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Sammandrag 

Melisa Canovic och Pranpriya Yodsuwan (2017). Undervisningsmetoder för 

andraspråkselever: En systematisk litteraturstudie om andraspråksinlärning. Självständigt 

arbete, Svenska, inriktning 4-6, grundnivå, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, 

utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Uppsatsen innehåller en systematisk litteraturstudie där grunden för undersökningen utgörs av 

nationella och internationella vetenskapliga artiklar. Syftet med litteraturstudien är att 

undersöka vilka metoder som läraren kan tillämpa för att stödja elever i sin 

andraspråksinlärning och om användningen av modersmålet kan främja respektive hämma 

inlärningen. Resultatet i vår studie visar på att det finns ett flertal användbara metoder som 

läraren kan tillämpa i undervisningen för andraspråkselever. Modersmålet har också visat sig 

vara betydelsefullt främst för kunskapsutvecklingen och identitetsskapandet. Uppsatsen är 

riktad mot elever i tidigare skolår, mer specifikt årskurserna 4–6. 

 

 

Nyckelord: modersmål, tvåspråkighet, flerspråkighet, svenska som andraspråk, inkludering, 

resurs 

Keywords: mother tongue, bilingual, multilingual, swedish as a second language, inclusion, 

resource  
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1 Inledning  
Dagens mångkulturella samhälle innebär allt fler möten mellan lärare och elever med ett annat 

modersmål än svenska. Enligt lag har alla elever i Sverige rätt till en likvärdig utbildning där 

undervisningen ska vara anpassad efter varje elevs behov och förutsättningar (2010:800 

Skollag, 1 kap. 8 §). Skolverkets statistik från 2012 visar att drygt en femtedel av alla elever i 

grundskolan är flerspråkiga och är berättigade till modersmålsundervisning. Elever som väljer 

att delta i modersmålsundervisning visar även generellt bättre skolresultat i skolans alla 

ämnen (Skolverket 2008, s. 19–21). Det är dock inte alla berättigade elever som väljer att 

delta i undervisningen då andelen som deltar motsvarar drygt hälften av de som är berättigade. 

Samtidigt visar Skolinspektionen (2010) att modersmålsundervisningen fungerar som en 

extern verksamhet i förhållande till skolan. Statistiken (Skolverket 2016a) visar också att mer 

än hälften av alla elever som studerar svenska som andraspråk och som flyttat till Sverige 

efter skolstart inte klarar målen i årskurs 6. En förklaring till denna motgång visar 

Skolinspektionen i sin genomförda studie som avslöjar att svenska som andraspråk inte 

bedrivits enligt intentionerna i styrdokumenten. 

 

Elever som studerar på sitt andraspråk ställs inför stora utmaningar. Att lära sig nya 

ämneskunskaper när en inte behärskar det nya språket fullkomligt kan vara problematiskt 

eftersom ämnesundervisningen ställer höga krav på nya språkfärdigheter (Hyltenstam och 

Lindberg 2004, s. 539). Dessa elever är tvungna att tillägna tid åt språkinlärningen samtidigt 

som de riskerar att missa ämneskunskaper som de övriga eleverna tillägnar sig på sitt 

förstaspråk och saknar ofta möjlighet att få en god ämnesundervisning på sitt modersmål. 

Flera rapporter har under de senaste åren visat att syftet med svenska som andraspråk i 

styrdokumenten har varit vaga och otydliga samt att kompetensen hos lärare som undervisar i 

ämnet har varit låg eller obefintlig (s. 13). 

 

Med tanke på det ovannämnda är det mycket viktigt för oss blivande lärare att få en ökad 

kunskap om andraspråksinlärning och hur lärare kan anpassa undervisningen till elevernas 

språkliga förutsättningar. Lärare har en central roll i flerspråkiga elevers skolframgång och 

ansvarar för att alla elever ska få en likvärdig utbildning, och också ge andraspråkselever 

samma möjlighet att utvecklas i samma takt som sina kamrater med svenska som förstaspråk. 

I vår studie vill vi framförallt undersöka vilka metoder lärare kan använda för 

andraspråkselever och om modersmålet kan användas som en resurs i undervisningen.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka metoder lärare kan använda i sin dagliga 

undervisning för att stödja andraspråksinlärningen. Vidare undersöker vi vad forskningen 

säger om användningen av andraspråkselevers modersmål som en resurs för att stödja lärandet 

och därmed ge samma möjligheter för kunskapsutveckling hos elever med svenska som 

modersmål. För att besvara syftet utgår studien utifrån två frågeställningar som är följande,  

• Vilka metoder kan läraren använda för att stödja andraspråkselever i undervisningen?   

 

• Kan läraren använda andraspråkselevers modersmål som en resurs i undervisningen? 

Vilka fördelar och hinder finns det? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: Först följer en beskrivning av metoden som använts 

vid undersökning, där beskrivs tillvägagångssättet vid genomförandet av studien och 

rekommendationer kring etiska överväganden. Därefter redogörs för de centrala begreppen 

som första- och andraspråk och två- och flerspråkighet. Efter detta följer en bakgrund som 

innehåller en presentation av skolan ur ett språkligt och historiskt perspektiv samt tidigare 

forskning om området. Under bakgrunden följer även en beskrivning av 

modersmålsundervisning och ämnet svenska som andraspråk i skolan. Därefter följer ett 

resultat som redovisar den huvudsakliga litteraturen som har använts vid undersökningen och 

som besvarar syftet och frågeställningen. Resultatdelen är uppdelad i studiens två 

frågeställningar där frågorna besvaras var för sig. Först presenterar vi de metoder som 

förekommer i forskningen och därefter tar vi upp frågan om modersmålet kan bidra som en 

resurs för andraspråksinlärningen i undervisningen. Uppsatsens avslutande del består av en 

resultatdiskussion, en metoddiskussion och avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

2 Metod 
För att svara på våra forskningsfrågor har vi genomfört en systematisk litteraturstudie. En 

systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteraturen som valts inom ett kunskapsområde förklarar Katarina Eriksson Barajas, Christina 

Forsberg och Yvonne Wengström (2013, s. 31), detta bidrar till en övergripande bild av 

forskningsfältet. För att skapa ett ordentligt underlag för litteraturstudien bör den 
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inkluderande forskningen vara av god kvalité. Litteraturstudien bör uppfylla vissa kriterier. 

Kriterierna beskriver Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (s. 27) på följande sätt. 

Studien ska innehålla: 1) en redogörelse och en tydlig beskrivning av kriterier, sökmetoder 

och urval av artiklar, 2) en presentation av sökstrategi, 3) systematisk kodning av de 

inkluderade artiklarna, 4) en metaanalys och en sammanställning av resultatet av alla studier, 

inklusive mindre studier om detta är möjligt. Dessa kriterier har vi tagit hänsyn till vid 

genomförandet av studien och kommer att redogöra för senare i kapitlet.   

 

För att få en översiktlig bild av den existerande forskningen har sökningen gjorts manuellt i 

Örebro Universitets huvudbibliotek med hjälp av sökorden: svenska som andraspråk, 

andraspråksinlärning, flerspråkighet som resurs, och tvåspråkighet. Efter den manuella 

sökningen fick vi fram ett antal antologier som har använts som underlag för bakgrunden. Ett 

exempel på detta är en artikel som heter Flerspråkighet och lärande som ingår i antologin 

Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (Hyltenstam och Lindberg 

2013, s. 547–577). Den valda artikeln är skriven av Monica Axelsson och vi ansåg att den var 

relevant för undersökningen.  

 

Sökningar har också gjorts i databaserna SwePub, Libris, Primo samt den internationella 

databasen Educational Resources Information Center (ERIC). Databaserna SwePub, Libris 

och Primo har använts för att söka nationell forskning inom det valda området medan ERIC 

användes för att få fram internationell forskning. Under genomförandet av litteratursökningen 

upptäckte vi att det endast fanns ett fåtal nationella studier som var relevanta för våra 

frågeställningar. Däremot fanns det många internationella studier som undersökte 

modersmålets betydelse för andraspråksinlärning och inlärningsmetoder som inkluderar 

elevens modersmål i undervisningen.  

 

2.1 Sökstrategi 
Sökningen i databaserna har gjorts med utgångspunkt i nyckelorden som anknyter till våra 

frågeställningar. Att utgå ifrån sin frågeställning är ett vanligt sätt att välja sökord förklarar 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 78). Svenska sökorden som användes 

vid litteratursökningen var följande: förstaspråk ELLER modersmål, resurs, svensk*, 

flerspråk*, inklud*, andraspråkselever, ämnes*, andraspråk*, sve* och lär*. De motsvarande 

engelska sökorden som användes vid sökning var följande: mother tongue OR L1, “second 

language”, swe*, multilingual*, learn*, bilingual*, inclu*, swed*, classroom, sweden, 
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educat*, resour*, multilingual AND classroom, method* och “second language” AND 

learning.  

 

Vi har också utgått ifrån enskilda ord samt ordkombinationer och tagit hjälp av de booleska 

operatorerna “OCH” och “ELLER” eller de engelska motsvarigheterna “AND” och “OR”. 

Operatorn OCH har använts för att begränsa sökningen och hitta referenser som innehåller 

både A och B. Operatorn ELLER har använts för att hitta referenser som innehåller A eller B, 

denna kombination bidrar också till utvidgad sökning (Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström 2013, s. 78). Asterisken som förekom i slutet av vissa sökord kallas för 

trunkering, vilket innebär att ersätta början eller slutet av ett ord, exempelvis, svensk* som 

inkluderar svenskundervisning, svenska, svenskinlärning med mera (s. 81).  

 

2.2 Avgränsningar 
En systematisk litteraturstudie bör enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 

31) fokusera på den aktuella forskningen som berör området som valts. Publiceringsdatum vid 

sökning av litteratur avgränsades därför till år 2000 och framåt för att få fram aktuell 

forskning. Litteraturen bör också hålla god vetenskaplig kvalité menar Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (s. 31). Vi har därför i första hand valt vetenskapliga artiklar som 

varit granskade, i det här fallet med formuleringar som peer-review (ERIC), refereegranskad 

(Swepub) samt vetenskapligt granskad (Primo). Vid sökning i Libris användes endast 

avgränsningen avhandling (söknr. 2c, se bilaga) eftersom databasen inte begränsar sig till 

vetenskapligt granskad litteratur. 

 

2.3 Urval 

Första urvalet som gjordes efter läsning av rubriken motsvarande sammanlagt 37 artiklar. 

Artiklarna som uteslöts saknade alltså en rubrik som berörde det givna temat. Andra urvalet 

skedde genom läsning av sammandrag samt genom översiktlig läsning av olika delar av 

artiklarna. Efter urvalet kvarstod sammanlagt 17 artiklar som lästes igenom i sin helhet. 

Därefter utfördes ytterligare ett urval grundat på innehåll som ett sista steg. 

 

2.4 De valda artiklarna 
Det finns inga regler för hur många studier som bör inkluderas i en litteraturstudie förklarar 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 31). Det viktigaste menar Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström är att relevant forskning om området ingår, vilket vi anser 
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stämmer in på den litteratur som vi har valt att ta med. De studier som valts berör för- och 

grundskola då åldersgruppen är aktuellt för oss som genomgår en lärarutbildning med 

inriktning grundskola årskurs 4–6. Vår första tanke var att inkludera endast svenska studier, 

men som tidigare nämnts insåg vi snabbt att det fanns få nationella studier vilket gjorde att vi 

utökade vår sökning för att även inkludera internationella studier. Efter urvalet återstod sex 

vetenskapliga artiklar i litteraturstudien, varav två nationella och fyra internationella studier.  

 

2.5 Kodning  
En utmaning i en kvalitativ analys är att materialet ska analyseras, tolkas och beskrivas. 

Tillvägagångssättet för vår analys av litteraturen är systematisk kodning, vilket Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 147) menar gör det lättare att identifiera mönster 

och teman. Vi valde att konstruera kategorier utifrån teman som framträdde ur empirin. Detta 

framstod som det enklaste sättet att få en sammanhängande struktur i analysen. 

 

2.6 Etiska överväganden 

I studien har vi följt de rekommendationer angående de etiska råden gällande urval och 

presentation som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström. (2013, s. 70) lyfter fram som 

viktiga. Det första av råden innebär att “välja studier som har fått tillstånd från etisk kommitté 

eller där noggranna etiska överväganden har gjorts” (s. 70). Forskning som valts i denna 

litteraturstudie är vetenskapligt granskade och fyller därmed de vetenskapliga etiska kraven. 

En litteraturstudie genomförd av Axelsson togs med i uppsatsen utan att vara vetenskapligt 

granskad, dock ansågs den ha en hög trovärdighet genom att författaren är forskare och 

professor inom språkvetenskap och de inkluderande artiklarna som tas upp har skrivits av 

andra renommerade forskare inom fältet. Det andra etiska rådet som nämns av Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (s. 70) är att “redovisa alla artiklar som ingår i 

litteraturstudien samt att arkivera dessa på ett säkert sätt i tio år” (s. 70). Alla artiklar som 

ingår i vår litteraturstudie är publicerade och kommer därför att förvaras en lång tid framöver. 

Det tredje och sista rådet är att “det är oetiskt att endast presentera de studier som stöder 

forskarens egen åsikt” (s. 70). Vi har inte heller valt artiklar och undersökningar med avsikt 

att komma fram till ett förutbestämt resultat. 
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3 Centrala begrepp 
Detta kapitel syftar till att redogöra de centrala begreppen i studien. Begreppen som kommer 

behandlas är följande: första- och andraspråk samt två- och flerspråkighet. De centrala 

begreppen som redogörs i uppsatsen innefattar åtskilliga definitioner inom 

språkforskningsfältet, men vi har valt att förhålla oss till definitionerna som följer.  

 

3.1 Definition av första- och andraspråk 
Begreppet förstaspråk förklarar Niclas Abrahamsson (2009, s. 13) innefattar det språk som 

individen tillämpar först i sällskap med föräldrar eller andra vårdnadshavare. Definitionen av 

andraspråk beskrivs däremot som det språk som individen tillägnar efter att förstaspråket 

etablerats eller börjat etableras. I språkvetenskapliga sammanhang förklarar Abrahamsson att 

termerna modersmål och förstaspråk definieras lika, det vill säga att modersmål definieras 

som det språk individen först exponeras för. Enligt Skolverket (2016b, s. 6) definieras 

andraspråk som ett nytt språk som en individ med ett utvecklat förstaspråk möts av och ses 

även som det officiella språket i elevens miljö. Begreppen första- och andraspråk syftar på 

ordningsföljd, alltså den språkliga ordningen individen exponeras för. Abrahamsson (2009, s. 

14) lyfter vidare att ordningsföljden inte omfattar behärskningsgraden eller hur mycket 

individen identifierar sig med sina språk. I engelsk litteratur används även förkortningen L1 

(first language) och L2 (second language) som första- respektive andraspråk. Dessa 

förkortningar kommer att användas i uppsatsen eftersom en del av litteraturen är 

engelskspråkig.  

 

3.2 Definition av två- och flerspråkighet  
Enligt Nationalencyklopedin (2017) definieras begreppet tvåspråkighet med hjälp av två 

kategorier. Den ena förklaras som simultan tvåspråkighet som innebär att barnet lär sig två 

språk från spädbarnsåldern. Den andra definitionen är successiv tvåspråkighet, där barnet först 

behärskar ett språk fullständigt och därefter lär sig ett nytt språk. Abrahamsson (2009, s. 14) 

tydliggör även att successivt två- eller flerspråkighet innebär att en individ kan ha två 

eventuellt flera förstaspråk. Om två vårdnadshavare talar olika språk med barnet, leder det till 

simultan tvåspråkighet.  

 

Flerspråkighet omfattar också tvåspråkighet och karaktäriseras genom fyra kriterier enligt 

Nigel Musk och Åsa Wedin (2010, s. 10). Det första är ursprungskriteriet, vilket innebär att 

barnet från födseln lär sig två eller flera språk. Det andra kriteriet handlar om kompetens, 
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alltså individens förmåga att behärska språket, från att formulera meningsfulla yttranden till 

att behärska språket fullständigt. Det tredje är funktionskriteriet, detta handlar om hur eleven 

använder språket i sin vardag och hur användningen fungerar. Det fjärde kriteriet handlar om 

individens attityder gentemot språket, med andra ord om individen identifieras som 

flerspråkig av både sig själv och av sin omgivning. Eleven behöver dock inte uppfylla alla 

kriterier samtidigt för att definieras som flerspråkig. Olika individer kan också betona olika 

kriterier så att identifikationen kan till exempel vara viktigare än kompetensen. Det finns 

därmed inga helt objektiva kriterier för att avgöra vem som är flerspråkig. Ett exempel på en 

flerspråkig elev kan vara att eleven som har lärt sig ett eller flera språk från födseln och kan 

använda dem i sin vardag och identifierar sig själv som flerspråkig.  

 

4 Bakgrund  
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en kunskapsöversikt över det valda området. Vi kommer 

att presentera hur den svenska skolan har sett ut ur ett språkligt och historiskt perspektiv, 

därefter kommer en presentation av tidigare forskning och den enspråkiga normen i skolan. 

Vidare i kapitlet redogörs modersmålsundervisning, ämnets syfte och hur elevernas 

modersmål bidrar andraspråksinlärningen. Slutligen kommer en beskrivning av skolämnet 

svenska som andraspråk, dess kunskapskrav och vilka missuppfattningar och brister det finns 

i undervisningen. 

 

4.1 Den svenska skolan ur ett språkligt och historiskt perspektiv  
En förekommande uppfattning har varit att den svenska skolan är homogen, men att denna 

uppfattning inte stämmer skriver Kenneth Hyltenstam (1999). Vidare förklarar Hyltenstam att 

det alltid funnits etniska grupper i Sverige som talat ett annat språk än svenska, exempelvis 

samiska och finska. Under slutet av 1800-talet fick dock nationalismen en tydlig utformning 

(1999, s. 11), vilket innebar tanken om “en nation-ett språk” (1999, s. 99). Nationalismens 

språkideologi hade en tydlig påverkan i skolan där undervisningen blev enspråkig. Den 

enspråkiga undervisningen pågick fram till 1950-talet när invandringen till Sverige tog fart. I 

samband med invandringsvågen framkom det tydligt att Sveriges ideologi och politik som 

byggde på kulturell och språklig homogenitet inte skulle fylla det mångkulturella samhällets 

nya framväxande behov (1999, s. 12). Kenneth Hyltenstam och Tommaso Milani (2012, s. 

18) förklarar att den stora invandringen till Sverige innebar att de nya invånarnas kunskaper i 

det svenska språket och i deras modersmål blev en punkt på den allmänna politiska agendan. 
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Statens inställning till språklig och kulturell mångfald övergick från ett starkt assimilatoriskt 

till ett pluralistiskt synsätt. Under 1970-talet började svenska politiker visa en ökad förståelse 

för mångfalden, några av besluten var bland annat att det skulle finnas tillgång till tolkar samt 

att kulturella aktiviteter på ett annat språk skulle stödjas (1999, s. 13). År 1975 togs ett 

riksdagsbeslut om invandrarpolitiken under slagorden jämlikhet, valfrihet och samverkan 

vilket blev ledande för den kommande utvecklingen. Skolan införde modersmålsundervisning, 

undervisning i svenska som andraspråk och svenska för invandrare (sfi) i enlighet med detta 

beslut. 

 

4.2 Tidigare forskning  

4.2.1 Modersmål gynnsamt för andraspråksinlärning  

Wayne P. Thomas och Virginia Collier genomförde en omfattande studie i USA om 

tvåspråkiga elevers skolframgång år 1997 (Axelsson 2004, s. 512–522). Forskarna undersökte 

tvåspråkiga elevers inlärningsprocess genom olika undervisningsprogram. Resultatet visade 

att det optimala är att andraspråkselever fick möjlighet att fortsätta sin kunskapsutveckling via 

sitt starkaste språk, i detta fall elevernas modersmål parallellt som de fick undervisning på sitt 

andraspråk. Undervisningsprogrammet som blev mest framgångsrikt i Thomas och Colliers 

studie kallades för det berikade tvåvägsprogrammet, detta innebär att undervisningstiden 

delades där hälften gavs på elevernas modersmål och andra hälften på elevernas andraspråk 

(s. 513). Genom detta program fick eleverna möjligheten att utveckla sin kunskap både på sitt 

modersmål och sitt andraspråk. Thomas och Collier (s. 514) menar att grunden för lärandet 

blir mer jämlikt samtidigt som eleverna integreras socialt eftersom hela klassen alltid arbetar 

tillsammans. Forskarna förklarar att en tvåspråkig undervisning ger tvåspråkiga elever 

möjligheten att komma i samma nivå med sina enspråkiga klasskamrater.  

 

I studien (Thomas och Collier 1997) skriver forskarna om additiv- och subtraktiv 

flerspråkighet (1997, s. 81). Additiv flerspråkighet innebär att elever lär sig ett andraspråk 

utan att det påverkar elevernas inlärning av sitt modersmål. Thomas och Collier menar att 

additiv flerspråkighet leder till att eleverna utvecklar en åldersanpassad språkkompetens i 

både sitt modersmål och andraspråk. Denna kompetens bidrar till att eleverna generellt får 

bättre betyg i skolans alla ämnen än enspråkiga elever. Subtraktiv flerspråkighet innebär 

däremot att eleverna gradvis försämrar sitt modersmål genom att de lär sig ett andraspråk. 

Detta sker i miljön där elevernas andraspråk värderas högre än deras modersmål eftersom 

andraspråket exempelvis kan ha högre status. En subtraktiv flerspråkighet riskerar att leda till 
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att eleverna förlorar de redan etablerade kunskaperna i och om sitt modersmål samt att deras 

skolresultat försämras (s. 82).  

 

Forskarna menar att det alltså inte är optimalt för flerspråkiga elever att på längre sikt få 

undervisning i modersmålet med målet att de på sikt ska gå över till sitt andraspråk. Detta 

innebär då att modersmålet blir ett tillfälligt övergångsspråk vilket är betecknande för 

subtraktiv flerspråkighet. De bästa skolresultaten uppnås med additiv flerspråkighet där 

modersmålet utvecklas parallellt med andraspråket och att båda används till 

kunskapsutveckling. De flerspråkiga eleverna som får denna typ av undervisning uppnår 

generellt högre resultat i nationella prov än både elever som har majoritetsspråket som 

förstaspråk (Thomas och Collier 1997, s. 82). 

 

Vidare skriver Mariana Sellgren (2005, s. 201) att fastän forskningen pekar på att tvåspråkiga 

elevers språkutveckling skulle gå snabbare om den fick ske i det starkaste språket ges denna 

möjlighet inte i dagens svenska skolor. All undervisning som andraspråkselever deltar i bör 

lägga en stor vikt på pedagogernas kompetens, vilket betyder att pedagogerna vet vad det 

innebär att lära sig ett andraspråk och ser flerspråkiga elevers utbildning som ett gemensamt 

ansvar. Detta ser dock annorlunda ut i praktiken förklarar Sellgren (s. 201), trots att elever 

med utländsk bakgrund utgör en stor och betydande del i skolan har det inte skett några 

grundläggande förändringar av skolans undervisning. 

 

4.2.2 Har modersmålet negativa effekter för andraspråksinlärning?  

Användningen av modersmålet i andraspråksundervisningen har även sina nackdelar, detta 

skriver Rana Abid Thyab i sin artikel (2016). I en kort sammanfattning av tidigare studier 

redovisar Abid Thyab att andraspråksinlärningen sker lättare när målspråket är likt inlärarens 

modersmål (2016, s. 1). Abid Thyab förklarar vidare att grammatiska skillnader mellan första- 

och andraspråk kan försvåra andraspråksinlärningen. Språkens grammatiska regler kan skiljas 

åt, exempelvis jämför Abid Thyab arabiska och engelska. Engelskan har grammatiska regler 

vad gäller bestämd och obestämd form medan dessa regler utesluts i arabiskan (s. 3). Abid 

Thyab förklarar också vad som kallas för en negativ överföring, detta innebär att 

andraspråkselever överför grammatiska regler från sitt modersmål till det nya språket vilket 

Abid Thyab menar kan hämma inlärningen eftersom reglerna skiljs åt (s. 2).  
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Thyabs artikel grundar sig i behavioristisk syn på språkinlärning där en central del av 

behavioristisk teori berör det redan inlärda beteendet som påverkas av nya beteenden och att 

individens redan etablerade vanor försvårar inlärningen av nya vanor (Abrahamsson 2009, s. 

31). Ett vanligt begrepp som förekommer inom teorin är så kallad överföring och det finns 

även en distinktion mellan olika typer av överföring, en positiv överföring och en negativ 

överföring. Positiv överföring innebär att de gamla vanorna stämmer överens med nya vanor, 

och negativ överföring innebär att den redan etablerade vanan står i vägen för nya vanor. 

Inlärningen sker alltså genom att ett nytt beteende överförs till det gamla beteendet och att 

själva utmaningen är att tvinga bort vanor som inte är relevanta längre. Behavioristiskt synsätt 

på språkinlärningen utgår från att skillnaden mellan första- och andraspråket har en avgörande 

betydelse för hur det nya språket lärs in.  

 

En av de mest inflytelserika språkvetarna i modern tid, Noam Chomsky, menar däremot att 

den enskilda individen besitter konstruktiva förmågor att yttra och förstå unika meningar som 

de aldrig hört förut (Abrahamsson 2009, s. 38), meningar som inte lärts in genom imitation. 

Chomsky betonar att människans yttranden är ett resultat av de mentala regler som individen 

föds med. Barn uppvisar konstruktioner som starkt avviker från modersmålsnormen (t.ex. vi 

inte ätade frukost dagis istället för vi åt inte frukost på dagis, s. 39), vilket kan ses som ett 

starkt bevis mot att språket inte utvecklas genom direkt imitation av föräldrarnas språk. Enligt 

Chomsky är språket en medfödd förmåga och människan innehar ett komplext språksystem 

redan vid födseln (s. 39).  

 

Chomsky menar att människan från början är född med så kallad Language Acquisition 

Device (LAD) eller “språkinlärningsutrustning”, vilket innebär att människans genetiska 

egenskaper styr av den universella grammatiken. Den universella grammatiken består av 

bestämda principer för hur ett språk kan se ut. Chomsky menar att ett barn redan vid födseln 

vet vad språk är och vilka grammatiska regler som är möjliga i ett språk. Den universella 

grammatiken medför att barnet redan mycket tidigt känner till olika språkliga kategorier som 

verb, sats och fonem utan att kunna namnge (Abrahamsson 2009, s. 40). Den universella 

grammatikens principer är tillgängliga för barnet innan ett modersmål har hunnit etableras och 

att alla barn världen över utgår från samma universella grammatik fastän “ytan” skiljer sig, 

det vill säga de olika språken som svenska, engelska, spanska etc. (s. 152). 
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4.3 Enspråkighet som norm  
År 1998–1999 genomfördes en intressant etnografisk studie bland nio andraspråkselever i 

årskurs 6 i en mångfaldig skola där ungefär hälften av eleverna hade en utländsk bakgrund 

(Haglund 2004, s. 365–387). Studien visar att elevernas identitetsskapande påverkas av 

skolans uppfattning om att dessa elever är i behov av “försvenskning” och att skolans 

betoning på svenskhet och svenska språket sker på bekostnad av elevernas kultur, etnicitet 

och flerspråkighet. Eleverna i studien utvecklade alternativa identiteter för att passa in i det 

homogena klassrummet. I intervjuerna uttryckte eleverna att deras modersmål inte accepteras 

bland lärare, vilket ledde till att de sällan fick använda sitt modersmål under lektionerna eller 

på rasterna. Eleverna menar att skolan varken ger utrymme för deras språk eller erfarenheter 

och de väljer därför att istället anpassa sig efter skolans förväntningar. En konsekvens av 

skolans neutralisering av olikheter är att elever med ett annat modersmål än svenska uppfattar 

den homogena svenska skolan som det enda rätta och naturliga, förklarar Charlotte Haglund 

(s. 367). Slutsatsen som dras i studien är att om elever med utländsk bakgrund ska bli 

framgångsrika i skolan krävs det en anpassning till skolans förväntningar (s. 382).  

 

Undervisningen i skolan, menar Haglund (2004, s. 382), förutsätter anpassningar som leder 

till att elevens identitet förändras i samband med tillägnandet av nya kunskaper, vilket innebär 

att dessa nya kunskaper får en komplementär och ersättande roll, de ersätter elevers tidigare 

språk och kultur istället för att utveckla dessa parallellt med de nya kunskaperna. De kulturer 

och språk som eleven växer upp med påverkar och formar individens identitet, men om skolan 

och andra samhällsinstitutioner förbiser detta kan det leda till att individens identitet och 

delaktighet nekas. Haglund (s. 383) förklarar att mångfalden i samhället kan ge eleverna en 

trygghet som i tur kan skapa nya former av identifikationer. Dessa identifikationer anknyter 

oftast inte till homogenitet eller kategorier som bevarar gränser mellan raser, kulturer och 

språk. Strävan efter homogenitet bidrar till att elever med utländsk bakgrund får sin kultur, 

språk och rörelsefrihet inkräkta. Exempelvis förklarar Haglund (s. 383) att elevens kultur och 

språk blir begränsade till hemmet eftersom det sker en viss anpassning till skolkulturen och 

skolspråket. 

 

4.4 Modersmålsundervisning i skolan  
Modersmålsundervisning ska enligt Skollagen (2010:800, Kap.10 7 §) erbjudas för elever som 

har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska och som ingår i följande kategorier 

där 1) “språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet”, 2) “eleven har grundläggande 
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kunskaper inom språket” och 3) att “en elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna 

ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk”. Vidare beskriver 

Skollagen (2010:800, Kap.10 7 §) att myndigheten bestämmer huruvida 

modersmålsundervisning ska anordnas. För att undervisningen ska organiseras ska det finnas 

en lämplig lärare samt minst fem elever som önskar undervisningen, beslutet om en lärare är 

lämplig för undervisningen beslutas av skolans rektor.  

 

Syftet med modersmålsundervisningen som förklaras i läroplanen (Skolverket 2011, s. 87) är 

att eleverna ska utveckla sina kunskaper inom sitt förstaspråk, undervisningen ska även bidra 

till modersmålets betydelse i olika skolämnen. Modersmålsundervisningen ska också 

medverka till att eleverna utvecklar ett intresse för att läsa och skriva olika typer av texter 

baserade på modersmålet. Undervisningen ska även syfta till flerspråkighet och en utökad 

kunskap om olika kulturer och samhällen där elevens modersmål talas. 

 

4.5 Modersmålsundervisning uppfattas som en extern verksamhet   
Skolverkets rapport (2008, s. 18) visar därmed att modersmålsundervisningen i hög grad 

framstår som en extern verksamhet i förhållande till skolan. En anledning till detta är att 

huvudansvaret för verksamheten ligger främst på den enskilda kommunen samtidigt som 

elever kan komma från olika skolor då många skolor saknar det elevunderlag som krävs för 

att bedriva modersmålsundervisningen själva. Samtidigt visar rapporten att intresset för 

modersmålsundervisningen varierar och drygt varannan elev som har rätten till 

modersmålsundervisning väljer att delta i undervisningen (s. 19). Det finns ett antal faktorer 

som bidrar till att alla elever inte väljer att delta i undervisningen förklarar Skolverket (s. 20). 

Den mest bidragande faktorn är att undervisningen inte är obligatorisk och sker utanför 

timplanebunden tid. Detta menar Skolverket (s. 19) inte är populärt bland eleverna eftersom 

eleverna är trötta och omotiverade efter skoltid. 

 

4.5.1 Inställningen till elevernas användning av modersmål i undervisning  
Skolinspektionens granskning (2010, s. 24) visar att det finns ett allmänt intresse i att 

uppmuntra andraspråkselever till att använda modersmålet som en resurs för att utveckla 

flerspråkighet och stärka sin identitet och kunskapsutveckling. Samtidigt anser personalen i 

förskola och skola att det är problematiskt när elever använder sitt modersmål i skolmiljön. 

Personalen motiverar sin inställning med att de vill förebygga att dessa elever inte utestänger 

andra elever som inte förstår de flerspråkigas modersmål. Det finns därför många elever som 
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uppfattar personalens signaler som en regel och ett förbud mot att använda sitt modersmål. 

För dessa barn blir det tydligt att det språk som talas hemma och som kanske är det enda 

språket som vårdnadshavarna behärskar anses vara mindre värdefullt, förklarar 

Skolinspektionen (s. 24). I de granskade kommunerna fanns det oftast en central organisation 

som samordnar modersmålsundervisningen och en central rektor som är arbetsledare för 

modersmålslärare. Modersmålslärare har därför sällan möjlighet att delta i samplanering med 

de övriga undervisande lärarna förklarar Skolinspektionen (s. 25) som också skriver att det 

leder till att modersmålsundervisningen får ett eget innehåll som sällan anknyter till det som 

elever möter i den övriga undervisningen.  

 

4.6 Ämnet svenska som andraspråk  
Svenska skolan har två olika svenskämnen, svenska och svenska som andraspråk. Ämnet 

svenska som andraspråk har samma timantal som svenskämnet och en elev följer antingen 

kursplanen i ämnet svenska eller svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk är alltså 

ett eget ämne och är ett av skolans kärnämnen precis som ämnet svenska och dessa ämnen har 

samma meritvärde vid ansökan till högskolestudier (Hyltenstam och Milani 2012, s. 76). 

Kursplanen i svenska som andraspråk har skrivits utifrån antagandet att en andraspråkselev 

ska ha likvärdiga språkkunskaper inför gymnasieskolan som elever med svenska som 

modersmål (Skolverket 2016b, s. 6). Skolinspektionen (2010:16, s. 22) förklarar att syftet med 

undervisningen i svenska som andraspråk är att eleverna ska behärska språket på samma nivå 

som elever med svenska som modersmål. Det som skiljer ämnena åt är att innehållet i svenska 

som andraspråk måste i hög grad anpassas efter den enskilde individens behov och tidigare 

språkkunskaper. Detta innebär att undervisningen ska ge elever möjligheter att utveckla sina 

kunskaper i och om det svenska språket utifrån deras aktuella kunskapsnivå. Läroplanen 

(Skolverket 2011, s. 239) föreskriver att undervisningen inte heller ska sätta för tidiga krav 

när det gäller den språkliga korrektheten utan erbjuda eleverna möjligheter till att 

kommunicera och uttrycka sig på olika sätt för att öka sin tilltro till det svenska språket. Enligt 

Skolverket är kursen svenska som andraspråk inte lättare, däremot finns det beståndsdelar 

som skiljer åt de båda ämnena. Dessa skillnader motiverar Skolverket (2016b, s. 6) med att 

andraspråkselever behöver ett annat fokus än elever som läser sitt modersmål.  

 

4.6.1 Kunskapskrav för svenska som andraspråk   

Det är viktigt att lyfta fram att elever som läser svenska som andraspråk också kommer att 

bedömas enligt kursplan och kunskapskrav i svenska som andraspråk. Kursplanerna 
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kompletteras med kunskapskraven i olika ämnen och kunskapskraven konstrueras utifrån 

ämnets centrala innehåll och långsiktiga mål (Skolverket 2016b, s. 5). Kunskapskraven 

beskriver lägsta godtagbara kunskapsnivån för en elev i årskurs 1 och 3 samt att de beskriver 

kunskapsnivån som krävs för att en elev ska uppnå betygen A, C respektive E i årskurs 6 och 

9.  

 

Kunskapskraven för betyget E i årskurs 6 för respektive ämne skiljer sig i värdeorden såsom 

grundläggande, huvudsakligen och enkla. I läroplanen står det exempelvis, ”I texterna 

använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss 

säkerhet.” (Skolverket 2011, s. 228). För elever som läser svenska som andraspråk står det att 

“I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och 

språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.” (Skolverket 2011, s. 245). Aina Bigestans 

(2017) förklarar att eftersom kursplanen och kunskapskraven i svenska och svenska som 

andraspråk skiljer sig till en viss del är det därmed viktigt att läraren bör använda olika 

undervisningsmetoder inom respektive ämne. Det går alltså inte att undervisa svenska som 

andraspråk och svenska utifrån samma lektionsplanering. De menar att undervisning i svenska 

som andraspråk ska syfta till att elever får möjligheten att utveckla svenska språket. Även om 

det inte skiljer sig i språkformen i kunskapskraven så skiljer sig kunskapen som ska läras ut i 

svenska som andraspråk, läraren bör därför ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar 

genom att inte undervisa utifrån samma lektionsplanering och sedan bedöma eleverna på 

samma sätt utifrån kriterierna från kunskapskraven (Bigestans, 2017). 

 

4.6.2 Missuppfattningar och brister i undervisningen  

Utvärderingar av undervisningen svenska som andraspråk har påvisat stora brister förklarar 

Hyltenstam och Milani (2012, s. 78). Till de problem som nämns hör att ämnet svenska som 

andraspråk inte anordnats trots att behovet har funnits. Ämnet har också bedrivits som en 

stödundervisning istället för ett eget kärnämne. En stor andel lärare saknar relevant utbildning 

för att kunna bedöma vilka elever som ska delta i undervisningen. Enligt Skolinspektionens 

kvalitetsarbete (2010, s. 7) råder det oklarheter kring ämnet på många håll, bland annat att 

lärare och skolledningar har olika uppfattningar om ämnet. Granskningen visar kontinuerligt 

att verksamheten inte bedrivits som den ska göra förklarar Hyltenstam och Milani (2012, s. 

79), bland annat att ämnet hanteras som färdighetsträning och skiljs åt utan sammanhang med 

de övriga ämnena i skolan. Det saknas oftast kunskaper om elevers språkliga och 

kunskapsmässiga nivå, bakgrund och erfarenheter visar Skolinspektionen (2010, s. 15). Den 
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bristande kunskapen leder till att undervisningen saknar förutsättningar för att utforma 

verksamheten efter den enskilde individen.  

 

Hyltenstam och Milani (2012, s. 79) menar att den undermåliga undervisning i svenska som 

andraspråk har kraftigt bidragit till ämnets låga status och att den undervärderas, vilket 

innebär att många elever och lärare inte värderar och prioriterar ämnet lika högt som de 

resterande kärnämnena. Det har även uppstått negativa attityder kring ämnet hos elever och 

föräldrar. Orsaken till de negativa attityderna är bland annat att ämnet uppfattas som en del i 

“sämre och särskilda lösningar” (s. 79) för elever som inte tillhör majoritetsbefolkningen. 

Svenska som andraspråk har utvecklats till särskiljande praktik med negativa förtecken. En 

sådan negativ diskurs utgår från om elevens språkförmåga inte är tillräcklig till en “vanlig” 

svenskundervisning förklarar Hyltenstam och Milani (s. 80). De menar att det är därmed 

förståeligt att elever och föräldrar ställer sig negativt till att delta i undervisningen oavsett hur 

positiv den än kan vara för elevens skolframgång och språkutveckling generellt. På grund av 

den negativa utvecklingen av ämnet har skolverket också ifrågasatt om det är värt att ha kvar 

ämnet och att det har kommit förslag från myndigheten om att ämnet borde tas bort förklarar 

Hyltenstam och Milani (s. 81). Den här typen av förslag förordar ett odifferentierat 

svenskämne där det istället blir lärarens uppgift att differentiera individer i undervisningen 

utifrån elevens bakgrund. 

 

5 Resultat  
I det här kapitlet kommer vi först att presentera de studier som vi har fått fram vid sökningen 

av litteratur till vår studie. Därefter kommer våra två forskningsfrågor att besvaras var för sig. 

Först besvarar vi vilka metoder som läraren kan tillämpa i undervisningen och sedan om 

läraren kan använda elevernas modersmål som en resurs i undervisningen. 

 

5.1 Presentation av de valda studierna 
Studierna som har valts undersöker huruvida modersmålet utgör en resurs i ett flerspråkigt 

klassrum, samt hur det kan främja alternativt hämma andraspråkselevers inlärning av ett nytt 

språk. Samtliga artiklar diskuterar även vilka metoder som ses som lämpliga vid elevernas 

andraspråksinlärning och kan tillämpas av både lärare och elever.  
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Annika Karlsson, Pia Nygård Larsson och Anders Jacobsson (2016) Flerspråkighet som en 

resurs i NO-klassrummet.  

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur kodväxling mellan språk kan utgöra en 

resurs för andraspråkselever i en naturorienterad undervisning. I den analyseras autentiska 

elevsamtal i undervisningen där andraspråkselever erbjuds möjligheten att både använda sitt 

första- och andraspråk. Undersökningen genomfördes i en mångkulturell skola. Majoriteten 

av eleverna som deltog i undersökningen gick i årskurs fyra. En elev har gått ett år i 

förberedelseklass medan de övriga eleverna var födda i Sverige. Under hälften av 

lektionstillfällena som observerades hade eleverna tillgång till modersmålslärare som en extra 

resurs. Modersmålslärarens uppgift var att förtydliga lärares undervisning samt vara en 

språklig resurs för eleverna. Forskarna observerade klassen under 11 lektionstillfällen. 

Materialet som samlades in bestod av elevsamtal, undervisningssekvenser, elevtexter samt 

annat undervisningsmaterial. Resultatet visade att kodväxlingen används oftast i syfte att öka 

förståelsen för ämnesinnehållet. Studiens analys tydliggör också att genom att konkretisera 

innehållet och relatera till elevernas vardagliga händelser kan eleverna få en ökad förståelse 

för det som är mer abstrakt. 

 

Jo Caffery, Gabriela Coronado och Bob Hodge (2015) Multilingual language policy and 

mother tongue education in Timor-Leste: a multiscalar approach  

I studien undersöker forskarna Jo Caffery, Gabriel Coronado och Bob Hodges olika skolor i 

det mångspråkiga landet Östtimor, som nyligen blivit ett självständigt land. De nationella 

språken är portugisiska och tetun, men landet har också flera olika lokala språk. Många av 

invånarna behärskar dock inte portugisiska, vilket är problematiskt för skolan och 

utbildningen. Östtimor införde därför en policy, ”mother tongue based multilingual 

education” (MTB-MLE). Det innebar att tetun fick ett betydligt större inflytande bland annat 

genom att inkludera elevernas modersmål tidigt i utbildningen samt genom att ta hänsyn till 

det lokala språket. Studiens övergripande syfte är att utvärdera denna policy, huruvida den 

fungerar eller ej. Forskarna gjorde intensiva observationer under år 2014 i två olika regioner, 

tre skolor och sju klasser med åldrarna 4–7 år. Cafferty, Coronado och Hodges visade att 

utbildning fick en bättre sammanhållning och ökade också vårdnadshavarnas deltagande 

genom den nya policyn. Forskarnas observationer pekar på att modersmålinkludering stärker 

användningen av L2 samt elevernas identitet. Policyn bidrog också som en resurs för både 

inlärningen av L2 och främmandespråk som barnen inte behärskade fullständigt.  
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Monica Axelsson (2013) Flerspråkighet och lärande 

Utgångspunkten med denna studie är att utreda vad som kännetecknar en skola och förskola 

där eleverna oavsett bakgrund ges samma möjligheter att utveckla sitt tänkande och lärande 

för att nå goda studieresultat. Artikeln innehåller en litteraturstudie som berör internationell 

forskning om flerspråkiga elevers skolframgång, sociokulturell integration och lärande. 

Studien syftar till att ge en överblick om flerspråkighet samt hur skolan kan hantera språklig 

och kulturell mångfald för att bli en skola för alla. Axelssons slutsats pekar på att elever 

gynnas av en sociokulturellt stödjande miljö med utgångspunkt i den kunskap och erfarenhet 

som elever redan har, samt att de gynnas av ett klassrum där det finns en utvecklande dialog 

mellan elev och lärare.  

 

Mehdi Ghobadi och Hadi Ghasemi (2015) Promises and Obstacles of L1 Use in Language 

Classroom: A State-of-the-Art Reviewed  

Denna studie är en litteraturstudie som undersöker vilka metoder som framkommer i 

tillämpning av L1 för att utveckla L2. Ghobadi och Ghasemi menar att tidigare forskning som 

hävdar att modersmålinkludering missgynnar språkinlärningen saknar empirisk evidens. 

Denna engelskspråkiga studie redogör olika metoder som kan tillämpas i en undervisning för 

andraspråkselever samt för inkludering av modersmål. Strategier som framkommer i 

forskarnas litteraturstudie är följande: translating, glossing och code-switching. Enligt svensk 

översättning motsvarar orden översättning, ordbeskrivning och kodväxling. Översättning i det 

här sammanhanget innebär en översättning av ord och meningar från L2 till L1 medan 

kodväxling innebär en växling mellan L1 och L2. Ordbeskrivning handlar om att ge eleverna 

definitioner av svåra eller främmande ord inom läsförståelse. 

 

Mara Salmona Madriñan (2014) The Use of First language in the Second-Language 

Classroom: A Support for Second Language Acquisition  

Studien undersöker om modersmålet kan bidra till fördelar och utvecklingsmöjligheter för 

förskoleelever i en internationell tvåspråkig skola i Bogotá, Colombia. Undersökningen 

bygger på icke-deltagande observationer och intervjuer av pedagogerna. Skolan har ett stort 

fokus på engelska, vilket eleverna exponeras för mer i undervisningen än sitt modersmål 

spanska. Eleverna som deltog i undersökningen var i åldern 4–6 år och har tidigare inga 

erfarenheter av engelskan vilket Madriñan anser vara en utmaning för pedagogerna. Resultatet 

visade att elevernas deltagande ökade i samband med undervisning där modersmålet användes 

som en resurs. Undervisning där modersmålet uteslöts minskade elevernas aktivitet och 
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uppmärksamhet. Lärarna som intervjuades om frågor som berör modersmålets roll i 

undervisningen ansåg att användningen av spanskan som modersmål möjliggör elevernas 

inlärning av ett andraspråk.  

 

David Carless (2007) Student use of the mother tongue in the task-based classroom 

Artikeln bygger på en intervjustudie med lärare där det huvudsakliga syftet är att redovisa 

lärarnas attityder gentemot modersmålinkludering i ett “task-based” klassrum. Detta innebär 

att undervisningen baseras på olika former av uppgifter som ska genomföras på “target 

language” (TL), alltså elevernas andraspråk. David Carless intervjuade tio professorer om 

vilka möjligheter och svårigheter modersmålet kan utgöra vid andraspråksinlärning. Resultat 

tyder på att modersmålet kan utgöra en resurs i andraspråksinlärning, dock kan detta påverka 

inlärningen negativt om L1 utnyttjas så att L2 inte får något utrymme. Slutsatsen som Carless 

kommer fram till är att modersmålet kan fungera som en stödjande resurs om det används i 

lagom omfattning och när det balanseras med L2. 

 

5.2 Vilka metoder kan läraren tillämpa för att stödja andraspråkselever i den dagliga 

undervisningen? 
I detta kapitel identifieras inlärningsmetoder för andraspråkselever som är mest framträdande 

i den tidigare forskning som redovisades i föregående kapitel.  

 

5.2.1 Kodväxling  

“Code-switching” eller “kodväxling” är en inlärningsmetod som tas upp i fyra av artiklarna i 

vår studie. Kodväxling används enligt Annika Karlsson, Pia Nygård Larsson och Anders 

Jacobsson (2016, s. 34) när flerspråkiga talare växlar mellan olika språk när de kommunicerar 

med varandra i samma kontext. Växlingen sker inte enbart mellan talarens språk, utan också 

mellan varieteter där flerspråkiga talare kan växla mellan nationella språk och dialekt. 

Karlsson, Nygård Larsson och Jacobsson (s. 35) menar att språkval och kodväxling kan 

förstås som en viktig resurs i organiserandet av språkliga sammanhang. Kodväxling sker av 

olika anledningar, exempelvis om talaren vill anpassa sig till en annan deltagare eller om 

språket fyller en viss funktion såsom i konstruktion av identitet och grupptillhörighet. 

Karlsson, Nygård Larsson och Jacobsson (s. 35) beskriver kodväxling i fyra övergripande 

funktioner: fatisk, expressiv, direktiv och referentiell. Fatisk innebär att eleven uttrycker sig 

känslomässigt, expressiv används för att uttrycka identitet, direktiv innebär att exkludera eller 
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inkludera andra i samtalet och referentiell innebär att informera om omvärlden. Referentiell 

kodväxling lyfts i studien som den mest centrala i undervisningssammanhanget. 

 

Mehdi Ghobadi och Hadi Ghasemi (2015, s. 249) beskriver kodväxling som en av de främsta 

metoderna vid inlärning av ett nytt språk. Kodväxling förklaras även här som 

språkanvändning där två- eller flerspråkiga talare använder flera av språken i flerspråkig 

kontext. Kodväxling används enligt Ghobadi och Ghasemi som en metod för att växla mellan 

språken så att de passar in i sammanhanget. Forskarna redogör även för två inriktningar inom 

kodväxling, makro-funktionell respektive mikro-funktionell. 

 

5.2.1.1 Mikro- och makro-funktionell kodväxling 

Makro-funktionell kodväxling innebär att eleven använder ett språk för att exempelvis 

informera om omvärlden och andra kunskapsrelaterade områden (Ghobadi och Ghasemi 

2015, s. 248–249). Denna typ av kodväxling kan också förklaras som referentiell-kodväxling 

som beskrevs tidigare i Karlssons, Nygård Larssons och Jacobssons (2016, s. 35) studie. 

Mikro-funktionell kodväxling används för att exempelvis ge instruktioner eller återkopplingar 

samt vid samtal i vardagliga situationer. En studie som undersökte 24 gymnasieskolor i Sri 

Lanka har visat att kodväxling har använts som en resurs av språklärare i en “English-as-a-

Second-Language” undervisning (Ghobadi och Ghasemi 2015, s. 249). Metoden makro- och 

mikro-funktionell kodväxling används i studien av singalesiska lärare och ha visat ge en 

positiv effekt på klassrumskommunikationen. Mikro-funktionell kodväxling används i syfte 

att ge eleverna instruktioner för arbetet, skapa en trygg klassrumsmiljö, ge återkoppling och 

till att inrätta klassrumsrutiner. Makro-funktionell kodväxling används i syfte att underlätta 

förståelsen för ämnesinnehållet, förklara grammatiska regler och svåra andraspråkstexter.  

 

5.2.1.2 Kodväxling i grupparbeten  

Karlsson, Nygård Larssons och Jacobsson (2016) studie visade att nya arbetsområden i en 

naturorienterad undervisning blev mer konkret och förståelig för eleverna när de fick 

möjligheten att kodväxla mellan sitt modersmål och sitt andraspråk. När området “Fotosyntes, 

förbränning, och ekologiska samband” presenterades i klassrummet fick eleverna tillfälle att 

diskutera om “vad som skulle hända med jorden om solen slocknar” genom att återknyta med 

deras tidigare erfarenheter. Karlsson, Nygård Larsson och Jacobsson (2016, s. 44) såg också i 

sin studie att i grupparbeten där elever med samma modersmål får möjlighet att diskutera 

kring komplexa ämnesinnehåll fyller kodväxlingen en referentiell funktion. När 
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andraspråkselever som befinner sig på olika språkliga nivåer får tillfälle att samverka och 

resonera med varandra både på sitt första- och andraspråk om olika abstrakta begrepp, 

exempelvis fotosyntes, kan eleverna konkretisera begreppen genom att växla mellan språken 

och uttrycka sina kunskaper på ett mer utvecklat sätt. Nyanlända eleverna använde också 

kodväxlingen för att stärka sina argument. Axelsson (2013, s. 557) understryker även att 

samarbete mellan andraspråkselever är en viktig komponent i undervisningen, när yngre och 

äldre elever får möjlighet att uttrycka sig och förhandla om ett innehåll i små grupper främjar 

det deras andraspråksinlärning. Elever med samma modersmål som befinner sig på olika 

språkliga nivåer kan paras ihop för att fungera som varandras stöd.  

 

5.2.1.3 Kodväxling genom modersmålsläraren  

Modersmålsläraren som deltar i arbetet tillsammans med klassläraren har visat sig vara en 

värdefull resurs för andraspråkseleverna (Karlsson, Nygård Larsson och Jacobsson 2016, s. 

45). Detta innebär att modersmålet och andraspråket används parallellt i undervisningen och 

när elevernas andraspråk inte räcker till får de möjligheter att kodväxla med sin 

modersmålslärare för att konkretisera ämnesinnehållet. Ett exempel på en lärandesituation 

som tas upp i studien (s. 45) visar att när eleverna fick skriva ett arbete om ett område som de 

inte förstår, kan de vidare ta hjälp av modersmålsläraren. Modersmålsläraren tydliggör de 

centrala begreppen och ställer följdfrågor på modersmålet för att utmana eleverna att utveckla 

sitt tänkande.  

 

Spansktalande förskoleelever som lär sig engelska som andraspråk ökade sin delaktighet i 

undervisningen när läraren kodväxlade mellan språken i berättelser och högläsningar. Elever 

som påbörjar språkutveckling menar Mara Madriñan Salmona (2014, s. 64) har ett begränsat 

ordförråd. Kodväxlingen bidrog till att eleverna fick en ökad förståelse för berättelser och 

därmed minskade de antal frågor som förekom under högläsningen. Salmona (s. 61) förklarar 

att elever med ett välutvecklat modersmål har lättare att lära sig ett nytt språk. Forskaren 

menar att modersmåls- och klasslärare också kan arbeta parallellt i undervisningen för att 

bidra till en gynnsam andraspråksutveckling. 

 

5.2.2 Översättning 

Translation eller översättning på svenska är den äldsta metoden inom språkinlärning och kan 

användas både språkligt och på mental nivå menar Ghobadi och Ghasemi (2015, s. 247). 

Översättning innebär att talaren översätter ord eller fraser till sitt förstaspråk som hjälp för att 
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exempelvis memorera kunskaper. Ett sätt att använda översättning i klassrummet, skriver Jo 

Cafferty, Gabriela Coronado och Bob Hodges i sin studie (2015, s. 573) är att läraren 

använder tvåspråkiga material i form av exempelvis bilder på alfabetet eller siffror på både 

modersmålet och andraspråket. Material som översätts till elevernas modersmål har även visat 

sig underlätta deras förståelse vid inlärning av det nationella språket (L2). Olika typer av 

översättningar av texter har också visat sig underlätta lärarens arbete i ett flerspråkigt 

klassrum.  

 

Enligt Axelsson (2013, s. 552) kan modersmålet vara ett kraftfullt verktyg i 

andraspråksundervisning. Elever med samma modersmål kan uppmuntras till att använda sitt 

modersmål vid skrivuppgifter och sedan översätta till sitt andraspråk så att andra kamrater 

också kan förstå. Ytterligare ett sätt att använda metoden är att läraren erbjuder möjligheten 

för elever att skriva loggböcker, rapporter och sammanfattningar på elevens modersmål.  

 

5.2.2.1 Översättning vid text 

Mehdi Ghobadi och Hadi Ghasemi (2015, s. 247) presenterade en studie med syftet att se om 

det är mer effektivt att först skriva på sitt modersmål och sedan översätta texten till sitt 

andraspråk eller att direkt skriva på sitt andraspråk. Eleverna som deltog i studien fick 

genomföra en skrivuppgift i två omgångar, första omgången fick de först skriva på sitt 

modersmål och sedan översätta till andraspråket. Andra gången skrevs uppgiften endast på 

elevernas andraspråk. Resultatet visade att en tredjedel av eleverna lyckades bättre i första 

omgången (s. 248). 

 

En liknande studie (2015, s. 248) som beskrivs i Ghobadi och Ghasemis artikel där studien 

undersökte effekter av översättningsmetoden utfördes i två olika elevgrupper. Den ena 

arbetade med språkinlärning med hjälp av översättningar från modersmålet och den andra 

gruppen arbetade utan översättning. Ord och fraser översattes även kontinuerligt i 

undervisningen för den första elevgruppen. Efter fyra veckor fick båda grupperna genomföra 

ett skriftligt prov och resultatet visade att första gruppen fick generellt bättre resultat medan 

andra gruppen lyckades sämre. Ghobadi och Ghasemi (s. 248) menar att forskningsresultatet 

tyder på att metoden bidrar till varaktiga kunskaper inom andraspråksinlärningen. Orsaken till 

andra gruppens svaga resultat förklarar Ghobadi och Ghasemi (s. 248) beror på att eleverna 

glömt bort ord och fraser som lärdes ut.  
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5.2.3 Ordbeskrivning 

Ytterligare en metod som Ghobadi och Ghasemi (2015, s. 249) lyfter fram är glossing eller 

ordbeskrivning. Forskarna förklarar att ordbeskrivning används främst vid läsförståelse och 

utveckling av ordförrådet i ett andraspråk. Metoden innebär att talaren förklarar ordets 

innebörd, ger en definition av ordet eller exemplifierar och visar ordets betydelse på något 

annat sätt, ett exempel kan vara att talaren beskriver det engelska ordet “lemon” som “a sour 

yellow fruit”. Detta kan ske både på första- och andraspråk. Ghobadi och Ghasemi (s. 250) 

menar att ordbeskrivningar kan bidra till en djupare förståelse av ord som är svåra att känna 

igen samt till en tydlig beskrivning av deras innebörd.  

 

Vidare ger forskarna ett exempel på en studie där denna metod används i undervisningen. Tre 

engelskspråkiga elevgrupper som höll på att lära sig franska som andraspråk fick i uppgift att 

läsa en fransk novell och därefter återberätta om novellen skriftligt. Första gruppen fick 

orddefinitioner av svåra lexikala ord som framkom i novellen under läsningen, andra gruppen 

fick ett fåtal orddefinitioner innan läsningen och tredje gruppen fick inga orddefinitioner alls. 

Resultatet visade att de två förstnämnda grupperna förstod det lästa betydligt bättre. Ghobadi 

och Ghasemi (2015, s. 250) förklarar att ordbeskrivning leder till ökad förståelse för ordens 

innebörd och ökar ordförrådet för andraspråksinlärare eftersom eleven får beskrivningar av 

specifika ord.  

 

5.2.4 Överföring 

Transfer är en metod som innebär att eleven överför sina kunskaper inom modersmålet till 

andraspråket. Salmona (2014, s. 57) förklarar att överföringen sker när en elev precis påbörjat 

sin andraspråksinlärning och detta innebär att modersmålet fungerar som en bro mellan 

tidigare språkkunskap och ny kunskap inom respektive språk. Metoden används exempelvis 

vid inlärning av prepositioner där eleverna får möjligheten att först lära sig prepositioner på 

sitt modersmål och sedan överföra kunskapen till sitt andraspråk. För att effektivisera 

metoden kan modersmålslärare och klassläraren arbeta parallellt med varandra förklarar 

Salmona (s. 63). Överföringen bidrar till en enklare och rikare inlärning för eleverna och 

hjälper eleverna att först förstå svåra begrepp på sitt modersmål och sedan överföra den 

kunskapen till sitt andraspråk. Axelsson (2013, s. 553) nämner även att svåra begrepp som 

förekommer vid inlärning av omvärlden och andra generella begrepp kan med hjälp av 

överföring användas i klassrummet för att underlätta för andraspråkselever. 
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5.2.5 Visuella hjälpmedel 

Visual aids eller visuella hjälpmedel är en metod som läraren kan tillämpa i början av elevens 

andraspråksinlärning. Metoden liknar Total Physical Response som kommer att beskrivas 

nedan eftersom den också involverar kroppsspråket. Läraren arbetar utifrån 

undervisningsmaterial som innehåller rikligt med bilder samt andra konkreta ting i barnens 

miljö för att konkretisera ämnesinnehållet (Salmona 2014, s. 56), materialet kompletterar 

lärarens kroppsspråk för att innehållet ska bli mer påtagligt och verkligt för eleverna.  

 

5.2.6 Double Track Approach 

Double Track Approach (DTA) är en metod som innehåller två spår som arbetar parallellt 

med varandra. Metoden hjälper andraspråkselever att uppnå alla nivåer av sin läs- och 

skrivförmåga förklarar Cafferty, Coronado och Hodges (2016, s. 571). DTA innebär att 

läraren arbetar separat utifrån två fokus eller två spår, första spåret handlar om att elever 

introduceras till meningsfulla kognitiva strategier för att öka förståelsen för text och läsning i 

sin helhet. Det andra spåret handlar att läraren arbetar med elevens skrivförmåga steg för steg 

från stavelser och ord till meningsuppbyggnad med fokus på syntax. Metoden syftar till att 

uppfylla två funktioner genom separata inlärningstillfällen, att kunna förstå berättelser och 

texter holistiskt respektive att kunna förstå språkets struktur reduktionistiskt.  

 

5.2.7 Total Physical Response 

Total Physical Response (TPR) benämns också av Cafferty, Coronado och Hodge (2015, s. 

571). Denna metod används för att öka elevernas hörförståelse genom att läraren ber 

andraspråkselever utföra olika uppgifter i form av fysiska handlingar. Utifrån elevens respons 

på uppgiften kan läraren uppfatta elevens språkliga nivå. TPR innebär “hear, see, do 

activities” där eleven stimuleras genom att lyssna och se vad läraren menar och sedan utföra 

uppgiften fysiskt. 

 

5.3 Kan läraren använda andraspråkselevers modersmål som en resurs i 

undervisningen? Vilka fördelar och hinder finns det? 
I detta kapitel presenteras vilka fördelar andraspråkselevers modersmål bidrar med, därefter 

följer en redovisning av tänkbara hinder och utmaningar vid användningen av modersmålet 

som en resurs i undervisningen.  
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5.3.1 Ökad elevdelaktighet  

Skolan som deltog i Salmonas studie (2014) har ett engelskspråkigt program där eleverna 

exponeras för engelskan redan under första skolåret, sammanlagt får elever undervisning i 

spanska (L1) tre timmar i veckan och resterande tiden på engelska (L2). Detta menar Salmona 

(s. 53) är problematiskt då första skolåren är avgörande för elevernas förstaspråksutveckling. 

Vidare menar Salmona att om eleverna ska utveckla goda strategier vid översättning av ett 

nytt språk krävs det att förstaspråket är välutvecklat. Brister som annars kan uppstå är att 

eleverna inte förstår instruktioner och därmed underpresterar vid studieuppgifter samt 

förhindras i sin kognitiva utveckling.  

 

Undersökningen byggde på icke-deltagande observation där Salmona (2014, s. 59) 

antecknade antal störande avbrott som förekom under en högläsning samt elevernas 

deltagande i en förskolegrupp. De antal avbrott som observerades handlar om beteenden som 

stör högläsningen, såsom att tala med sin klasskamrat om något som inte rör läsningen (s. 60). 

Observationen skedde i två olika lektioner, den första lektionen var på engelska och spanska, 

där tillkom även kodväxling. Den andra lektionen som observerades var endast på engelska. 

Under första lektionen deltog eleverna i högläsningsaktiviteten sammanlagt 20 gånger och 

avbröt 5 gånger. Under den andra lektionen deltog eleverna totalt 13 gånger och avbröt 11 

gånger, vilket skiljer sig betydligt i jämförelse med den första lektionen. Salmona (s. 61) 

förklarar att förskoleelever är i första stadiet av sin andraspråkutveckling och har ännu inte 

börjat tala, deras ordförråd är begränsat och rymmer ca 500 ord. När lärare endast talar 

engelska i klassrummet minskar även elevernas uppmärksamhet och förståelse av det som 

sägs. Dock skriver Salmona att elevernas deltaganden kan även påverkas av andra faktorer 

exempelvis intresset för olika berättelser (s. 62).  

 

5.3.2 Ökad språklig nivå och studieresultat  

Axelsson (2013, s. 555) lyfter fram slutsatser i Thomas och Colliers studie där de menar att 

barns utveckling av tänkande och lärande går långsammare om barnet enbart får undervisning 

på sitt andraspråk. Dessa barn menar Axelsson (s. 556) kanske aldrig hinner ikapp de 

majoritetspråkiga barnen. Resultat av forskningen visar även att elever som har haft 

möjligheten att under sina 5–6 första skolår få undervisning parallellt med sitt första- och 

andraspråk kommer upp i samma språkliga nivå som enspråkiga elever när de når de sista 

skolåren (gymnasiet). Thomas och Colliers (s. 557) studie visar också att tvåspråkiga elever 

som fått möjlighet att gå i skolor där deras tvåspråkighet värdesätts genom att bli bemötta med 
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respekt och där tvåspråkighet ses som tillgång når högre studieresultat (s. 557). Elevernas 

livserfarenhet får alltså ett större utrymme och deras modersmål uppskattas och används 

aktivt i undervisningen. Dessa barn upplever skolan som en trygg plats, icke-diskriminerande 

och fördomsfri.   

 

Modersmålsundervisningen har en betydande roll för andraspråkselever. Resultatet av en 

svensk intervjustudie har visat att gymnasieelever från minoritetsgrupper som fått 

modersmålsundervisning uppvisar mycket goda resultat gällande skolframgång, behärskning 

av svenska, trivsel i skolan, attityder till modersmålet, identitetsutveckling och tvåspråkighet 

samt att ökad förmåga att resonera kring abstrakta begrepp (Axelsson 2013, s. 558). De 

gymnasieelever som deltog i studien och som däremot avbröt sin modersmålsundervisning 

före eller under mellanåren hade allmänt lägre betyg, lägre språkbehärskning i svenska och 

vissa av dessa elever funderade ofta även att hoppa av gymnasiet.  

 

5.3.3 Ökad samverkan med vårdnadshavare  

Den tvåspråkiga satsningen som Axelsson (2013, s. 561) lyfter fram i sin studie har fått en 

positiv effekt ur ett föräldraperspektiv och ökat kommunikationen mellan hem och skola. 

Programmet erbjöd möjligheter till att kunna hjälpa eleverna med läxor på båda språken samt 

att relationen mellan vårdnadshavare och skolan stärktes genom modersmålsläraren. 

Elevernas vårdnadshavare såg att modersmålet är betydelsefullt för barnens trygghet, 

delaktighet och kunskapsutveckling och betonade att eleverna kommer i framtiden möta talare 

av båda språken. En ytterligare studie som gjorts av Caffery, Coronado och Hodge (2015, s. 

572) där undervisningsprogrammet baseras på elevernas modersmål i ett tvåspråkigt klassrum 

har också visat sig skapa en närmare relation mellan skola och vårdnadshavare. Föräldrarna 

har visat ett större engagemang och delaktighet i elevernas lärandeprocess. 

Undervisningsmaterialet som är modersmålsbaserad möjliggjorde att eleverna fick hjälp 

hemifrån med läxor och andra skolrelaterade aktiviteter.  

 

Axelsson (2013, s. 567) menar att vårdnadshavare och föräldrar har en central roll i elevernas 

lärande och skolgång. Relationen mellan förskola och skola stärks i samband med ett positivt 

samarbete. Samarbetet förklarar Axelsson (s. 567) är en viktig del i stödjandet av barnets 

utveckling. Ett gott samarbete ska även vara oberoende av vårdnadshavarnas utbildningsnivå. 

Ett projekt som genomfördes i England (s. 568) där tvåspråkiga elever fick med sig en bok 

som skulle läsas tillsammans med deras vårdnadshavare visade sig att elevers läsförmåga 
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förbättrades betydligt. En av faktorerna för framgången var att eleverna översatte eller 

berättade på modersmålet för vårdnadshavarna om den lästa texten, detta på grund av att 

många av elevernas vårdnadshavare hade begränsade kunskaper inom engelskan. 

 

5.3.4 Positiva attityd gentemot användning av modersmål i ett flerspråkigt klassrum - ur ett 

lärar- och elevperspektiv  

Inom behaviorismen anses användningen av modersmålet missgynna andraspråksinlärningen. 

Ur en behavioristisk synpunkt bör andraspråkselevers modersmål helt exkluderas ur 

undervisningen. Ghobadi och Ghasemi (2015, s. 246) förklarar denna ståndpunkt med att 

modersmålet riskerar att kan komma i vägen för utvecklingsprocessen för det nya språket. 

Därför menar behavioristiska språkforskare att elever helt bör avstå från att använda sitt 

modersmål vid andraspråksinlärning. Trots tidigare teoretiska argument mot användningen av 

modersmålet i undervisningen menar Ghobadi och Ghasemi (s. 250) att lärare och elever har 

börjat inse att elevernas tvåspråkighet kan fylla en viktig funktion i ett flerspråkigt klassrum. 

En tidigare intervjustudie som Ghobadi och Ghasemi (s. 250) presenterar i sin artikel visar att 

tvåspråkiga elever har en positiv inställning till att använda sina modersmål i olika typer av 

ämnesundervisning. Forskarna som genomförde intervjustudien visar att engelskspråkiga 

elever som studerar franska som andraspråk har en positiv inställning till användningen av 

modersmålet i ett språkklassrum, eleverna menar att modersmålet bidrar till förståelsen av ord 

och hjälper dem att tydliggöra L2s grammatiska system. Vidare anser eleverna att 

modersmålet hjälper dem att överföra kunskapsrelaterade områden från modersmålet till 

andraspråket. 

 

Ytterligare en annan intervjustudie (Ghobadi och Ghasemi 2015, s. 250) visade att också 

språklärare hade samma positiva attityder till modersmålet i undervisningen. Anledningen till 

detta liknar elevernas, alltså att modersmålet stödjer inlärningen av andraspråket. Lärarna 

använde sig av elevernas modersmål i samband med att förtydliga instruktioner och förklara 

ord och fraser. Den gemensamma slutsatsen som dras i forskningen utmynnar i två teser. Den 

ena är att elever och lärare har börjat ifrågasätta att den traditionella enspråkiga 

undervisningen skulle vara mer effektivt än den tvåspråkiga undervisningen. Den andra är att 

inställningen till kunskapsområdet beror på attityder, det vill säga om eleven har en positiv 

inställning till användningen av modersmålet blir även resultatet positivt.  
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Lärare i Salmonas studie (2014, s. 63) visar också positiva attityder gentemot användning av 

modersmålet i ett tvåspråkigt klassrum med ett engelskspråkigt undervisningsprogram. 

Lärarna uttryckte sig i studien att undervisningsprogrammet bör inkludera fler 

undervisningstimmar i elevernas modersmål. De menar att det blir enklare för eleverna att 

förstå genom modersmålet och vidare på sitt andraspråk.  

 

5.3.5 Hinder och utmaningar i ett tvåspråkigt klassrum  

Forskningsresultatet tyder på att förstaspråket fyller en viktig funktion i 

andraspråksutvecklingen, dock finns det hinder och utmaningar som är nödvändiga att belysa. 

Den mest självklara utmaningen vid tvåspråkig undervisning är att den är mest lämplig när 

alla elever behärskar samma modersmål. För att kunna använda olika modersmålsbaserade 

metoder i undervisningen krävs det att alla elever har samma förstaspråk enligt Ghobadi och 

Ghasemi (2015, s. 251). Därför blir den enspråkiga undervisningen det enklaste 

tillvägagångssättet när det gäller inlärningen av ett nytt språk. Även om modersmålet 

underlättar andraspråksinlärningen så måste läraren ta hänsyn till elevernas olika 

inlärningsprocesser och elevernas självständighet (s. 251). Eleverna bör inte få uppfattningen 

att modersmålet ska ersätta andraspråket när de möter kommunikationssvårigheter. Detta kan 

leda till att eleverna inte känner sig motiverade till att utveckla sin andraspråkskompetens och 

en sidoeffekt blir då att eleverna exponeras mindre för sitt andraspråk på grund av sitt 

modersmål (s. 251). 

 

En utmaning som lärarna i Carless (2007, s. 8) studie beskriver är elevernas rädsla för misstag 

när de talar sitt andraspråk. Det kan göra att eleverna förlitar sig istället på sitt modersmål, 

vilket i sin tur grundar sig i elevernas låga självförtroende så att när eleverna väl tar ordet, ger 

respons eller svarar på sitt andraspråk handlar det ofta om minimala meningar med ett 

innehåll på ett eller två ord. Carless (s. 8) skriver att detta är problematiskt eftersom eleven 

istället för sitt andraspråk använder modersmålet vilket därmed hindrar utvecklingen av ett 

nytt språk. I intervjustudien uttryckte även lärarna och att de strävar efter ett tvåspråkigt 

klassrum men när eleverna tillåts att använda modersmålet som en resurs utnyttjas detta ofta 

på fel sätt och diskussionen mellan eleverna domineras istället av modersmålet. De menar att 

syftet med undervisningen egentligen är att eleverna ska öva och lära sig ett nytt språk. 

Slutsatsen som dras i Carless (s. 6) studie är att användningen av modersmålet kan vara 

problematiskt. Vidare förklarar Carless att om modersmålet utgöra en resurs behöver lärarna 

vägleda elever hur modersmålet ska användas.  
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5.3.6 Otydlighet i ett tvåspråkigt klassrum 

En studie som utfördes i Malmö under 2002 och 2011 hade som huvudsakligt syfte att se om 

elevernas modersmål kan vara en fördel för lärande (Axelsson 2013, s. 559). Skolorna som 

deltog i undersökningen hade stora grupper arabisktalande elever och under perioden som 

undersökningen pågick fick skolorna ett tvåspråkigt program. Undervisningen skulle baseras 

på både arabiska och svenska för elever med arabiska som modersmål från årskurs ett till fem. 

Skolan hade tidigare brottats med låg måluppfyllelse så syftet med tvåspråkig undervisning 

var att öka kunskapsnivån och utveckla elevernas kompetens i svenska. Alla klasser hade 

både arabisktalande modersmålslärare och svensktalande klasslärare.  

 

Vidare upplevde lärarna att undervisningsprogrammet hade otydliga mål och riktlinjer 

(Axelsson 2013, s. 559), vilket resulterade i att de kände sig osäkra om fördelningen mellan 

språken. Detta ledde vidare till att elevernas tvåspråkighet fick komma i andra hand. Trots att 

målet var att skapa ett tvåspråkigt klassrum dominerade svenskan medan arabiska användes 

för att översätta det som sagts på svenska. Axelsson (s. 559–560) menar att arabiskan fick en 

repeterande roll istället för en självständig roll. En annan orsak till obalansen mellan språken 

var att lärarna inte var anställda av samma enhet och hade därför inte lärarmöten vid samma 

tidpunkt, vilket begränsade deras samverkan och planering. Axelsson (s. 560) förklarar också 

att det fanns svårigheter med att engagera svensktalande klasslärare, samt att de övriga lärarna 

ansåg att resurserna var orättvist fördelade då de tvåspråkiga klassrummen fick mer resurser. 

Slutsatsen som drogs i denna studie var att elevernas tvåspråkighet inte användes som 

likvärdiga resurser för språk- och kunskapsutveckling, och att detta hängde samman med den 

begränsade kunskapen som skolan, lärarna och skolans ledning hade om tvåspråkighet. 

 

6 Slutsats och diskussion  
Syftet med vår uppsats är att få reda på vilka metoder som lärare kan tillämpa i 

undervisningen och hur modersmålet som resurs kan hämma eller främja andraspråkselevers 

inlärning. I detta kapitel kommer vi att diskutera resultatet. 

 

Det som framkommer i vår undersökning är att trots att dagens samhälle har utvecklats till ett 

mångkulturellt samhälle har det assimilatoriska synsättet levt kvar och detta påverkar attityder 

gentemot flerspråkiga elever i en stor uträckning. Denna motsägelsefulla situation riskerar att 

leda till att eleverna utvecklar en negativ inställning till sin flerspråkighet istället för att se den 
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som en viktig resurs för sitt lärande. Hyltenstam och Milani (2012, s. 80) förklarar att 

förhållningssättet och attityderna till flerspråkighet och mångkulturalitet utgår från en 

enspråkighet och en homogen majoritetskultur som ett uppenbart mål. Detta har därmed 

skapat en “vi och dem” reaktion, vilket innebär att det som gäller “oss” majoriteten värderas 

högre än det som gäller “dem” minoriteterna (s. 80). 

 

Det finns ett starkt uttalat mål från regeringen och skolan om att aktivt stödja ett 

mångkulturellt samhälle. Detta syns exempelvis i Skolverkets införande av 

modersmålsundervisning, studiehandledning på förstaspråket för elever med ett annat 

modersmål än svenska samt att svenska som andraspråk har utvecklats till ett eget ämne sedan 

år 1995. Dock saknas fortfarande kunskap, förmåga och vilja att fullt ut stödja elevers 

flerspråkighet. Den bristande kunskapen missgynnar andraspråkselevers skolframgång i hög 

grad.  

 

6.1 Diskussion om metoderna i praktiken 
Det är viktigt att problematisera likheten mellan kunskapskraven inom ämnena svenska och 

svenska som andraspråk. Andraspråkselever bedöms på samma sätt som enspråkiga 

svensktalande elever trots olika förutsättningar. Mot bakgrund på den bristande 

undervisningen i ämnet svenska som andraspråk och modersmålsundervisning, samt många 

lärares otillräckliga kunskaper kan metoderna som framkommit i forskningen vara till stor 

hjälp för lärare i undervisningen. Metoderna kan bidra till en anpassad undervisning för 

flerspråkiga elever och därmed öka likvärdigheten i utbildningen.   

 

Det finns många metoder som stödjer andraspråkselever och ökar deras skolresultat. 

Exempelvis visar Karlsson, Nygård Larsson och Jacobssons studie (2016) att kodväxlingen är 

ett effektivt stöd för eleverna när det gäller inlärningen av ett nytt ämnesinnehåll. Metoden 

bidrar till att exempelvis konkretisera och förtydliga implicita begrepp inom ett specifikt 

område. Haglund (2004, s. 379) förklarar att kodväxlingen också kan fungera som en strategi 

för att visa solidaritet och markera samhörighet. Genom att växla mellan språken blir detta 

också ett sätt att markera kulturell samhörighet och identifikation. Läraren kan skapa tillfällen 

för grupparbeten där elever med samma modersmål får möjligheten att diskutera komplexa 

ämnesinnehåll på sitt starkaste språk.  
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Abid Thyab (2016) förklarar i sin studie att andraspråksinlärningen sker lättare när elevens 

andraspråk är likt modersmålet. Forskaren (Abid Thyab 2016, s. 2) menar att skillnaden i 

språkets olika grammatiska artiklar skapar en felaktig grammatik hos andraspråkselever och 

detta är en så kallad negativ överföring. Ett argument mot Thyabs studie är Chomskys teori 

om den universella grammatiken som tidigare beskrevs i bakgrunden (se kap. 4). Chomsky 

menar att språket är något typiskt för människan och måste ses som en medfödd egenskap 

(Abrahamsson 2009, s. 39). Oavsett modersmål menar Chomsky att barn går igenom 

universella fraser exempelvis, jollerstadiet och en tyst period (s. 41). Eftersom det finns 

universella likheter mellan språken bör inlärarens modersmål alltid ses som en resurs för 

andraspråksutvecklingen, även i de fall där språken avsevärt skiljer sig åt. 

 

Det är vanligt att översättning av språk används redan vid undervisning av främmande språk 

som till exempel engelska. Läraren kan också använda översättningsmetoden i andra 

undervisningssammanhang exempelvis i en svenskundervisning. Ett konkret exempel kan 

vara när läraren använder tvåspråkigt undervisningsmaterial som finns på både elevernas 

modersmål och på andraspråk. Metoden att översätta mellan språken stödjer 

andraspråkselever i förståelsen av svåra ord och fraser. För att fullt ut dra nytta av 

översättningsmetoden krävs ett gott samarbete mellan elevens lärare och modersmålslärare, 

men genom detta arbetssätt värderas elevens modersmål högt och framstår då som en tillgång 

i kunskapsutvecklingen. Samarbetet med modersmålsläraren kan också tillföra kunskaper för 

klassläraren om elevers flerspråkighet och modersmålsundervisningen kan även få en mer 

integrerad funktion i skolan.  

 

Läraren kan även ta hjälp av visuella hjälpmedel till elever som befinner sig i början av sin 

andraspråksinlärning, för att konkretisera ämnesinnehållet kan läraren ta fram material som 

innehåller mycket bilder och konkreta föremål. Visuellt material kan också kombineras med 

tvåspråkiga material för att ytterligare underlätta inlärningen.  

 

Metoden möjliggör för andraspråkselever att utföra skoluppgifter på både sitt första- och 

andraspråk. Vidare skriver Axelsson (2013, s. 572) att genom att skapa uppgifter där eleven 

får växla mellan sina språk ges språken en jämlik bedömning. Axelsson menar att klassrum 

och skolans bibliotek måste innehålla böcker och material på svenska och på elevernas 

modersmål. Ett sådant engagemang bidrar till att tvåspråkiga elever får stöd i att utveckla sina 
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kunskaper i både svenska och modersmålet. Det förtydligar också för elever med svenska som 

modersmål att kunskap kan förmedlas på alla språk och inte bara på svenska (s. 527).  

 

6.2 Modersmålet som resurs 
Att modersmålet utgör ett hinder i inlärningen av ett nytt språk verkar vara en djupt rotad 

föreställning förklarar Abrahamsson (2009, s. 235). Exempelvis menar Abrahamsson att 

många människor har den uppfattningen att modersmålsundervisningen i skolan försämrar 

möjligheten att få en lyckad andraspråksutveckling hos elever med annat modersmål än 

svenska. Föreställningen grundar sig i behaviorismen och trots att skolan övergivit det 

synsättet för övrigt så verkar det fortfarande leva kvar gällande synen på språkinlärningen.  

 

Vår undersökning visar tvärtemot att modersmålet kan fungera som en effektiv metod för 

andraspråksinlärningen och som en resurs för att framförallt öka andraspråkselevers 

skolframgång. Tyvärr ser inte alla lärare modersmålet som en positiv resurs utan har en 

negativ attityd till detta. Forskningen har visat att andraspråkselever kan dra nytta av sitt 

modersmål till exempel underlättar det förståelsen för abstrakta begrepp. Eleverna har också 

stor nytta av undervisningsmaterial på deras starkaste språk och kan därmed utvidga sina 

kunskaper ytterligare. Vår studie visar också att det finns många metoder som är gynnsamma 

för andraspråksinlärning och kunskapsutveckling. För att dessa metoder ska komma till 

användning anser vi att det krävs en vilja och kunskap hos lärare och andra som är 

verksamma inom skolan. Attityder och värderingar som finns i samhället om olika 

minoritetsgrupper påverkar dock de flerspråkiga eleverna negativt. De skapar en ojämlikhet i 

undervisningen och står i vägen för en likvärdig utbildning.  

 

Problematiken kring användningen av elevernas modersmål i undervisningen beskrivs i 

Carless (2007) studie. Ett potentiellt problem som Carless menar kan finnas är att eleverna i 

alltför stor utsträckning förlitar sig på sitt modersmål, vilket kan hindra utvecklingen av ett 

nytt språk. Carless (s. 2) skriver att viljan att tala sitt andraspråk minskar på grund av ett lågt 

självförtroende eller av rädslan för att begå misstag. Samtidigt uttryckte en av lärarna i studien 

att “When the students put up their hands, they will speak in Cantonese, if you force them to 

use English then no-one will speak.” (s. 3), alltså när eleverna tvingas att använda 

andraspråket i undervisningen så talar eleverna inte alls. Axelsson (2013, s. 548) betonar i sin 

tur att genom att inte uppmuntra elever att använda sitt modersmål i skolans miljö kan skolan 
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uppfattas som ett tvång. Konsekvensen till detta blir att elever gör motstånd mot att lära sig, 

vilket givetvis också kan kopplas till undervisningssituationen i Carless studie.  

 

Det uppstår en intressant motsägelse i påståendet att modersmålet hindrar utvecklingen av ett 

nytt språk med tanke på att forskning samtidigt visar att uppskattning och användning av 

modersmål stärker självförtroendet. Det skulle alltså betyda att viljan att tala ett andraspråk 

inte minskar utan faktiskt ökar genom användning av modersmål eftersom 

modersmålsanvändningen motverkar lågt självförtroende. Om modersmålet inte uppskattas 

och används i skolan leder det till lågt självförtroende vilket då minskar viljan att tala 

andraspråk. Om lågt självförtroende minskar lusten att tala andraspråk kan lärare istället höja 

självförtroendet genom en tvåspråkig undervisning som inkluderar modersmålet. 

 

Axelsson (2013, s. 551) skriver att även om det inte är möjligt att införa flerspråkig 

undervisning där språken är jämt fördelade i klassrummet kan läraren på olika sätt ta med och 

visa respekt för olika elevers bakgrund, kultur och språk i det dagliga arbetet. På detta sätt 

stärks andraspråkselevers identitet och motiverar dem till större engagemang i skolämnena. 

Att inkludera elevernas förstaspråk i undervisningen, förklarar Axelsson (s. 551), minskar 

negativa reaktioner av skillnader mellan kulturer och språk och stället stärker elevernas 

identitet och självkänsla. Förstärkning av elevernas identitet bidrar också till ökad motivation 

och engagemang i skolans ämnen. I den här uppsatsen har vi visat att elevernas flerspråkighet 

och modersmål kan skapa förutsättningar och att undervisningen kan bedrivas så att 

flerspråkighet och modersmålet blir en resurs istället för ett hinder.  

 

6.3 Kritisk metoddiskussion  
Genom att genomföra en systematisk litteraturstudie kunde vi jämföra både nationella- och 

internationella studier som forskats inom området. Fördelen med en systematisk 

litteraturstudie är att den kan bidra med ett internationellt perspektiv, samt att den skapar en 

överblick över den forskning som finns inom ett specifikt område samt bidrar till kritiskt 

tänkande vid läsning av forskningsresultat.  

 

Den nationella forskningen som vi hittat har fokuserat på exempelvis, andra åldersgrupper, 

vuxna och barn i tidig ålder. En anledning till varför den nationella forskningen har varit 

begränsad kan vara att forskningsfältet inte är utvecklat. Eftersom de flesta valda artiklar är 

internationella och engelskspråkiga kan det ha lett till misstolkningar av engelska begrepp 
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vilket i sin tur kan ha påverkat vårt resultat. På grund av att sökningen av litteratur har gjorts i 

ett fåtal databaser (se kapitel 2) finns en viss risk att vi har missat studier som kunnat fungera 

som underlag för vår studie. För att i viss mån undvika detta har vi använt oss av både 

trunkering och booleska operatorer tillsammans med sökorden.  

 

Ytterligare en begränsning är tidsramen. Om vi hade haft mer tid till förfogande hade studien 

kunnat undersöka området ytterligare med enkäter och intervjuer för att få en mer djupgående 

inblick samt komplettera vår litteraturstudie. Dock anser vi att vår litteraturstudie ger 

trovärdiga resultat eftersom de studier vi använt oss av är vetenskapligt granskade och 

samtliga författare är forskare inom fältet. 

 

7 Förslag till vidare forskning 
För att öka kunskapen hos lärare och pedagoger om elevers flerspråkighet är vårt förslag till 

vidare forskning att studera de metoder som framkommit i vår undersökning men med 

starkare fokus på effekten av dessa metoder i undervisningen. Ett konkret exempel på förslag 

till vidare forskning kan vara att studera hur metoden kan fungerar i det svenska klassrummet. 

Det skulle också vara intressant att undersöka fler tvåspråkiga undervisningssituationer i olika 

svenska skolor.  
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9 Bilaga 
 

SÖK
NR. 

DATA
BAS 

SÖKORD BEGRÄNSNI
NGAR 

TRÄFF
AR 

URV
AL 1 

URV
AL 2 

VALD 
ARTIKEL 

1a PRIMO Förstaspråk 
ELLER 
modersmål, 
resurs, 
svensk* 

Vetenskapligt 
granskad, 
2000-2017 

1 1 1 1 («Verktyg & 
lådor» – En 
studie om 
språkfokuserad
e aktiviteter för 
minoriteter på 
förskolearenor) 

1b LIBRIS Förstaspråk 
ELLER 
modersmål. 
Resurs, 
svensk* 

 
0 0 0 0 

1c SWEP
UB 

Förstaspråk 
ELLER 
modersmål, 
resurs, 
svensk* 

Refereegrans
kad, 

0 0 0 0 

2a PRIMO Flerspråk*, 
resurs, 
svensk* 

Vetenskapligt 
granskad, 
2000-2017 

3 1 1 1 
(Klassrumsinter
aktioni de tidiga 
skolåren 
Flerspråkiga 
elever i skolans 
språkliga 
vardag) 

2b SWEP
UB 

Flerspråk*, 
resurs, 
svensk* 

Refereegrans
kad, 

1 0 0 0 

2c LIBRIS Flerspråk*, 
resurs*, 
svensk* 

Avhandling, 13 1 1 1 (”I svenska 
två vågar jag 
prata 
mer och så”. 
En didaktisk 
studie om 
skolämnet 
svenska som 
andraspråk) 

3a PRIMO Inklud*, 
andraspråkse
lever, 
modersmål*, 
ämnes* 

Vetenskapligt 
granskad, 
2000-2017 

0 0 0 0 
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3b LIBRIS Inklud*, 
andraspråkse
lever, 
modersmål*, 
ämnes* 

 
0 0 0 0 

3c SWEP
UB 

Inklud*, 
andraspråkse
lever, 
modersmål*, 
ämnes* 

Refereegrans
kad, 

0 0 0 0 

4a PRIMO Inklud*, 
andraspråk*, 
modersmål 

Vetenskapligt 
granskad, 
2000-2017 

2 1 1 1 
(Kulturbegrepp
ets olidliga 
lätthet – Om ett 
diffust 
kunskapsobjekt 
inom 
språkpedagogi
ken) 

4b LIBRIS Inklud*, 
andraspråk*, 
modersmål 

 
1 0 0 0 

4c SWEP
UB 

Inklud*, 
andraspråk*, 
modersmål 

Refereegrans
kad, 

0 0 0 0 

5a PRIMO Modersmål 
ELLER 
förstaspråk, 
resurs, 
ämnes* 

Vetenskapligt 
granskad, 
2000-2017 

0 0 0 0 

5b LIBRIS Modersmål 
ELLER 
förstaspråk, 
resurs, 
ämnes* 

 
0 0 0 0 

5c SWEP
UB 

Modersmål 
ELLER 
förstaspråk, 
resurs, 
ämnes* 

Refereegrans
kad, 

0 0 0 0 

6a PRIMO Andraspråks
elever, 
modermål 
ELLER 

Vetenskapligt 
granskad, 
2000-2017 

0 0 0 0 
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förstaspråk, 
resurs 

6b LIBRIS Andraspråks
elever, 
modersmål 
ELLER 
förstaspråk, 
resurs 

 
0 0 0 0 

6c SWEP
UB 

Andraspråks
elever, 
mofersmål 
ELLER 
förstaspråk, 
resurs 

Refereegrans
kad, 

0 0 0 0 

7a PRIMO Flerspråk*, 
resurs, 
andraspråk* 

Vetenskapligt 
granskad, 
2000-2017 

1 0 0 0 

7b LIBRIS Flerspråk*, 
resurs, 
andraspråk* 

 
0 0 0 0 

7c SWEP
UB 

Flerspråk*, 
resurs, 
andraspråk* 

Refereegrans
kad, 

2 2 2 2 
(Identitetsförha
ndling och 
skrivande : 
Flerspråkighet 
som resurs i 
klassrummet), 
(Flerspråkighet 
som en resurs i 
NO-
klassrummet) 

8 PRIMO Modersmål* 
AND sve* 
AND lär* 

Vetenskapligt 
granskad, 
2007-2017 

34 0 0 0 

9 ERIC 
(EBSC
O) 

Mother 
tongue AND 
”second 
language”, 
AND swe* 

Peer-
reviewed, 
2007-2016 

7 0 0 0 
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10 ERIC 
(EBSC
O) 

Swe* AND 
multilingual* 
AND learn* 

Peer-
reviewed, 
2007-2016 

40 4 1 1 (Paradigms 
in Swedish as 
a second 
language -
Curriculum for 
primary school 
and secondary 
school in 
swedish as a 
second 
language) 

11 ERIC 
(EBSC
O) 

Swe* AND 
bilingual* 
AND second 
language 

Peer-
reviewed, 
2007-2016 

35 3 1 1 (CLIL in 
Sweden - Why 
does it not 
work?) 

12 ERIC 
(EBSC
O) 

Inclu*, 
mother 
tongue OR 
L1, swed*, 
classroom 

Peer-
reviewed, 
2000-2017 

73 2 2 1 (English-only 
language-in-
education 
policy in 
multilingual 
classrooms in 
Ghana) 

13 ERIC 
(EBSC
O) 

Mother 
tongue OR 
L1, second 
language 
learn* 
sweden 

Peer-
reviewed, 
2000-2017 

19 0 0 0 

14 ERIC 
(EBSC
O) 

Mother 
tongue AND 
multilingual 
AND educat* 

Peer-
reviewed, 
2007-2016 

96 5 1 1 (Multilingual 
Language 
Policy and 
Mother Tongue 
Education in 
Timor-Leste: A 
Multiscalar 
Approach) 

15 ERIC 
(EBSC
O) 

Mother 
tongue AND 
resour* 

Peer-
reviewed, 
2007-2016 

27 2 0 0 
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16 ERIC 
(EBSC
O) 

Multilingual 
classroom* 
AND 
method* 

Peer-
reviewed, 
2007-2016 

157 7 4 4 (Pedagogies 
and Practices 
in Multilingual 
Classrooms: 
Singularities in 
Pluralities), 
(Effective 
Teaching 
Strategies for 
Middle School 
Learners in 
Multicultural, 
Multilingual 
Classrooms), 
(Student-
initiated use of 
multilingual 
resources in 
English-
language 
classroom 
interaction: 
next-turn 
management), 
(Mediating 
multilingual 
children’s 
language 
resources) 

17 ERIC 
(EBSC
O) 

”Second 
language 
learning” 
AND mother 
tongue* AND 
method* 

Peer-
reviewed, 
2007-2016 

83 8 4 3 (The Use of 
First Language 
in the Second-
Language 
Classroom:A 
Support for 
Second 
Language 
Acquisition), 
(Student use of 
the mother 
tongue in the 
task-based 
classroom), 
(First language 
and target 
language in the 
foreign 
language 
classroom) 

 


