara ett litet urval, men jag bedömer att urvalet är tydligt beskrivet och 

motiverat, dessutom finns det inte någon regel som anger ett minimikrav på studier som ska 

ingå i en litteraturstudie (ibid). Validitet innebär att man undersöker endast det man avser att 

undersöka, och ingenting annat. Validiteten avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som 

ska mätas (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 52).  Man skulle kunna tänka sig att min studies 

resultat hade kunnat se annorlunda ut om jag hade kompletterat med intervjuer med elever, 

lärare och eller studiehandledare på modersmål. Men utifrån vald metod, och med en 

medvetenhet om min förförståelse tycker jag att jag i den här studien har undersökt det som 

var avsett att undersöka. 

 

I forskning är det nödvändigt att uppnå så hög reliabilitet som möjligt. Hög reliabilitet tyder 

på hög mätsäkerhet (ibid). Det finns en risk för reliabiliteten i en litteraturstudie att forskaren 

inkluderar information som stödjer den egna utgångspunkten. 

Jag tror att om jag gjorde om min undersökning om några år skulle jag i stort sett få fram 

liknande resultat. Inom en kvalitativ metod använder man även begreppet transferabilitet 

(SBU, 2014, s. 89). Begreppet betyder resultatens överförbarhet och kan även definierats som 

likhet mellan olika sammanhang.  

 

I den här studien har min avsikt varit att tydliggöra studiens syfte; att på ett systematiskt sätt, i 

tidigare forskning, undersöka framgångsrika scaffoldingmetoder för utvecklingen av ett 

andraspråk, samt undersöka faktorer i andraspråkselevens omgivning som har av betydelse för 

scaffolding. Min avsikt har även varit att redogöra för studiens metod och hur jag tolkat dess 

resultat, därför har jag noggrant försökt att tydliggöra alla moment för läsaren så att denne kan 

avgöra hur generaliserbart det kan tänkas vara.  
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Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och 
teori  
Följande kapitel redovisar studiens resultat; grundläggande färdighet, motivation, 

klassrummets sociala klimat, lärarstöttning, scaffoldingmetoder och avslutningsvis ZPD, 

zonen för den proximala utvecklingen. Med utgångspunkt i studiens frågeställningar förs en 

diskussion kring resultat i förhållande till tidigare forskning och teori. 

Grundläggande färdigheter  
I modern tid förväntas elever visa eget initiativ i sin lärprocess, genom att kunna granska 

läromedel och ha förståelse för dess innehåll enligt Wegner, Minnaert och Strehlke (2013). I 

studien ”The importance of learning strategies and how the project `Kolumbus-kids´promotes 

them successfullt”, fann de att de flesta eleverna inte hade några effektiva inlärningsstrategier, 

eftersom de inte hade lärt sig det i skolan. Forskarna har funnit stöd för att när mer 

kompetenta elever samarbetar med andra elever läggs ansvaret för inlärningen på eleverna 

(Wegner, Minnaert & Strehlke, 2013). När Engin (2013) poängterar att inläraren, d.v.s. 

eleven, måste ta ansvar för sin språkinlärning är det samtidigt viktigt att hon eller han lyssnar 

på och respekterar andras tankar. 

 

Raoofi, Chan, Mukundan och Rashids (2014); Kim och Hyun Jungs (2017) studier poängterar 

tydligt att det är läraren som ska undervisa språket, men även undervisa om lärandestrategier. 

Det hjälper elever att bli självständiga i skolarbetet, se exempelvis; van de Pol, Volman och 

Beishuizen (2010). Det van Lier, (2008) i sin studie kallar handover, som i det här 

sammanhanget handlar om successiv överlämning av ansvar för kommunikation från lärare 

till elev. Om man knyter an det med tidigare forskning, att eleverna inte bara bör informeras 

om strategierna, utan även personligen uppleva hur strategierna hjälper till att en framgångsrik 

andraspråksinlärning (Rivera-Mills & Plonsky, 2007) så kan man dra slutsatsen att det är av 

stor vikt att hjälpa eleverna att förstå sambandet mellan lärstrategier och framgångsrik 

andraspråksinlärning.  

 

Flera studier pekar på vikten av att läraren måste undervisa eleverna i inlärningsstrategier 

(Raoofi, Chan, Mukundan & Rashid, (2014) och (Toth & Davin, 2016). Lärarna måste visa 

vad det innebär att kommunicera, ge eleverna detaljerade riktlinjer samt hjälpa dem att 

utveckla förståelsen för språkanvändning och dess funktioner visar aktuell forskning (Kim & 

Hyun Jung, 2017). Deras studier hänvisar till att lärande sker ihop med andra, den 

sociokulturella teorin om lärande.  Det vill jag koppla ihop med med Dörnyeis (2006) 

forskning. Dörnyei menar att tydliga instruktioner i hur man använder strategier är ett 

effektivt sätt att öka elevernas medvetenhet om språkinlärning. Lärande sker genom 

kommunikation menade Vygotskij (Lindqvist & Magnusson, 1999). Elever som är mindre 

framgångsrika elever behöver genom dialoger och gemensamt resonemang lära sig om hur 

man utvecklar strategier, eftersom det ger dem möjligheten att föra samman dessa i 

arbetsuppgifter såsom strategisk medvetenhet, val av strategi, återkoppling och reflektion över 

strategier (Dörnyei, 2006). 
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I en studie av Chen (2009) visade resultatet att eleverna hade olika typer av inlärningsstilar; 

visuell-, auditiv-, kinestetisk-, taktil-, grupp- och individ. Dessutom var de signifikant 

korrelerade med användningen av metakognitiva strategier. Vad jag vill belysa i Chens studie 

är att läraren måste se till varje elev. En del elever vet med sig vilken typ av inlärningsstrategi 

som passar dem bäst, medan jag kan föreställa mig att vissa behöver hjälp med att hitta en 

framgångsrik strategi för andraspråksinlärning, som passar just dem. Jag anser att det är 

möjligt genom en god kommunikation mellan lärare och elever.  

Ålder kan också spela en roll i hur eller om en viss strategi eller kombination av strategier 

används (Nikolov, 1999). Olika typer av kunskaper av användning av strategier och 

andraspråkselevernas ålder, kan begränsa studieresultaten. Yngre elever kan vara mer 

accepterande till användandet av strategier, och denna öppenhet kan minska i takt med åldern, 

enligt tidigare studie av Nikolov (1999); 

Conversely, because they have normally spent more time reading, older students 

have had a greater chance of developing reading strategies. For L2 readers, 

cognitive and literacy maturity in the L1 may be essential for development of 

reading strategies in the L2. For bilingual readers, research has shown that L1 

strategic behaviors undergird those in the L2 (Hardin 2001, s. 35).  

 

Stöd för att ålder spelar roll finner jag även i Khalils (2005) forskning, som i sin studie fann 

att universitetsstuderande använde betydligt mer metakognitiva strategier än gymnasieelever i 

deras andraspråksinlärning. Förutom ålder finns en annan aspekt som är intressant att 

diskutera; resultatet från Graingers (2012) studie. Grainer menade att påverkan av miljön 

bestämde strategi. I undersökningen visade kommunikationsstrategierna att detta påverkades 

av elevernas kulturella bakgrund. Eftersom Graingers (2012) studie visade att elever som bott 

utomlands var mer öppna för att använda olika strategier, hade det varit intressant att 

undersöka ytterligare om man kan hitta likheter och skillnader mellan olika länder. Min egen 

erfarenhet av Grainers resultat, är att jag inte ser någon koppling däremot håller jag med om, 

efter att själv ha reflekterat över det i min svenska som andraspråksundervisning, är att 

strategierna för kommunikation verkar påverkas av den kulturella bakgrund som eleverna har 

med sig. 

I forskning från tidigt 2000-tal finner jag i Ehrman (2008) fakta som visar att skillnader i 

personligheter står i samband med språkskicklighet och i Wakamotos (2009) studie 

Extroversion/introversion in foreign language learning, där elevers olika inlärningsstrategier i 

interaktioner i inlärning av ett främmande språk undersöktes. Studiens resultat visade att 

olikheter i elevernas personligheter överensstämde med olika inlärarstrategier. Dock kunde 

inte ett resultat fastställas, som pekade på att personliga faktorer kan vara ett mått för 

framgång (Wakamoto, 2009). Wegner, Minnaert och Strehlke (2013) menar däremot att 

kompetenta elever har förmågan att planera, övervaka, kontrollera och reflektera resultaten av 

sin tänkande- och lärande process. De föreslår att lärare gradvis bör låta eleverna ansvara för 

sina egna lärprocesser då de flesta övergår att automatiskt utveckla strategier som individuellt 

passar var och en. I förhållande till min studies resultat så visade sju studier i Raoofi, 

Chan, Mukundan och Rashids (2014) litteraturstudie, att högkvalificerade elever använder 

mer metakognitiv kunskap i sitt lärande än mindre kunniga elever. Intressant nog visade en 

undersökning gjord av Hong-Nam och Leavell (2006) att elever mitt emellan, mer- och 

mindre kunniga elever, är mer medvetna om deras sätt att lära sig. 
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Motivation 
Motivation, visade enligt min studies resultat, vara en viktig utgångspunkt för framgångsrik 

andraspråksinlärning (Mahfoodh, 2017). Mahfoodhs studie undersökte sambandet mellan 

känslomässiga reaktioner hos elever efter skriftlig återkoppling från lärare. Resultatet visade 

att känslomässiga reaktioner kan påverka elevers studieresultat. Uppmuntrande skriftlig 

återkoppling av lärare och elever de litar på, gynnar däremot inlärningen av ett andraspråk 

(Mahfoodh, 2017). Cummins (1996) lyfter också fram vikten av att ge uppmuntran och 

bekräftelse till varje enskild elev. Han kallar det empowerment och refererar till att elevens 

resurser utvecklas. Vidare visar resultatet i Guilloteaux och Dörnyeis (2008) studie att 

eleverna uppskattade när läraren motiverade dem. Liknande visade Mahfoodhs (2017) studie, 

där det framkom att eleverna tyckte om att få positiv återkoppling, då det gav dem motivation. 

 

Mirzaei och Eslami (2015); Kim och Hyun Jung (2017); Pishghadam och Ghadiri (2011); 

Ruegg (2014); Guilloteaux och Dörnyei (2008); Mahfoodh (2017) visar i sina studier att 

engagemang är en avgörande faktor för andraspråksutveckling. I jämförelse med tidigare 

forskning så visas även liknande resultat. Wegner, Minnaert och Strehlke (2013) menar att alla 

elever måste motiveras för att framgångsrikt kunna arbeta med utmanande uppgifter; ”The 

learner´s motivation is mostly regarded as a central condition for successful learning” 

(Wegner, Minnaert & Strehlke, 2013, s. 148). 

 

Fortsättningsvis tycker jag att Werge-Olsen och Viks (2012, s.139) citat besvarar frågan: Vad 

är det som gör att elever motiveras? ”The individual goals, motives, and meaningfullness are 

central”. Resultatet från den norska studien av Werge-Olsen och Vik (2012) visade att 

språkinlärningen gynnades av att undervisningen handlade om elevernas egna erfarenheter, 

eftersom dessa kunde associeras till den egna kulturen. En kort sammanfattning av Werge-

Olsen och Viks (2012) resultat kan sammanfattas av att motivation kan kopplas till ökade 

nivåer av elevernas beteende, lärande och motivation. Dessutom kunde de norska forskarna 

lägga fram resultat som pekade på att eleverna visade mer motivation för språkinlärning när 

den var kopplad till, för dem, meningsfulla aktiviteter.  

 

Motivation påverkar andraspråkselever samtidigt som elevernas attityder har stor betydelse 

visade min studies resultat (Mirzaei & Eslami, 2015); (Kim & Hyun Jung, 2017); 

(Pishghadam & Ghadiri, 2011); (Ruegg, 2014); (Guilloteaux & Dörnyei, 2008); (Mahfoodh, 

2017). Det går därför att koppla samman högre motivation och framgångsrik 

andraspråksinlärning. Vidare så framkommer det i såväl Rivera-Mills och Plonskys (2007) 

som i Gan et al, (2004) forskning. 

 

Om man ställer motivation i relation med den här studiens teoretiska utgångspunkt, den 

sociokulturella teorin, anser jag att det kan kopplas samman med tidigare forskning enligt 

Rogoff (1995) som menar att Vygotskijs sociokulturella syn på lärande är centralt för 

motivation, eftersom motivation framträder ur ett socialt sammanhang och framgår av både 

samverkande och individuella handlingar. 

 

Sambandet mellan elevernas resultat och undervisningsmiljö har undersökts i ytterligare, 

bland annat (Morcom, 2014); (Westling Allodi, 2010). I sociokulturell teori antas att lärande, 

motivation och känslor är sammanlänkade processer och för att förstå det sociala klimatet i 

olika undervisningssituationer måste man vara medveten om faktorer som har betydelse; 
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självförtroende, kompetens, tillit, målsättningar, värderingar, samarbete och delaktighet menar 

Westling Allodi (2010), medan Morcom (2014) påpekar i sin litteraturstudie; 

In the current research it is considered that developing a collaborative 

community of practice, with a focus on positive relationships, creates ideal 

conditions for scaffolding within the ZPD because the teacher develops an 

intimate knowledge of students’ social and emotional development (Morcom, 

2014, s. 19). 

 

Vidare hittar jag stöd i forskning som visar att även problemlösningsförmåga, motivation och 

självförtroende framhävs som positiva effekter när elever arbetar tillsammans i par eller grupp 

(Gröning, 2006).  Fani och Ghaemi (2011) talar däremot om self-scaffolding, som de 

beskriver som att elever numer inte är i behov av andra människor i en språkutveckling.  

Fani och Ghaemi (2011) menar i stället att Vygotskijs ursprungliga definition av ZPD 

ignorerar effekten av hjälp som kan fås genom litterära källor.  

Klassrummets sociala klimat 
Å ena sidan visar studier att elever som samarbetar i grupp gynnas utvecklingsmässigt i 

andraspråk när de utför skrivuppgifter (Fernández Dobao, 2012, s.42)” Learners working in 

small groups paid more attention to language and were more successful at solving language-

related problems than learners working in pairs”. Det stämmer överens med resultatet i 

Rueggs (2014) studie som undersökte effekten av återkoppling på elevernas skrivförmåga. 

Å andra sidan visade en studie som undersökte scaffoldingens roll i engelska som 

andraspråksundervisning (Gagné & Parks, 2013) att eleverna som deltog i studien hade 

förmåga att bidra med varierande stöttning till sina klasskamrater. Av metoderna var förfrågan 

om hjälp och korrigering de mest frekventa. I den här litteraturstudien kan detta kopplas 

samman med resultatet som visade att ZPD-aktiverade arbetsmetoder är fördelaktiga för båda 

elever i ett pararbete då arbetet blir språkutvecklande (Mirzaei & Eslami, 2011); (de Guerrero 

& Villamil, 2000); (Pishghadam & Ghadiri, 2011).  

Det kan även kopplas ihop med Grönings (2006) forskning som ser ett samband mellan 

samarbeten i mindre grupper och fördelar med elevernas lärande. Å ena sidan främjar det de 

sociala relationerna, å andra sidan kan läraren få över klassrumsdiskursen och undervisningen. 

Klassrummets sociala klimat spelar därför en viktig roll i vad som faktiskt händer under 

lärprocessen och hur människor i klassrummet tänker och uppför sig (Jennings & Greenberg, 

2009). Wegner, Minnaert och Strehlke (2013) beskriver det i följande mening:” A 

heterogeneous group composition is useful since strong and weak students can support each 

other cooperatively” (Wegner, Minnaert & Strehlke (2013, s. 137). Deras uppfattning är att 

cooperative learning är värdefull för alla elever och ger exempel på att exempelvis vad de 

kallar för ”blyga elever” kan genom stöttning av andra elever delta i samtal och diskussioner 

med klasskamrater. 

 Ett gott socialt klimat och en inkluderande undervisningsmiljö måste utvecklas och 

underhållas genom förebyggande och specifika interventioner menar Westling Allodi (2010). 

Hon beskriver det på följande sätt; ” Att förbättra kvaliteten i det sociala klimatet, det vill 

säga kvaliteten på relationerna i klassrummet, är i dessa situationer en specialpedagogisk 

intervention som är nödvändig för att förverkliga målsättningen av en skola för alla” 

(Westling Allodi, 2010, s. 53). 
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Toth och Davins (2016) litteraturstudie beskriver att under i stort sett hela 1900-talet 

dominerade idén att språk och språkinlärning var ett mentalt, strukturellt system som 

utvecklats genom att behandla språkliga data eller input från miljön. I förhållande till den här 

studies teoretiska bakgrund, den sociokulturella, kan detta kopplas samman med Toth och 

Davin (2016) som har åsikten att det var först i och med Vygotskijs pedagogiska idéer; att 

språkinlärning sker genom relationer med andra, som den pedagogiska synen om inflytande 

på språk tog fart. Dock håller Toth och Davin (2016) fast vid deras idé om att effektiv 

pedagogik, som syn på språk och språkinlärning, måste ses som både ett socialt- och kognitivt 

fenomen. Detta innebär, enligt dem, att lärare måste vara medvetna om vilket ansvar de bär i 

undervisningen.  

Jämfört med tidigare forskning om social interaktion, menar Wilson och Sperber (2004) att 

människor söker meningsfulla samband när vi interagerar och att vi ständigt jämför oss med 

andra. De menar även att det inte är ovanligt att det finns en hierarkisk ordning i 

klassrummen, mellan eleverna, men även mellan lärare och elever som baseras på 

ojämlikheter och makt.  

 I ett klassrum med gott socialt klimat skulle lärare kunna förklara nya begrepp, stötta och 

ställa frågor på andraspråket för att bedöma elevernas förståelse (Toth & Davin, 2016). Även 

eleverna skulle få använda andraspråket för att söka förtydligande, dela idéer med lärare och 

kamrater visade resultatet i Toth och Davins (2016) studie. I deras tidigare gjorda 

litteraturstudie poängterar de att lärare har både handlingsfrihet och ansvar för upplägget av 

pedagogiken; 

“To understand the impact of pedagogy on language learning, we must 

remember that learning outcomes are shaped by a complex array of negotiable 

and nonnegotiable elements” (Toth & Davin, 2016, s. 148). 

 

Jag förstår det som att Toth och Davin menar att läraren har stor makt, men samtidigt håller 

jag med Breen (1989) som i tidigare forskning menar att de beslut som lärare måste göra kan 

således vara skrämmande även för dem med erfarenhet, till och med de mest noggranna 

utformade planerna behöver ofta revision när lektionerna genomförs (Breen, 1989). 

 

Trots inlärda undervisningsmetoder i ett andraspråk är det inte ovanligt att lärarens bakgrund 

påverkar undervisningsinnehåll¸” the teacher’s past is also an immutable part of what he or 

she will use when formulating instructional plans, interpreting learners’ behavior, and 

deciding how to act” (Toth & Davin, 2016, s. 150). Fortsättningsvis menar de att det är av stor 

vikt att läraren tar hänsyn till elevernas kognitiva, sociala och språkliga bakgrund d.v.s. 

tidigare kunskaper i första- och andraspråk, förväntningar på sig själva, kamrater och lärare 

som medverkande deltagare i undervisningen. Undervisningen ska kännas meningsfull för 

eleven och gärna handla om ett redan ”känt” ämne. 

 

Många forskare har uppmärksammat att återkoppling i andraspråksundervisning är effektivt 

(Toth & Davin, 2016). Deras studie visade att eleverna är mindre bra på att korrigera sina 

kamrater på grammatiska misstag. En förklaring till det, skulle kunna vara att eleverna är 

mindre noggranna med den korrigerande återkopplingen när felen inte påverkar förståelsen. 

Även tidigare forskning har visat intresse för sambandet mellan elevresultat och 

undervisningsmiljö (Westling Allodi, 2010); (Roseth, Johnson & Johnson, 2008). Ett samband 

mellan lärande och positiva kamratrelationer kunde synliggöras när målsättningen för 
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eleverna var att samarbeta (Roseth, Johnson & Johnson, 2008). I förhållande till senare 

forskning så fann Kayi-Aydar (2013) i sin studie att frågor som ställdes av såväl elever som 

lärare stöttade språkanvändningen i klassrumsinteraktioner. Intressant kunde Kayi-Aydar 

(2013) dra slutsatsen från sin undersökning att stöttning inte var möjligt och att det dessutom 

sågs som ett misslyckande när eleverna arbetade i smågrupper. Detta resultat skulle kunna 

förstås utifrån att eleverna inte arbetade inom sin proximala utvecklingszon. Det verkar finnas 

olika syn på effektiviteten av att arbeta med kamrater, å ena sidan påvisas positiva aspekter 

(Davin & Donato, 2013); (Westling Allodi, 2010); (Roseth, Johnson & Johnson, 2008). Å 

andra sidan visar Kayi-Aydar (2013) ett negativt resultat på kamratsamarbete. 

Rivera-Mills och Plonsky (2007) menar att elevernas andraspråksinlärning påverkas utifrån 

elevernas ansvar för sitt egna lärande. Eventuellt skulle jag kunna dra kopplingen till den här 

studiens teoretiska referensram även här, när jag hänvisar till (Mirzaei & Eslami, 2011); (de 

Guerrero & Villamil, 2000); (Pishghadam & Ghadiri, 2011) som menar att klassrummets 

sociala klimat har stor betydelse för andraspråksinlärning. En annan faktor som skulle kunna 

vara betydelsefull i den här diskussionen är det Wilson och Sperber (2004) påstår, att det inte 

är ovanligt att det finns en hierarkisk ordning i klassrummen och mycket handlar om 

maktpositioner och status. 

Lärarstöttning 
Tidigare forskning (Wegner, Minnaert & Strehlke, 2013) konstaterar att goda relationer 

mellan elever och lärare kan öka den sociala gemenskapen och beskriver lärande på följande 

sätt; ”Learning is a cooperative process which includes social interaction” (2013, s.137). De 

menar att ett samarbete i språkinlärning innebär att elever stöttar varandra för att nå ett 

gemensamt resultat och är framgångsrikt framför allt i par- eller grupparbeten. I Raoofi, 

Chan, Mukundan och Rashids (2014) litteraturstudie, granskades 33 studier. Av dem visade 8 

studier att metakognitiv handledning kunde förbättra språkresultat. Jag ser en tydlig koppling 

till den sociokulturella teorin och tolkar dessa resultat som att elever behöver uppmuntran och 

stöd får att känna att de lyckas i skolan. Det är därför av största vikt att läraren kan anpassa 

undervisningen efter varje enskild elev.  

 

Morcom, (2014) uppger att för att nå ett framgångsrikt gruppsamarbete, är det lärarens roll att 

undervisa förutsättningar för sociala och kommunikativa färdigheter, genom att strukturera 

studentgrupperna och tilldela roller. Hamp-Lyon (2004) antar i tidigare forskning begreppet 

socioaffektiva strategier, som han menar tar hänsyn klassrumsinteraktioner och lärmiljö. 

Macaro (2001), identifierar även dessa som kommunikationsstrategier. Enligt Macaro (2001) 

är dessa effektiva verktyg i klassrummet då de hjälper elever att kommunicera trots brist på 

kunskaper.  

 

Det finns vissa likheter mellan tidigare forskning och det forskningsresultat som presenteras i 

den aktuella litteraturstudien som tar upp uppmuntran; för det första visar van de Pol, Volman, 

och Beishuizens (2012.) forskning att en öppenhet mellan lärare och elev är av stor vikt; 

”showing genuine interest in a student´s work and understanding” (van de Pol, Volman, & 

Beishuizens, 2012, s. 202). För det andra, pekar även svensk litteratur mot samma faktor; 

Skolverket (2013) lyfter fram att det finns forskning som visar att kännetecken för 

framgångsrik undervisning är ”förtroende mellan lärare och elever samt att se varje elev” 

(Skolverket, 2013, s. 21). För det tredje visar uppmuntrande återkoppling av lärare och elever 

de litar på, att det har stor betydelse eftersom det gynnar inlärningen av ett andraspråk 
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(Mahfoodh, 2017).  Avslutningsvis poängteras vikten av att skapa en positiv inlärningsmiljö, 

som Wegner, Minnaert och Strehlke (2013) ser som en viktig förutsättning för stöttning av ett 

andraspråk. 

Scaffoldingmetoder 
Det finns delade meningar om effekten av scaffolding. Å ena sidan visar undersökningarna i 

denna studie ett flertal positiva egenskaper, å andra sidan lyfts ett kritiskt synsätt i tidigare 

forskning ”kunskapssynen är reproduktiv och främjar kopiering istället för en rekonstruktion 

av meningsskapandet” (Lindqvist och Magnusson, 1999, s. 279). I jämförelse med resultatet i 

min undersökning ses positiva effekter (Aljaafreh & Lantolf, 1994); (de Guerrero & Villamil, 

2000); (Raoofi, Chan, Mukundan & Rashid, 2014). I deras studier finns tydliga tecken på att 

tillfällig stöttning är framgångsrikt. Raoofi, Chan, Mukundan och Rashid (2014) bedömer att 

det finns tre faktorer som är nyckelkaraktärer inom definitionen scaffolding; contingency, 

fading och transfer of responsability. Flera av de undersökta studierna i det här arbetet (Yukie 

& Keiko, 2015); (Pishghadam & Ghadiri, 2011); (Etsuo, Gorsuch, Lems & Rosszell, 2016) 

visar samma resultat; ett positivt samband mellan tillfällig stöttning, repetition och inlärning. 

Precis som Etsuo, Gorsuch, Lems och Rosszell (2016) finns det stöd i tidigare forskning som 

drar samma slutsats, nämligen att repetition är en bra metod för stöttning av ett andraspråk 

Wegner, Minnaert och Strehlke (2013).  

ZPD, zonen för den proximala utvecklingen 
För att kunna anpassa metod för stöttning måste man först bestämma elevens nivå av 

kompetens enligt van de Pol, Volman och Beishuizen (2012);  

” The teacher’s support must be adapted to the current level of the student’s performance and 

should either be at the same or slighlty higher level […].” For scaffolding to occur, teachers 

must first assess students’ existing understanding before providing support” (van de Pol, 

Volman och Beishuizen, 2012, s. 193). För att lyckas med det, är det första läraren bör göra är 

att undersöka var i kunskapsutvecklingen eleven är, för att sedan fortsätta arbetet utifrån 

elevernas proximala utvecklingszon fortsätter van de Pol, Volman och Beishuizen (2012).  

Att bedöma var en elev befinner sig i den proximala utvecklingszonen kan vara en svår 

uppgift när eleverna talar ett annat modersmål, som du som lärare inte förstår enligt min egen 

erfarenhet. Jag har själv befunnit mig i situationer där jag vet att en elev har lång 

skolbakgrund, men inte kommit långt i sin språkutveckling i svenska. Arbetsmaterial har varit 

svårt att hitta. Eleverna behöver utmanas för att nå längre i sin språkutveckling men korta 

texter, dialoger och konversationer i textböcker upplevs ofta som infantila, framför allt av 

äldre elever. Det i sin tur påverkar motivationen och som jag tidigare diskuterat. 

van Liers (2008) studie, hänvisar till den så kallade trefasprocessen som innebär; modellering, 

guidance och handover. Jag vill nu fokusera på den första fasen, som innebär att läraren först 

och främst måste besluta om elevernas proximala utvecklingszon. Detta för att i fas två kunna 

välja lämpligt förklaringssätt. I likhet med Van Lier poängterar även Lantolf och Poehner 

(2004) att vägledning och överlämning som inte ligger inom elevernas proximala 

utvecklingszon kommer förbli ineffektiv.  
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att på ett systematiskt sätt, i tidigare forskning, undersöka 

framgångsrika scaffoldingmetoder för utvecklingen av ett andraspråk, samt undersöka 

faktorer i andraspråkselevens omgivning som har av betydelse för scaffolding.  

Av den litteratur som ligger till grund för den här litteraturstudien har jag dragit slutsatsen att 

framgångsrika faktorer för scaffolding är när ansvar för inlärning successivt förs över från 

lärare till elever inom deras proximala utvecklingszon, motivation, ett gott socialt klimat i 

klassrummet och stöd från lärare och kamrater.  

 

En systematisk litteraturstudie är en vetenskaplig metod som bidrar med kunskap baserad på 

tidigare genomförd och publicerad forskning (Eriksson Barajas, m.fl., 2013). Därför skulle 

man kunna tillämpa studiens resultat i praktiken. Jag har valt att göra en studie med kvalitativ 

ansats för att undersöka studiers resultat som beskriver framgångsrika metoder för stöttning. 

Evidensbaserad pedagogik innebär att utifrån tillgänglig kunskap kunna välja bästa 

undervisningsmetod och åtgärd (ibid). Studien bidrar således till att finna resultat som 

speciallärare kan tillämpa i sin undervisning för att hjälpa andraspråkselever samt öka 

förståelsen för scaffoldingens roll i undervisningen.  

 

Resultaten visar också läraren bör undervisa i och göra eleverna medvetna om 

inlärningsstrategier, visa vad det innebär att kommunicera, ge riktlinjer och hjälpa till med att 

utveckla elevernas förståelse för språkanvändning. Dessutom kan elever med fördel använda 

modersmålet i sin andraspråksinlärning, eftersom elever som har ett väletablerad begreppsligt 

och lexikalt system i sitt förstaspråk kan, när de exponeras för främmande språk, lättare länka 

detta samman med ett andraspråk.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Graingers (2012) studie visade att studenter som bott utomlands var mer öppna för att 

använda olika strategier och hänvisar till att påverkan av miljön bestämmer strategi. I studien 

ligger fokus på de muntliga kommunikationsstrategierna och hur dessa påverkas av effekterna 

av kulturell bakgrund. Graingers resultat visade att kulturell bakgrund hade stor effekt i valet 

av strategier för eleverna. Vidare visade Rivera-Mills och Plonskys (2007) forskningsresultat 

att yttre faktorer hos eleverna som; motivation, kön och skicklighet, kan kopplas samman med 

framgångsrik andraspråksutveckling. Det vore därför intressant att studera mer ingående hur 

det kommer sig att det är så och hur det visar sig i elevernas studieresultat. Vad mer kan man 

se för likheter och eller skillnader mellan elevernas olika bakgrund, modersmål, kön och 

ålder?  
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Slutord 
Undervisningen kommer aldrig att kunna utformas lika för alla elever, men den ska utveckla 

alla elevers förmåga att ta ett personligt ansvar, eleverna ska ges möjlighet att ta initiativ, 

ansvar och utveckla förmågan att arbeta tillsammans med andra såväl som självständigt 

(Skolverket, 2015). Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 

trygghet, vilja och lust att lära, skolan ska även stärka elevens tillit till den egna förmågan 

(Lgr 11, Skolverket 2011). Vidare ska eleverna uppleva att kunskap är meningsfull och 

uppleva att den egna kunskapsutvecklingen leder framåt. I Lgr 11 står även att skolan ska se 

till att eleverna ska stöttas i sin språkutveckling och att de successivt ska ges fler och större 

självständiga uppgifter samt ett ökat eget ansvar.  

 

Ett vetenskapligt förhållningsätt bör genomsyra skolans verksamhet menar Skolverket (2015). 

Den här litteraturstudien redovisar data som publicerats i vetenskapliga artiklar. Studierna har 

av sakkunniga granskats. De har därför hög vetenskaplig kvalitet och kan ses som det främsta 

bedömningskriteriet (Vetenskapsrådet, 2002). Den här systematiska litteraturstudien 

sammanfattar tidigare forskning och utifrån resultatet i min studie identifierades gemensamma 

nämnare över framgångsfaktorer för utvecklingen av ett andraspråk samt faktorer kring 

andraspråkseleven och dess omgivning. Dessa sammanställdes i en modell bestående av fem 

teman och tio kategorier. Min modell, överensstämmer med Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011’s syfte; att sträva efter ansvar, självständighet, 

elevsamarbete, ett gott socialt klimat i klassrummet, lärarstöttning, lärstrategier och 

motivation.  

 

Avslutningsvis skulle den här studien kunna ses som ett kunskapsbidrag till den tidigare 

forskningen inom framgångsrika metoder för undervisningen av ett andraspråk, samt öka 

förståelsen för rollen scaffolding har i undervisningen av ett andraspråk. Min modell skulle 

även kunna ligga till grund för speciallärarens planering, i mötet med elever som behöver 

stöttning i sin andraspråksutveckling.  
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Bilaga 1. Att värdera en studies totala kvalitet 

 

Frågor som ställts i värdering av studierna: 

 

 

Nr.  ja nej 

1 Lyckades forskaren på ett övergripande sätt tydligt klargöra 

undersökningens teoretiska förankring, och vilka metoder som användes 

vid varje steg av undersökningen? 

 

  

2 Är sammanhanget där undersökningen gjordes beskrivet? 

 

  

3 Är miljön där undersökningen gjordes tydligt beskriven? 

 

  

4 Är urvalstrategin trovärdig och tydligt beskriven? 

 

  

5 Är urvalsstrategin gjord på ett sådant sätt att den säkerställer att urvalet 

motsvarar undersökningens teoretiska ram (det vill säga informationsrika 

informanter)? 

 

  

6 Hur genomfördes fältarbetet, och beskrivs detta i detalj? 

 

  

7 Är proceduren som har använts för dataanalys teoretiskt försvarbar? 

 

  

8 Kan metod och analys kopplas tillbaka till den ursprungliga 

forskningsfrågan? 

 

  

9 Hur identifieras teman och begrepp? Kan forskarens tankegångar följas 

eller finns det ”tankehopp”? 

 

  

10 Repeterades analysförfarandet av fler än en forskare för att påvisa 

tillförlitlighet? 

 

  

11 Diskuterar forskaren studier som har påvisat motsägande resultat? 

 

  

12 Presenterades tillräckligt av orginaldata på ett systematiskt sätt, för att man 

ska kunna ta ställning till relationerna mellan tolkning och orginaldata? 

(Förekom till exempel citat?) 

 

  

 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s.155). 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2. 

 
Sammanställning av artiklarna i numerisk ordning 

 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

1.  

Aljaafreh, A 

& Lantolf, J.  

 

Negative Feedback 

as Regulation and 

Second Language 

Learning in the Zone 

of Proximal Devel-

opment 

 

The Modern 

Language 

Journal 1994 

Att undersöka hur 

‘negativ’ 

återkoppling 

påverkar 

andraspråks-

inlärning. 

Intervjuer, 

inlämningsuppgifter 

som lämnades tillbaka 

med och utan 

återkoppling. 

Återkoppling kan vara till hjälp vid 

andraspråksinlärning. Det finns 

ingen stark empirisk koppling mellan 

korrigerande återkoppling och 

språkutveckling. 

 

 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

2. 

Lyster, R 

& Ranta, L 

Corrective Feedback 

and Learner Uptake: 

Negotiation of Form 

in Communicative 

Classrooms 

 

Studies in 

Second 

Language 

Acquisition 

1997 

Att undersöka 

korrigerande 

återkoppling och 

”learner uptake” 

(dvs. svar på 

återkoppling). 

Ljud-upptagningar 

från 18,3 timmar från 

klassrums-

interaktioner. 

 

 

 

Sex olika återkopplingstyper 

används; recasts, elicitaion, 

förtydliganden, metalingvistisk och 

explicit correction.  

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

3. 

de Guerrero, 

M & 

Villamil, O 

Activating the ZPD: 

Mutual Scaffolding 

in L2 Peer Revision 

The Modern 

Language 

Journal 2000 

Att undersöka 

processen från vilka 

strategier för rättning 

tar form och som 

utvecklas när elever 

arbetar i sina 

respektive ZPDs. 

Observationer av elev-

samarbete 

Både läsare och författare är aktiva 

och kan ge ömsesidig stöttning till 

sin partner i rättningsuppgifter. 

 

 

 

 



 

 

 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

4. 

Guilloteaux, 

M. J & 

Dörnyei, Z 

Motivating Languag

e 

Learners: A 

Classroom-Oriented 

Investigation of the 

Effects of 

Motivational 

Strategies on 

Student Motivation 

TESOL 

Quarterly 2008 

Att undersöka 

sambandet mellan 

lärarnas motivation 

och elevernas 

motivation för 

språkinlärning. 

Frågeformulär och 

klassrums-

observationer. 

Att språklärares motivation kan 

kopplas till ökade nivåer av 

elevernas beteende, lärande och 

motivation. 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

5. 

Pishghadam, 

R & Ghadiri, 

S 

Symmetrical or 

Asymmetrical 

Scaffolding: 

Piagetian vs. 

Vygotskyan Views to 

Reading 

Comprehension 

 

Journal of 

Language and 

Literacy 

Education 

2011 

Att undersöka 

effekterna av 

symmetriska (S) och 

asymmetriska (AS) 

strategier av 

scaffolding av 

elevernas 

läsförståelse i 

engelska som 

främmande språk. 

Intervjuer och 

läsförståelse-tester. 

Att i pararbeten har symmetrisk 

stöttning mindre effekt medan 

asymmetrisk stöttning i pararbeten 

kan ge eleverna stöttning åt varandra 

eftersom eleverna blir beroende 

varandra.  

 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

6. 

Grainger, P 

The impact of 

cultural background 

on the choice of 

language learning 

strategies in the JFL 

context 

System 2012 Att undersöka 

språkinlärnings-

strategier för elever i 

japanska på ett 

främmande språk. 

Intervjuer och 

frågeformulär. 

Att kulturell bakgrund har stor effekt 

angående val av strategier för elever 

i japanska. 



 

 

 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

7. 

Raoofi, 

S, Chan,S,  

Mukundan, J 

& Rashid, S. 

Metacognition and 

Second/Foreign 

Language Learning 

 

English 

Language 

Teaching 2014 

Att undersöka i 

vilken utsträckning 

metakognition 

påverkar första- och 

andraspråks-

inlärning. 

Litteraturstudie Att metakognitiva insatser kan 

främja språkinlärning. Metakognitiv 

träning hjälper elever att förbättra sin 

språkutveckling. Elever som använde 

metakognitiva resurser i sin 

språkinlärning, utförde sina 

språkuppgifter mer framgångsrikt.  

 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

8. 

Rassaei, E. 

Scaffolded Feed-

back, Recasts, and 

L2 Development: A 

Sociocultural Per-

spective 

 

MODERN 

LANGUAGE 

JOURNAL 

2014 

Att undersöka och 

jämföra effekterna 

av scaffolded 

feedback inom 

andraspråks-

utveckling. 

Grammatiska och 

muntliga tester 

Att scaffolding i form av 

återkoppling leder till högre 

utveckling i andraspråksinlärning. 

 

 

 

 

 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

9. 

Ruegg, R. 

The relative effects 

of peer and teacher 

feedback on im-

provement in EFL 

students’ writing 

ability 

 

Linguistics 

And Education 

2014 

Att undersöka den 

relativa effekten av 

återkoppling på 

elevernas 

skrivförmåga från 

kamrater och lärare. 

Skriftliga uppgifter 

återkopplades 

antingen av lärare 

eller kamrater. 

Att det är mer effektivt när lärare ger 

återkoppling på grammatik, medan 

kamrater ger återkoppling på 

textinnehåll och akademisk stil. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

10. 

Mirzaei, A & 

Eslami, Z. 

ZPD-activated 

languaging and 

collaborative L2 

writing 

 

Educational 

Psychology 

2015 

Att undersöka 

andraspråks-elevers 

engagemang i ZPD-

aktiverat samarbete. 

Klassrums-

observationer 

Att när elever samarbetar med 

skriftiga uppgifter, gynnas de mindre 

kunniga eleverna. 

 

 

 

 

 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

11. 

Rassaei, E. 

Oral corrective feed-

back, foreign lan-

guage anxiety and 

L2 development 

 

System 2015 Att undersöka i 

vilken utsträckning 

elever med någon 

typ av rädsla/oro 

gynnas av 

korrigerande 

återkopplingar i 

inlärningen av ett 

främmande språk. 

Frågeformulär, Tester 

som mätte elevernas 

andraspråks-

utveckling; ECT 

(error correction test), 

WT (writing test) och 

OPT (oral production 

test).  

Att elever med mindre tendens till 

rädsla/oro främst drar nytta av 

metalingvistisk återkoppling. Recast 

är mer effektivt för elever som upp-

lever mer tendens till rädsla/oro. 

 

 

 

 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

13. 

Yukie, H & 

Keiko, F. 

Reading and learn-

ing from L2 text: 

Effects of reading 

goal, topic familiari-

ty, and language 

proficiency 

 

Reading in a 

Foreign 

Language 

2015 

Att undersöka 

effekten av 

målsättningen med 

läsning, i ett för 

studenten, känt ämne 

samt undersöka 

andraspråks-

inlärning i en 

textförståelse. 

Kvantitativa 

mätningar av språk-

färdighet. 

Att läsning på ett andraspråk om ett 

känt ämne kan underlättas eleverna 

ges specifik information om textens 

innehåll. 

 

 

 



 

 

 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

14. 

Toth, P. & 

Davin, K 

The Sociocognitive 

Imperative of L2 

Pedagogy 

 

Modern 

Language 

Journal 2016 

Att undersöka det 

sociala perspektivet 

mellan undervisning 

och lärande och hur 

de skiljer sig i 

språkutveckling. 

Litteraturstudie Att läraren ska utgå ifrån elevernas 

förkunskaper, kognitiva processer 

och sociala relationer. Undervisning 

av grammatik på ett mycket tydligt 

sätt underlättar utvecklingen av ett 

andraspråk.  

 

 

 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

15. 

Etsuo T, 

Gorsuch, G, 

Lems, K & 

Rosszell, R 

Scaffolding in L2 

reading: How 

repetition and an 

auditory model help 

readers 

 

Reading in a 

Foreign 

Language 

2016 

Att undersöka hur 

två strategier av 

scaffolding stöttar 

läsförståelse.  

Litteraturstudie Att läsa en text upprepade gånger 

eller att läsandet av en text sker 

samtidigt som eleven får samma text 

uppläst gynnar andraspråksinlärning. 

 

 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

16. 

Carhill-Poza, 

A. 

“If you don’t find a 

friend in here, it's 

gonna be hard for 

you”: Structuring 

bilingual peer 

support for language 

learning in urban 

high schools 

 

Linguistics and 

Education 

2017 

Att undersöka hur 

skolor strukturerade 

språkliga resurser. 

Forskaren agerade 

som deltagande 

observatör i 

undervisning, 

intervjuer.  

Att skolor som syftar till att stödja 

språkutveckling skapar gränser som 

isolerar språkstuderande ifrån sina 

tvåspråkiga kamrater. 

 



 

 

 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat 

17. 

Mahfoodh, 

O. 

“I feel disappoint-

ed”: EFL university 

students’ emotional 

responses towards 

teacher written feed-

back 

 

Assessing 

Writing 2017 

Att undersöka 

sambandet mellan 

känslomässiga 

reaktioner efter 

skriftlig återkoppling 

från lärare. 

Skriftliga inlämnings-

uppgifter och semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Att känslomässiga  

reaktioner kan påverka elevers  

studieresultat. 
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18. 

Kim, A & 

Hyun Jung, K 

The effectiveness of 

instructor feedback 

for learning-oriented 

language 

assessment: Using 

an integrated 

reading-to-write task 

for English for 

academic purposes 

Assessing 

Writing 2017 

Att i 

språkbedömning 

mäta effekten av 

lärares återkoppling. 

Datainsamling och 

halv-strukturerade 

intervjuer. 

Att eleverna reagerar olika på lära-

rens återkoppling, vilket leder till 

varierande grad av förbättring i 

skrift.  

 

 



 

 

 


