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Sammandrag 

Andrea Lundin och Pranpriya Yodsuwan (2018). Flerspråkiga elevers utveckling i en enspråkig 

skola- ur sociokulturellt- och translanguagingperspektiv. Grundlärarprogrammet, inriktning mot 

arbete i grundskolans årskurs 4-6. Svenska, självständigt arbete avancerad nivå, 15 

högskolepoäng. Institution för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, VT18.  

 

Denna uppsats bygger på en systematisk litteraturstudie där syftar att undersöka vilka faktorer 

som påverkar andraspråkselevers språkutveckling. Uppsatsen syftar också till att ge en samlad 

bild om modersmålets betydelse för andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. Arbetet 

tar sin utgångspunkt i translanguaging- och i det sociokulturella perspektivet. Empirin som ligger 

till grund för denna systematiska litteraturstudie bygger på svensk och internationell forskning. 

De faktorer som framkommer i studiens resultat är att andraspråkselevers språkutveckling 

påverkas av lärares inställning till elevens modersmål. Resultatet visar också att ett lands 

språkideologi har en inverkan för elevers identitetsutveckling, vilket därmed bidrar till att elever 

anpassar sig efter den rådande normen. Den samlade bilden av forskningsområdet visar även att 

elevernas modersmål är betydelsefullt för elevernas språk- och kunskapsutveckling.   

 

Nyckelord: modersmål, flerspråkighet, andraspråkselever, translanguaging och enspråkig 

undervisning 
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1 Inledning 
Sverige har tidigare framställts som en monokultur med olika antaganden om att det i Sverige 

enbart ska talas svenska. På senare år har samhället gått från att vara en monokultur till att vara 

ett mångkulturellt samhälle där andelen utlandsfödda under de senaste åren har ökat kraftigt. 

Klassrummen har tidigare varit en homogen arena där nästan alla elever och personal i skolan 

talade samma språk (Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz, 2010, s 15–16, 21). Numera talar en 

fjärdedel av alla elever i grundskolan ett annat modersmål än svenska (Skolverket 2014). Det är 

ett faktum att de flesta lärare och pedagoger möter elever med varierande språklig- och kulturell 

bakgrund. Elever med ett annat modersmål än svenska har möjlighet att få stöd i sin språkliga 

kompetens. Stödet kan ges genom modersmålsundervisning, handledning på modersmålet eller 

genom undervisning i svenska som andraspråk. Dessa verksamheter har dock visat brister 

gällande inkludering av den resterande undervisningen i skolan (Monica Axelsson 2013, s 548). 

De elever som har annat modersmål än svenska har uppvisat en sämre skolframgång och 

bristande kunskaper i det svenska språket. Fokus hamnar oftast på elevens brister och sällan på de 

språkliga och kulturella resurser som eleven besitter (Axelsson 2004, s 504). 

Forskning (Jim Cummins 2018, s 141) visar att elever som talar ett annat språk hemma än det 

språk som talas i skolan, vanligtvis förlorar kunskaper i modersmålet. Dessa elever har redan 

efter ett par år i skolan förlorat sin muntliga förmåga att tala sitt modersmål. Jim Cummins menar 

att för flerspråkiga elever är skolans arena en språkkyrkogård som bidrar till elevers språkförlust.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna litteraturstudie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar andraspråkselevers 

språkutveckling. Studien syftar också till att ge en samlad bild om vad internationell och svensk 

forskning säger om modersmålets betydelse för andraspråkselevers språk- och 

kunskapsutveckling. Studien tar sin utgångspunkt i translanguaging (TL) och det sociokulturella 

perspektivet. Syftet kommer att besvaras genom följande frågeställningar:  

 

 Vad säger svensk och internationell forskning om faktorer som kan påverka 

andraspråkselevers språkutveckling?  

 Vad säger svensk och internationell forskning om modersmålets betydelse för 

andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling?  
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1.2 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: Kapitel 2 innehåller våra teoretiska utgångspunkter 

translanguaging och det sociokulturella perspektivet. I kapitel 3 ges en metodbeskrivning som 

utgör grunden för uppsatsen, följt av kapitel 4 som innehåller uppsatsens centrala begrepp. I 

kapitel 5 Bakgrund, redogörs språkideologi, detta ur ett historiskt- och nutida perspektiv och 

läroplanens syn på flerspråkighet. Därefter följer kapitel 6 som innehåller presentationer av 

studier och uppsatsens resultat. Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt i kapitel 7.  

2. Teoretiska perspektiv  
Syftet med detta kapitel är att redogöra för de teoretiska perspektiv som studien grundar sig på, 

vilket omfattar det sociokulturella perspektivet och translanguaging. Dessa teoretiska perspektiv 

är centrala för uppsatsen och utgör vår analytiska lins. 

 

2.1 Translanguaging 

2.1.1 Termen translanguaging  

Termen translanguaging (TL) myntades först av walesiska pedagogen Cen Williams under tidigt 

1980-tal i syfte att planera lektioner där undervisningen använder två språk på ett systematiskt 

sätt (Gwyn Lewis, Bryn Jones och Colin Baker, 2012). Enligt Williams innebär TL att ta emot 

information på ett språk och att använda och förmedla den informationen på ett annat språk. 

Williams pedagogiska teori omfattar den kognitiva processen som involverar två språk. De två 

språken används genom olika kognitiva förmågor som exempelvis i att lyssna, läsa, sortera och 

organisera kunskapsförråd genom muntlig och skriftlig kommunikation. TL handlar inte bara om 

att översätta ord utan det kräver en djupare förståelse i språket. Det handlar exempelvis om att 

hitta parallella ord på olika språk för att bearbeta och förmedla vidare sin förståelse. Williams 

menar skolframgång uppnås genom att undervisningen använder elevernas tvåspråkiga 

kompetens. Genom att fokusera på elevens tvåspråkighet förstärks elevens svagare språk, på detta 

sätt ökas elevens språkliga praktiker (s 644).  

 

2.1.2 Termens utveckling  

I ett senare skede har termen TL utvecklats av bland annat Wei och García (2018). García och 

Wei menar att TL är mer än bara ett pedagogiskt tillvägagångssätt. Vidare förklarar de att TL är 
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ett sätt att se på språk och komplexiteten i språkliga utbyten. Människor har olika erfarenhet, 

förståelse och språklig identitet som oftast blir osynliga i majoritetskulturen. Genom att aktivt 

använda elevers flerspråkighet i undervisningen bidrar det till nya perspektiv mellan människor. 

TL fokuserar på den flerspråkiga människans multikompetens där talaren väljer olika språkliga 

drag som är anpassade efter olika situationer. Dessa språkliga drag kan tillhöra det språk som är 

rådande i samhället eller det språk som talas inom familjen (s 46). García och Wei förklarar att 

definitionen av en flerspråkig talare skiljer sig från definitionen av en enspråkig talare. Språken 

som en tvåspråkig talare besitter ligger till grund för allt talaren gör och de två språken 

samexisterar och utgör en och samma helhet som vidare är ömsesidigt oberoende (s 43-44). 

García och Wei (s 49) beskriver TL som en kreativ process som är bunden till människans sätt att 

agera i olika typer av interaktion, snarare än ett språksystem. Det innebär att den tvåspråkiga 

talaren sätter samman sina språkliga praktiker på det sätt som passar den aktuella kommunikativa 

situation för att skapa mening. García och Wei (s 49) betonar att flerspråkiga individer använder 

TL för att anpassa sitt språk och sitt handlande där varje anpassning är unik och situerad utifrån 

sammanhangets krav.  

 

2.1.3 Translanguaging i undervisningen 

García och Wei (2018, s 98) förklarar att användningen av TL i undervisningen involverar inte 

bara kodväxling, översättningar och användandet av autonoma språk i undervisningen. Att 

använda TL handlar inte bara om att ge stöd i form av förklaringar och ord, utan att också 

kontinuerligt använda sig av elevers språkliga resurser i alla samtal i undervisningen (s 99). I ett 

undervisningssammanhang är TL en process som involverar elevernas alla språkkunskaper och 

det innebär inte bara det muntliga eller skriftliga. På detta sätt behåller eleverna sin tidigare 

etablerade språkliga kompetens och utvecklar nya sätt att tillägna sig kunskaper. Att utgå från TL 

som ett pedagogiskt tillvägagångssätt innebär att tvåspråkighet används som en resurs där 

metoden tar sin utgångspunkt i tvåspråkighet som norm och exkluderar den enspråkiga normen. 

Undervisningspraktiken bidrar till erfarenheter och till fler perspektiv och världar utifrån en 

flerspråkig kontext (Chirstina Celtic och Kate Seltzer 2013, s 1-2). García och Wei (2018, s 44) 

beskriver TL som ett sätt att förstå flerspråkighet där fokus inte är på just språket som en enhet 

utan hur en flerspråkig individ observerar sin omgivning. Vidare beskriver García och Wei (s 45) 

att TL är de mångfaldiga diskursiva praktiker som tvåspråkiga personer deltar i för att skapa 
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mening i sin tvåspråkiga miljö. García och Wei (s 13) menar att elevers redan befintliga språk-

repertoar ska inkluderas i situationer när eleven tillägnar sig ett nytt språk. Skolan kan bli mer 

likvärdig för elever som utvecklar ämneskunskaper genom sitt andraspråk och motverka den 

enspråkiga normen som eleverna bedöms utifrån. 

 

2.2 Sociokulturella teorins syn på språk 

Den sociokulturella teorin tar sin utgångspunkt i en socialt orienterad utvecklingsteori som 

utvecklades av den ryske psykologen Lev Vygotskij under 1920- och 1930-talet (Björn 

Hammarberg 2013, s 64). Vygotskijs teori har spelat en viktig roll för andraspråksforskningen, 

han menar att språket och interaktionen är avgörande för individens tänkande och lärande. På 

grund av sociala och kommunikativa behov utvecklar individen språket genom sociala kontakter. 

Vygotskij menar att språkinlärning uppstår i samspel med individer som behärskar språket. Detta 

gäller framförallt så länge individen inte har full kontroll över sina kunskaper, färdigheter och 

kan agera självständigt (Inger Lindberg 2013, s 492). 

  

Ett av de grundläggande begreppen för denna teori är mediering som avser att människor 

använder verktyg och redskap för att förstå och interagera med omvärlden. Vygotskij menar att 

människan använder sig av språkliga och materiella redskap. Språkliga redskap är exempelvis 

bokstäver och siffror. Dessa redskap har alltid en historia och har sitt ursprung i den kulturella 

utvecklingen (Roger Säljö 2017, s 254). Ett exempel på detta är att innan vi använde oss av det 

metriska systemet för att mäta avstånd och andra storheter använde vi tum och fot. Det metriska 

systemet har i sin tur utvecklats vidare. Den sociokulturella teorin betonar att människans 

tänkande och sätt att kommunicera innebär att använda sig av kulturella redskap. Kunskapen 

sitter i behärskningen av fysiska redskap som i sin tur är kopplade till språkliga kunskaper. 

Språkliga och materiella redskap förekommer tillsammans och utgör varandras förutsättningar (s 

255). 

  

När Vygotskij talar om språk som medierande redskap menar han inte ett visst nationellt språk 

som talas i ett land som exempelvis svenska eller engelska. Vygotskijs avsåg ett flexibelt 

teckensystem som hjälper oss att uttrycka oss och förstå omvärlden. Människan har behov att 
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kommunicera för att organisera omvärlden och detta sker genom språk (Säljö 2017, s 257 och 

Lindberg 2013, s 493). 

 

2.2.1 Den proximala utvecklingszonen 

Området där utvecklingen sker kallar Vygotskij för zone of proximal development (ZPD) eller 

utifrån den svenska termen den proximala utvecklingszonen. Zonen symboliserar avståndet 

mellan barnets aktuella nivå och den potentiella nivån vilket kan bestämmas utifrån vad som 

möjliggörs för barnet under kompetent ledning, exempelvis av föräldrar eller lärare (Lindberg 

2013, s 493). Inom zonen finns kunskaper som barnet inte bemästrar fullständigt och 

självständigt men som ligger inom ramen för individens utvecklingspotential. För att nå nästa 

utvecklingsnivå menar Vygotskij att det krävs ett samtalsstöd där eleverna kan utöka sina 

språkliga resurser för att kommunicera utöver sin förmåga. 

3 Metod 
En systematisk litteraturstudie grundar sig på fyra kriterier. Den första innebär att tydligt 

redogöra metoden för sökning vid urval av artiklar för studien. Det andra kriteriet innefattar en 

uttalad sökstrategi för det insamlade datamaterialet. Det tredje kriteriet är att datamaterial 

systematiskt kodas och analyseras, därefter följer det sista och fjärde kriteriet där det insamlade 

datamaterialet bör ge en samlad bild av det aktuella forskningsfältet (Katarina Eriksson Barajas, 

Christina Forsberg och Yvonne Wengström, 2013 s 26-27). Metoden för studien utgör en 

systematisk litteraturstudie. Forskningsfältet för studien har granskats kritiskt, bearbetats och 

sammanställts i syfte att återge och sammanställa en översiktlig bild av forskningsfältet för 

området (s 31). Genom att följa de fyra kriterierna för en systematisk litteraturstudie ger de 

vetenskapliga artiklarna som valts ut en möjlighet att besvara frågeställningarna.   

3.1 Tillvägagångssätt 

För att skapa en bild av det aktuella forskningsfältet har vi genomfört sökningar genom Örebro 

Universitets databas. Genom databaserna Libris och Swebup har vi tagit del av det nationella 

forskningsfältet. De sökord som användes i samband med sökningar i Libris var: (1) 

flerspråkighet i skolan, (2) språk- och kunskapsutveckling (3) språk* kunskap* utveckling*, (4) 

modersmål och (5) modersmål i skolan. Sökningarna resulterade i en aktuell avhandling (se 

bilaga, s 56-57). I databasen Swepub valdes sökord som: (1) translanguaging och (2) modersmål 
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OCH kunskap* vilket resulterade i en aktuell artikel (se bilaga, s 57-58). Dessa databaser har 

använts i syfte att skapa en överblick av den nationella forskningen. Det nationella 

forskningsfältet som vi fann genom sökningar i Libris och Swepub var begränsade.  

  

Vidare har internationella sökningar utförts i databasen Education Resource Information Center 

(ERIC EBSCO). På detta sätt har studien tagit del av ett större och mer omfattande forskningsfält. 

En systematisk litteraturstudie ska grunda sig på vetenskaplig forskning, det innebär att 

sökningarna i databasen ERIC EBSCO avgränsades med peer-reviewed. Sökorden som använts 

var: (1) multilingual* student* teacher* knowledge*, (2) translanguage* AND primary school, 

(3) language* AND development AND knowledge AND multilingual, (4) multilingual* identity* 

AND primary school och (5) multilingual* teacher* AND primary school. Sökningarna 

resulterade i 12 vetenskapliga artiklar som utgjorde grunden för resultatet i studien (se bilaga, s 

52-55).  

 

3.2 Sökstrategi 

Sökningar i databaser kan avgränsas genom booleska operatorer. Exempel på operatorer är 

“AND”, “OR” och “NOT”. Operatorn “AND” innebär att begränsa sökningen för att hitta 

referenser som innehåller A och B. Sökningar som innehåller “OR” innefattar referenser som 

innehåller A eller B. De sökningar som innehåller “NOT” är referenser som innehåller A men 

inte B (Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s 78-79). I de sökningar som utförts i studien har 

operatorn “AND” använts i syfte att avgränsa och för att ta del av forskning som innehåller A och 

B. Operatorn “AND” har främst använts i syfte att ta del av det forskningsfält som utgår från 

skolans tidigare år. 

3.3 Urval 

Efter sökningarna som utfördes i ERIC EBSCO skedde ett första urval genom läsning av 

artiklarnas titel. De titlar som inte behandlar uppsatsens ämnesområde uteslöts. Det andra urvalet 

innefattade att läsa artiklarnas sammandrag för att skapa en överblick över innehållet i artiklarna. 

Slutligen lästes respektive artikel efter att urval två genomförts. Utöver databasen ERIC EBSCO 

har Swepub och Libris använts. Databaserna Swepub och Libris har genomgått samma 

urvalsprocess som artiklarna för databasen ERIC EBSCO. Utöver sökningar i databaser är 

Snöbollsurval också en metod för studiens datainsamling. Alan Bryman (2008, s 196) beskriver 
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snöbollsurval som en process där forskaren kontaktar en mindre mängd individer som grund för 

undersökningen, därefter kontaktar dessa individer ytterligare respondenter till studien. 

Snöbollsurval för denna studie har skett genom litteratur som lästs i tidigare kurser på Örebro 

Universitet. Genom denna litteratur har vi sedan sökt efter ytterligare relevanta referenser för 

ämnesområdet. 

 

3.4 Analysmetod 

Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013, s 164) beskriver 

innehållsanalys som en metod som kan användas i en systematisk litteraturstudie. Metoden 

innebär att forskaren börjar läsa igenom alla vetenskapliga artiklar ett flertal gånger för att senare 

sammanställa artiklarnas innehåll. Vidare ska forskaren koda och dela in material i olika teman, 

för att därefter tolka och analysera innehållet i resultatet. Barajas, Forsberg och Wengströms 

beskrivning av innehållsanalys kan kopplas till studiens analysmetod. För denna studie har vi 

noggrant granskat och läst igenom de utvalda artiklarna. Vid inläsning av de vetenskapliga 

artiklarna fördes anteckningar och utifrån syftet formades nio olika kategorier: 1) lärares 

inställning 2) lärares bedömning 3) elevens identitet 4) elevens anpassning 5) elevens intresse för 

modersmålet 6) modersmålets betydelse för språk- och kunskapsutveckling 7) modersmål som 

stöd 8) andraspråksinlärning 9) translanguaging. Slutligen sammanställdes innehållet för varje 

kategori i resultatet.   

 

3.5 Etiska överväganden 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 70) skriver att i en systematisk litteraturstudie bör det 

finnas etiska överväganden gällande urval och presentationen av resultatet. I en systematisk 

litteraturstudie bör datamaterialet vara vetenskapligt granskat och det ska ha skett noggranna 

etiska överväganden. Det innebär att denna systematiska litteraturstudie grundar sig på granskad 

forskning. Det finns dock en artikel i vårt resultat som är skriven av Monica Axelsson (2012) som 

har hämtats ur en antologi och är inte vetenskapligt granskad. Axelsson är dock professor inom 

forskningsfältet som undersökts. Forskningen som ingår i vår undersökning har inte heller valts i 

avsikt att återge en förutbestämd åsikt för uppsatsen.  
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4 Centrala begrepp  
I detta kapitel presenteras centrala begrepp som förekommer i uppsatsen. Begreppen som 

redogörs i detta kapitel är: första- och andraspråk och två- och flerspråkighet. 

 

4.1 Definitionen av ett första- och andraspråk  

Niclas Abrahamsson (2009, s 13) förklarar att begreppet förstaspråk innebär det språk som 

individen lär sig först, vilket individen har exponerats för genom föräldrar eller andra 

vårdnadshavare. Ett andraspråk betyder vilket språk som helst som individen utvecklar efter sitt 

förstaspråk. I vetenskapliga sammanhang används termerna modersmål och förstaspråk som ett 

samlingsnamn. Abrahamsson påpekar att modersmålet inte behöver vara det språk som individen 

kan bäst. Termerna syftar till ordningsföljden av de språk som individen exponeras för och inte 

på den språkliga kompetensen (s 14). Det talas även om simultan två- och flerspråkighet vilket 

betyder att en individ kan ha två eller flera förstaspråk. Det kan innebära att två föräldrar talar 

olika språk med barnet. 

  

Andraspråk definieras som det språk som individen lär sig i en miljö där språket fungerar som 

landets kommunikationsspråk, exempelvis en individ som flyttar till Sverige och lär sig svenska 

som andraspråk i den svenska skolan (Abrahamsson 2009, s 14). 

 

4.2 Definition av två- och flerspråkighet  

García och Wei (2018, s 31) förklarar att termen flerspråkighet innefattar individer som 

behärskar två eller fler språk. En flerspråkig person kan också kallas för mångspråkig, polyglott 

och tvåspråkig. Det som är gemensamt för termerna är att de hänvisar till pluralitet av autonoma 

språk, det innebär att en person har kunskaper om flera språk och kan använda sig av de olika 

språken. Kamilla György-Ullholm (2010, s 33) skriver att termen flerspråkighet används i 

skolpolitiska sammanhang för att beteckna att eleverna har invandrat eller har föräldrar som har 

invandrat till Sverige. György-Ullholm menar att detta blir problematiskt eftersom det inte finns 

någon koppling till elevernas språkanvändning. 

  

Det finns flera definitioner av begreppet flerspråkighet och många olika teoretiska 

utgångspunkter. Nigel Musk och Åsa Wedin (2010, s 10) beskriver att flerspråkighet 



13 
 

karaktäriseras genom fyra kategorier: ursprung, kompetens, funktion och attityder. För att kunna 

betraktas som en flerspråkig individ behöver minst ett av kriterierna uppfyllas. Ursprungskriteriet 

handlar om vilka modersmål som talas inom familjen och om barnet har exponerats för språken. 

Vidare följer kompetenskriteriet som tar fasta på hur väl en person behärskar språket. Därefter 

följer funktionskriteriet som syftar till språkets funktion i vardagen. Ytterligare finns ett 

attitydkriterium som innefattar två aspekter inom identitet. Den ena aspekten utgår från om 

individen uppfattar sig själv som flerspråkig och den andra aspekten utgår från om andra 

upplever individen som flerspråkig.  

 

5 Bakgrund 
Avsikten med kapitlet är att ge en kunskapsöversikt för det valda forskningsområdet. Detta 

kapitel inleds med att redogöra för vad som innefattar en språkideologi, följt av Sveriges 

språkideologi sett ett ur historiskt och nutida perspektiv. Slutligen beskrivs läroplanens syn på 

elevers flerspråkighet.  

 

5.1 Språkideologi 

Ideologibegreppet definieras enligt Tommaso M. Milani (2013, s 344) som “vilken konstellation 

som helst av fundamentala eller förnuftiga, och ofta normativa idéer och attityder kopplade till 

någon (eller några) aspekt(er) av social ´verklighet`”. En ideologi behöver inte vara en 

sammanhängande helhet av värderingar och övertygelser hos specifika partier, utan ett mer 

allmänt system som ligger till grund för hur en individ agerar och formulerar sig. Det finns även 

forskare som betonar den psykiska aspekten av ideologier som kan beskrivas som mentala 

scheman eller som ett ramverk för sociala uppfattningar. Ideologier präglar alla aspekter i den 

sociala världen. Sociolingvister och lingvistiska antropologer har på senare tid börjat diskutera 

kopplingen mellan språk och ideologi där språkets ideologiska uppbyggnad betonas. De menar att 

alla språk inte har ett jämbördigt värde utan vissa språk uppfattas som exempelvis lexikalt rikare 

och mer logiska än andra. Det är i syfte att förstå ideologiska processer kring benämning, 

beteckning och värderingar av språkbruk som begreppet språkideologi har lyfts fram (Milani 

2012, s 345 och Kenneth Hyltenstam och Tommaso M. Milani 2012, s 112 ). Begreppet omfattar 
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kopplingar mellan genrer, stilar och varieteter i ett språk och talarens kulturella representationer 

av nationalitet, kön, etnicitet, estetik och moral. 

 

5.2 Sveriges språkideologi sett ur ett historiskt perspektiv 

Sverige har sedan länge beskrivits som ett homogent land där invånarnas etnicitet och språk har 

varit gemensamt. Denna bild av homogenitet menar Milani (2013, s 343) inte stämmer utan utgör 

en nationell myt. Kenneth Hyltenstam (1999, s 11) menar att den nationalistiska ideologin och 

idéströmmar under senare hälften av 1800-talet har varit avgörande för attityder kring den 

kulturella och språkliga mångfalden. Bilden av Sveriges gemensamma samhällshistoria speglar 

inte de historiska och sociala förhållanden som funnits, utan har tystat och suddat ut den 

historiska närvaron av andra inhemska etnolingvistiska grupper, exempelvis finsktalande och 

samer m.fl. (Hyltenstam, 1999 s 11 och Milani 2013 s 343). Ett exempel är den tidigare 

behandlingen av samerna där man från statens sida menade att samerna inte var lämpade för den 

moderna civilisationen (Hyltenstam och Milani, 2012 s 115). Anledningen till denna hållning var 

att samerna skulle bevara sina traditioner och sin ekonomiska nivå och som bland annat ledde till 

att sameskolan inrättades år 1913. Syftet med sameskolan var att segregera genom att förmedla 

kunskaper som ansågs vara lämpligt för samiskt stoff i undervisningen med svenska som 

undervisningsspråk. Under en period av segregation präglades Sverige av en assimilationistisk 

språkideologi som innebar att det svenska språket skulle var det enda verktyget till att 

“intregrera” samerna i det svenska samhället. Samiska elever tilläts endast att tala svenska i 

skolan och även under rasterna, om modersmålet förekom kunde det leda till bestraffning 

(Hyltenstam och Milani 2012, s 116). 

  

Bristen på arbetskraft under 1950-talet öppnade Sveriges gränser för arbetskraftsinvandring, 

vilket bidrog till att landet fick en ökad kulturell och språklig mångfald. Under 1970-talet 

minskade arbetskraftsinvandringen. Istället ökade invandringen på grund av politiska, 

ekonomiska och personliga skäl (Hyltenstam 1999, s 12 och Hyltenstam och Milani 2012, s 118). 

Det blev därmed också tydligt att Sveriges homogena politik och ideologi inte uppfyller behoven 

eller speglade den aktuella verkligheten. Internationellt inflytande och idéströmmar under 1970-

talet förändrade Sveriges officiella politik i riktning mot en acceptans av mångfalden. Detta bland 

annat genom ökade resurser för flerspråkigheten i landet såsom hemspråksundervisning, 
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tolkningsservice och stöd för kulturella aktiviteter på andra språk (Hyltenstam, 1999 s 12). 

Skolan skulle nu arbeta långsiktigt med språkstöd för elever med annat modersmål än svenska. 

 

5.2.1 Språkideologi ur ett nutida perspektiv  

Hemspråksreformen som inrättades under år 1977 syftade till att skapa förutsättningar för elever 

med en annan etnisk bakgrund att uppnå likvärdigt skolresultat som elever med svensk bakgrund 

(Hyltenstam och Milani, 2012 s 61). Jämlikhetstanken innebär att elever som invandrat till 

Sverige ska kunna få bevara sin etniska identitet och kultur. Hyltenstam och Milani förklarar att 

reformen ställdes inför stora pedagogiska utmaningar där språkundervisningen inte var tillräckligt 

genomtänkt och välplanerad. Det förekom inte någon systematisk försöksverksamhet innan 

reformen infördes, vilket tydde på “beslutsförfattarnas” brist på reflektion och intresse för hur 

verksamheten skulle implementeras. Vidare förklarar Hyltenstam och Milani att det viktigaste var 

att hemspråksundervisningen fanns, alltså undervisningens existens snarare än verksamhetens 

kvalitet och betydelse. Modersmålsundervisningen skulle syfta till att symbolisera pluralismen i 

det svenska samhället (s 63 och s 120). Samtidigt visar statistiken att en fjärdedel av alla elever i 

skolan är berättigade modersmålsundervisning, dock är det drygt hälften av dessa elever som 

väljer att delta i undervisningen (Skolverket, 2016). Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

(2010:16, s 20) visar att trots läroplanens uttalade principer om betydelsen av varierande 

språkkunskaper präglas undervisningsinnehållet fortfarande av en svensk tradition. Skolorna som 

granskades visar att aktiviteter och läromedel oftast är utformade efter ett svenskt-kulturellt 

perspektiv. Material och innehåll som används är i hög grad kulturellt betingade. Hyltenstam och 

Milani (s 62) förklarar att reformen som infördes har utgått från samma enspråkiga politiska och 

ideologiska ramar.  

 

5.2.2 Språkideologi - ur ett identitetsperspektiv 

Charlotte Haglund (2004, s 363) förklarar att det finns ett samband mellan språk och identitet. 

Individens språkbruk och språkanvändning påverkas av individens sociala klasstillhörighet, kön, 

ålder och geografiska hemvist. I språkliga samspel och deltagande av social interaktion bildas 

uppfattningar om sig själv, sin sociala roll och status. Haglund förklarar att varje språklig 

handling därför bör ses som en identitetshandling. Identiteter skapas genom språket och bör 

betraktas som en social konstruktion där det förändras vid varje språkligt samspel. Språket 

används som ett verktyg för att förmedla olika syften beroende på sammanhang, tidpunkt och 



16 
 

samtalspartner. Haglund beskriver att individer oftast anpassar sitt språkbruk efter de 

dominerande tankar och ideologier som uttrycks i individens miljö. Nya språkliga former och 

tvärkulturella identiteter kan genom detta utvecklas. Vidare menar Haglund att detta kan ses som 

en kreativ lösning men som även kan ge negativa konsekvenser för individen. Hur individen 

positionerar sig eller positioneras av andra i sociala sammanhang är alltså centralt för individens 

identitetsskapande och genom språk kan maktrelationer, ideologier och sociala strukturer 

uppehållas och ifrågasättas 

 

5.3 Det sociokulturella perspektivets påverkan på styrdokumentet  

Det sociokulturella perspektivet har i hög grad påverkat skolans styrdokument. Inger Carlgren 

(2012, s 130) förklarar att tidigare har kunskap varit det som finns “utanför” människan men har 

övergått till att handla om något som sker genom en social praktik. År 1962 var första gången 

som ordet läroplan användes som benämning för styrdokument i grundskolan. Tidigare pratades 

det i termer om olika mål och regler för skolans verksamhet. Svenska skolor är skyldiga att följa 

styrdokument som finns för skolans verksamhet (s 39).  

 

 5.4 Läroplanens syn på flerspråkighet 

Globaliseringen under 2000-talet bidrog till förändringar i skolan som innebar att sociala 

skillnader uppstod mellan skolor. Skillnaden riskerar att öka segregationen, där alla missgynnas 

av att skilda synsätt där kulturer utvecklas men aldrig möts. Det har resulterat i negativa resultat i 

skolan och det har även påverkat den sociala sammanhållningen (Tomas Englund, 2012 s 26). 

Genom internationaliseringen och den ökade invandringen ställs det högre krav på människor att 

kunna agera i ett samhälle som präglas av en kulturell mångfald. Skolan är en mångkulturell 

arena där människor med olika kulturer och bakgrunder möts. I dessa möten behöver alla 

utveckla förmågan att förstå andra samt leva sig in i andra människors olika värderingar och 

villkor. Det är genom utbildning som ett kulturarv kan tillägnas och utvecklas. I ett 

mångkulturellt samhälle innebär det olika värden, traditioner, språk och kunskaper (Skolverket, 

2017 s 8-9). 

  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2017:9,252) betonas 

att undervisningen i grundskolan ska vara likvärdig och anpassas efter alla elevers olika 

förutsättningar och behov. Undervisningen ska utgå från elevernas olika bakgrund, erfarenhet, 
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språk och kunskap. Läroplanen beskriver att språk, lärande och identitetsutveckling hänger 

samman. Genom de tre färdigheterna att samtala, läsa och skriva kan eleven ges en möjlighet att 

utveckla en kommunikativ förmåga. Språket ger en möjlighet för människor att utveckla sin 

identitet och blir ett redskap för att uttrycka olika känslor och tankar när vi försöker förstå hur 

andra människor tänker och känner. Läroplanen (2017, s 10) förespråkar att i ett samhälle där 

olika kulturer och språk möts blir betydelsefullt att ha varierande språkkunskaper. Utifrån ett 

internationellt perspektiv blir det angeläget att bli medveten om den egna världen för att leva i ett 

kulturellt samhälle. Skolan är en arena för alla människor och en plats där eleverna kan skapa 

förståelse för andra människor (s 7-8). 

 

5.5 Tidigare forskning  

I kapitlet presenteras den tidigare forskningen som finns inom forskningsfältet, som utgår från 

forskning om flerspråkiga program samt om språk- och kunskapsutveckling. 

 

5.5.1 Undervisningsprogram 

En omfattande empirisk studie som genomfördes av Thomas och Collier studerar amerikanska 

tvåspråkiga elevers skolframgång (Thomas och Collier, 1997 s 55–56, 58, 82 och Axelsson 2004, 

s 512). Syftet med studien var att bidra med kunskapsunderlag som grund för att förändra den 

amerikanska undervisningen. Arbetet pågick under 1982 till 1996 där Thomas och Collier 

undersökte elevernas skolframgång i fem skoldistrikt. Sammanlagt deltog 42 317 elever med 

engelska som ett andraspråk. Forskarna studerade andraspråkselever som deltog i sex olika 

undervisningsprogram. Undervisningsprogrammen utgår från elevernas tvåspråkighet och stödjer 

den språkliga kompetensen på olika sätt. För att följa elevernas skolframgång har Thomas och 

Collier fokuserat på de prov som allmänt användes i skolorna. 

  

Två av undervisningsprogrammen omfattade vad forskarna kallade för berikade program och 

resterande fyra kallades för stödprogram. Program 1 var ett tvåvägsprogram där eleverna halva 

tiden av undervisningen undervisades på elevens modersmål och andra halvan på elevernas 

andraspråk under 6-12 år (Axelsson, 2004 s 513-516). Program 2 var ett envägsprogram där 

eleverna precis som i program 1 undervisades halva tiden på sitt modersmål och andra halvan på 

sitt andraspråk under 6-12 år. Program 3 var ett övergångsprogram som var ämnesinriktat, detta 
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innebar att eleverna fick undervisning i modersmålet under de första 3-4 åren och sedan språk- 

och ämnesundervisning i sitt andraspråk. Program 4 var också ett övergångsprogram men med 

traditionell undervisning där undervisningen hade en traditionell undervisningstyp med ett 

begränsat utrymme för interaktion mellan eleverna. Elever som deltog i programmet fick endast 

modersmålsundervisning under de första 3-4 åren. Program 5 bestod av andraspråksundervisning 

som var ämnesinriktat. Undervisningen gav inget utrymme för elevernas modersmål, däremot 

fick andraspråkselever en anpassad undervisning under de första 2-3 åren. Det sista programmet 

bestod av andraspråksundervisning som skedde utanför klassrummet. Eleverna fick en 

språkundervisning i sitt andraspråk under några timmar i veckan hos en särskild lärare. Målet var 

att eleverna skulle integreras med de enspråkiga eleverna. 

  

Det som framträder i Thomas och Colliers (1997) studie var att elever som genomgått det 

berikade tvåvägsprogrammet, där undervisningen skedde genom modersmålet parallellt med 

andraspråket kommer ikapp sina enspråkiga kamrater inom 4-7 år. De elever som fortsätter att 

utveckla sitt modersmål i samma takt som sitt andraspråk uppvisar också högre studieresultat 

(Axelsson 2004, s 517). Slutsatsen som dras av Thomas och Collier var att elevens tänkande och 

lärande gick långsamt om eleverna endast fick undervisning genom sitt andraspråk. Thomas och 

Collier förklarar att ju mer eleven utvecklar sitt tänkande med hjälp av modersmålet desto fortare 

utvecklas andraspråket (Axelsson 2004, s 518). Resultatet visar att det är inte är gynnar 

andraspråkselever att utveckla kunskaper inom skolans ämnen under samma villkor som de 

enspråkiga eleverna.  

 

5.5.2 Språk- och kunskapsutveckling. 

I ett samhälle som präglas av globalisering och migrationsströmmar ställs utbildningen inför 

olika utmaningar och möjligheter. Den språkliga situationen för den svenska skolan har 

förändrats under 2000-talet. Det är allt fler barn som är flerspråkiga och har svenska som 

andraspråk. Elevers multipla språkliga resurser blir en tillgång för lärande och kan ge en positiv 

inverkan på elevens kunskapsutveckling och för elevens identitetsskapande. Språket är ett 

värdefullt verktyg och avgörande för lärandet (Skolverket 2012, s 4-7). Ur ett sociokulturellt 

perspektiv ses språket som grunden för en människas tänkande och lärande och således också för 

elevers lärandeprocess (Berit Lundgren 2017, 10-12). 
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Cummins (2018, s 136) sammanställde en översikt av forskning om andraspråkselevers 

utveckling där resultatet visade att en aktiv utveckling av additiv tvåspråkighet gynnar elevens 

kunskapsmässiga utveckling. Forskningen pekar på att erfarenheten av att tala två språk ger 

kognitiva fördelar såsom ökad uppmärksamhetskontroll, arbetsminne och förståelse för abstrakta 

och symboliska representation samt metaspråklig medvetenhet. Cummins studieresultat visar att 

elever som behärskar två språk har en större förståelse för språkets struktur och funktion samt 

lättare att lära sig ett nytt språk. Cummins (2018, s 137) betonar också att det finns omfattande 

studier som visar att tvåspråkiga elever utvecklar en stark exekutiv kontroll. Detta innebär en 

förhöjd kapacitet att uppmärksamma yttre stimuli eftersom tvåspråkiga elever måste utveckla 

kognitiva processer för att kontrollera sina språk som används i olika sammanhang. Genom att ha 

en stark exekutiv kontroll presterar tvåspråkiga elever bättre i olika kognitiva övningar, detta i 

jämförelse med sina enspråkiga kamrater. Tvåspråkiga elever presterar även bättre i uppgifter 

som kräver en bortsortering av irrelevant information och att växla mellan uppgifter och 

hantering av konflikter.  

 

Cummins (2018, s 195-196) sammanfattar forskningsstudier där forskarna jämför effekter av en 

tvåspråkig förskola mot en förskola som bedrivs med det dominerande språket. Resultatet av 

studierna visar att modersmålet främjar barnens språkliga färdigheter. De förskolor som enbart 

använt det dominerande språket påverkade barnens språkutveckling negativt. När barnen får 

möjlighet att utveckla sitt starkaste språk ges även förutsättningar att skapa en fördjupad 

begreppsförståelse, vilket också bidrar till kunskapsmässiga fördelar på längre sikt. En av 

studierna visade att 80 procent av elever som gick i en tvåspråkig förskola klarade skoldistriktets 

test i årskurs fem inom matematik, läsning, stavning och språk. Detta i jämförelse med elever 

som endast talade det nominerade språket där 30 procent klarade samma test. Det är viktigt att 

notera att dessa två elevgrupper deltog i samma tvåspråkiga undervisningsprogram under sina tre 

första skolår, dock fortsatte inte den ena elevgruppen som presterade sämre i testet. 

  

Christian Waldmann och Kirk PH Sullivan (2016, s 160) beskriver talförmågan som en central 

förmåga för elever. Talförmågan påverkar elevers lärande och tänkande och har betydelse för 

elevers läs- och skrivutveckling. I en studie där elever identifierats att vara i läs- och 
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stavningssvårigheter visade resultatet att elever med en bättre språklig förmåga hade lättare att 

producera text och utvecklade sin text genom ett varierat ordförråd. I ett flertal av skolans 

kunskapsämnen behöver eleverna utveckla och visa förmågan att kunna diskutera, samarbeta och 

lösa problem. De olika förmågorna stödjer elevens språkliga utveckling. Waldmann och Sullivan 

(2016, s 161) menar att elever som är i språksvårigheter eller som uppvisar en begränsad 

språkanvändning riskerar att uppnå ett sämre studieresultat, främst gällande läs- och 

skrivuppgifter. Det finns alltså ett samband mellan språkstörning och elevernas skolresultat och 

det är därmed väsentligt att stödja barns språkutveckling där eleverna ges möjlighet att utveckla 

sin talspråkliga förmåga. Detta stöd kan ges genom exempelvis övningar som skapar tillfällen för 

interaktion mellan eleverna och som ger förutsättningar att utveckla talspråkliga färdigheter. 

Skolan är en plats som kan erbjuda eleven språkutveckling med kvalitet. För att barnen ska uppnå 

en talspråklig- och kunskapsutveckling behöver klassrummen erbjuda rika varierande möjligheter 

till att kommunicera.  

 

5.5.3 Additiv- och subtraktiv tvåspråkighet 

Begreppet additiv tvåspråkighet betonar en form av tvåspråkighet där eleven lägger till ett 

andraspråk i sin verktygslåda samtidigt som eleverna fortsätter att utveckla sitt modersmål både 

begripligt och kunskapsmässigt (Cummins, 2018 s 136). Cummins förklarar att det finns fler än 

200 empiriska studier som genomförts sedan 1960-talet som visar att en aktiv additiv 

tvåspråkighet har ett positivt samband med elevers kognitiva och kunskapsmässiga utveckling. 

Motsatsen för en additiv tvåspråkighet är begreppet subtraktiv flerspråkighet. Cummins beskriver 

att subtraktiv flerspråkighet oftast drabbar elever som tillhör språkliga minoritetsgrupper där 

eleven ersätter sitt modersmål för att anpassa sig till det dominerande språket i skolan. Eleven 

subtraherar sitt modersmål i förmån för skolspråket och enligt forskning har denna typ av 

tvåspråkighet inga kognitiva fördelar för eleven.  

6 Resultat 
Detta kapitel innehåller en presentation av studier som har valts för uppsatsen. Först presenteras 

en sammanfattning av samtliga studier som ingår i resultatet, därefter besvaras våra 

forskningsfrågor detta genom analysmetodens olika kategorier: lärares inställning (6.3), lärares 

bedömning (6.4), elevens identitet (6.5), elevens anpassning (6.6), elevens intresse för 
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modersmålet (6.7), modersmålets betydelse för språk- och kunskapsutveckling (6.9), modersmålet 

som stöd (6.10), andraspråksinlärning (6.11), translanguaging (6.12)  

 

6.1 Presentation av de valda studierna 

Vaish, V. och Aidil, S. (2014) Translanguaging in a reading class 

Denna studie genomfördes i tre skolor i Singapore där lärarna fick använda elevernas modersmål 

i avsikt att öka deras läsförståelse inom det engelska språket. Elever i Singapore möter det 

engelska språket redan i förskolan där de får lära sig enkla meningar i syfte att kunna besvara 

enkla frågor på engelska. Författarna förklarar att engelskan är det dominerande skolspråket men 

de flesta elever talar ett annat språk hemma. Singapore har fyra officiella språk: engelska, 

malajiska, kinesiska och tamil. Eleverna som deltog i studien hade antingen kinesiska eller 

malajiska som modersmål. Studien innehåller en empirisk data som ingått har i en stor forskning 

som genomfördes av det nationella utbildningsinstitutet i Singapore. Den empiriska datan som 

ingår i denna studie innefattar fyra timmars klassrumsobservationer som skedde genom 

videoinspelningar. Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka om elevers modersmål 

kan fungera som ett verktyg för att öka läsförståelse och om flerspråkiga elevers språkliga 

förkunskaper kan fungera som en resurs i undervisningen. Resultatet visar att eleverna fick en 

ökad läsförståelse och ett större talutrymme i undervisningen genom att använda deras 

modersmål i klassrummet.  

 

Makoe, P. och Mckinney, C. (2009) Hybrid discursive practices in a South African multilingual 

primary classroom: A case study: 

Denna studies empiriska data ingår i en stor forskning som undersöker relationen mellan 

språkliga praktiker, identitet och kunskapsutveckling i en sydafrikansk skola. Det officiella 

språket som talas i Sydafrika är engelska, vilket också är det dominerande språket som talas i 

skolan. Författarna förklarar att de flesta eleverna i skolan har ett annat modersmål än engelska, 

trots detta används endast det engelska språket i skolan. Detta innebär att skolans kunskapsämnen 

sker genom det engelska språket och att språket är det enda kommunikationsspråket i skolan. 

Elevernas modersmål förekommer enbart i speciella aktiviteter såsom i sånger och teaterspel. 

Artikeln redovisar en fallstudie om en elev som använder sina multipla språkliga kunskaper som 

resurs för att öka förståelsen för andra elever i klassrummet. Eleven som deltog i studien gick i 
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årskurs ett i en flerspråkig skola i Johannesburg. Eleven var engelskspråkig och elevens 

klasskamrater hade begränsade kunskaper inom det engelska språket. Författarna menar att det 

uppstod svårigheter för eleverna att förstå olika klassrumsdiskussioner på grund av att 

undervisningen endast var på engelska. Resultatet visar att med hjälp av elevens engelska 

språkkunskaper minskas avståndet mellan språkliga hinder och kunskapsutveckling för de 

resterande eleverna i klassen.  

 

Martin-Beltrán, M., Guzman, N. och Chen, J. (2017) Let's think about it together:’ how teachers 

differentiate discourse to mediate collaboration among linguistically diverse students 

Denna studie genomfördes i Washington DC i en mångkulturell skola. Studien undersöker hur 

lärare aktivt kan arbeta med elevers språkliga kunskaper för att skapa en tvåspråkig undervisning. 

Eleverna i studien hade antingen spanska eller engelska som förstaspråk. Lärarna arbetade bland 

annat med paruppgifter där elever med utvecklade engelskakunskaper fick arbeta tillsammans 

med elever med spanska som sitt starkaste språk. Detta för att eleverna genom paruppgifter skulle 

nå den närmaste utvecklingszonen (ZPD). Eleverna fick arbeta med uppgifter som inkluderade 

både engelska och spanska. Uppgifterna skulle skrivas på båda språken. Eleverna fick själva välja 

om uppgiften skulle skrivas separat inom de två språken eller om de skulle blanda båda språken i 

uppgiften. Forskningens empiri består av observationer och ljudinspelningar under tre år och i 

denna artikel redovisas resultatet av undersökningens första år. Resultatet visar att den 

gemensamma klassrumsdiskussionen bidrog till att eleverna uppnår ZPD, detta genom att läraren 

uppmanar eleverna att utveckla sina svar och genom att motivera eleverna till att variera sina 

ordval i sitt resonemang. Resultatet visar också att paruppgifter kan hjälpa eleverna att lösa 

avancerade uppgifter som kräver ett utvecklat ordförråd. Paruppgifter ger även möjlighet för 

eleverna att använda sina språk som ett verktyg för att lösa olika problem.  

  

Gu, M. och Qu, D. (2014) Ideological disqualification in language use: being newcomers in 

primary education 

Denna studie undersöker elever som har flyttat till Hong Kong från andra delar av Kina och 

lärarens inställning till dessa elevers språkliga bakgrund. De officiella språken som talas i Hong 
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Kong är kantonesiska och engelska. Alla skyltar och officiella texter skrivs även på dessa två 

språk. Forskarna undersöker andraspråkselevers förutsättningar i skolan och hur dessa elevers 

skolframgång påverkas av den rådande språkideologin. Skolorna i Hong Kong har varje år ett 

stort antal elever med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Dessa elever har oftast 

begränsade kunskaper inom kantonesiska och engelska. Författarna intervjuade sex engelsklärare 

och tolv elever från årskurs 5 och 6. Syftet var att skapa en förståelse för elevernas förutsättningar 

i skolan. Eleverna som deltog i studien hade även en låg socioekonomisk bakgrund. Resultatet 

visar att den rådande språkstatusen bidrar till att eleverna hånas för sitt uttal och sin accent, vilket 

har lett till att eleverna exkluderades och haft svårt att identifiera sig med befolkningen i Hong 

Kong. Lärarna uttrycker även negativa attityder till elevernas modersmål och de menar att 

elevernas språkkunskaper inte är tillräckliga eftersom att de har ett annat modersmål än 

kantonesiska eller engelska. Detta påverkade elevernas identitetsskapande samt bidrog till ett 

utanförskap i skolan.  

   

Shameem, N. (2010) Language Attitudes in Multilingual Primary Schools in Fiji 

Författaren beskriver Fiji som ett flerspråkigt land där engelska, fijianska och hindi är det 

officiella språket i landet. Indo-fijianer och fijianer är de två största etniska grupper i landet och 

dessa grupper talar oftast ett annat modersmål än de officiella språken. De modersmål som talas 

av indo-fijianer varierar stort eftersom det finns en mängd dialekter som talas i hemmiljön. Detta 

gäller även för fijianer eftersom deras modersmål också kan skiljas beroende på vilken dialekt 

som talas hemma. Det engelska språket som har varit ett av de koloniala språken anses ha en 

högre språkstatus. Exempelvis ges alla instruktioner och uppgifter i skolan på engelska. Artikel 

bygger på en enkät- och intervjustudie av lärare som syftar till att ta reda på vilka attityder lärare i 

åtta grundskolor har till elevernas flerspråkighet. Resultatet visar att ett flertal pedagoger har en 

positiv attityd till alla språk som talas av eleverna i skolan. Exempelvis uttrycker pedagogerna att 

elevernas modersmål bör inkluderas och användas i undervisningen. 

  

Spernes, N. (2012) I use my mother tongue at home and with friends – not in school!’ 

Multilingualism and identity in rural Kenya: 

Författarna i studien beskriver Kenya som ett flerspråkigt land där swahili och engelska är landets 

officiella språk. Utöver dem två officiella språken har Kenya över 30 olika folkspråk. Det 
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engelska språket talas oftast av individer med högre socioekonomiska bakgrund. Studien 

undersöker ett område i Kenya där folkspråket nandi är elevernas modersmål och talas även i 

deras hemmiljö. Studien baseras på klassrumsobservationer och intervjuer med elever. Syftet med 

studien är att undersöka hur elever med nandi som modersmål upplever sin skolgång där 

användningen av nandi är strikt förbjudet i skolan. Ämnesinnehåll som eleverna möter sker 

endast på swahili och engelska. Resultatet visar att trots förbudet mot att tala sitt modersmål i 

skolan uttrycker elever att detta inte påverkar deras identitet. Eleverna i studien accepterar 

modersmålets frånvaro och de anser att språket inte hör hemma i skolmiljön. Samtidigt uttrycker 

eleverna att de känner sig stolta över deras modersmål och kultur.  

 

Bailey, E. och Marsden, E. (2017) Teachers' Views on Recognising and Using Home Languages 

in Predominantly Monolingual Primary Schools 

Studien genomfördes i kommunala grundskolor i norra England. I artikeln studeras lärares 

attityder till elever med engelska som andraspråk, flerspråkighet och kulturella bakgrund. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av klassrumsobservationer, enkäter och intervjuer. 

Studien syftar till att ta reda på lärares inställning till att använda andraspråkselevers modersmål 

och kulturella resurser i den dagliga undervisningen. Resultatet visar att majoriteten av lärarna 

ställer sig positiva till att använda andraspråkselevers modersmål, framförallt i syfte till att öka 

elevers andraspråksutveckling. Det framkommer också i forskarnas observationer att lärare i 

studien inte använder elevernas modersmål i sin undervisning trots den positiva inställningen. 

  

Bouchereau Bauer, E, Guerrero B., Hornberg S. och Wilfried B. (2015) Understanding Students 

with Immigration Backgrounds: A German Case of Students' Language and Identity in 

Development 

Denna studie är en kvalitativ studie där forskarna studerade två elevers livserfarenheter i en tysk 

skola. Eleverna som deltog i studien gick i en årskurs 4 och talade ett annat modersmål än tyska. 

Elevernas föräldrar emigrerade till Tyskland men eleverna i studien var födda i Tyskland och 

pratade enbart sitt modersmål i sin hemmiljö. Forskarna intervjuade två elever och deras lärare 

under år 2008-2009. Syftet med studien är att bidra med förståelse för hur flerspråkiga elever 

upplever sin skolgång och hur dessa elever skapar sin identitet i den enspråkiga skolkontexten. 

Resultatet visar att eleverna är medvetna om sin multipla språkkompetens dock upplever de att 
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deras flerspråkighet och kulturella bakgrund betraktas som något negativt. Exempelvis uttrycker 

eleverna att deras modersmål inte får talas i skolmiljön, detta eftersom lärarna oftast misstänker 

att det förekommer skällsord.  

Cekaite, A. och Evaldsson, A. (2008) Staging Linguistic Identities and Negotiating Monolingual 

Norms in Multiethnic School Settings 

Denna artikel är en svensk studie som undersöker lärares interaktion med elever som har ett annat 

modersmål än svenska. Författarna studerar lärares bemötande genom observationer med hjälp av 

videoinspelningar i en förberedelseklass som är belägen i ett mångkulturellt område. Eleverna 

som deltog i studien är mellan 7-10 år och deras modersmål var bland annat thailändska, arabiska 

och kurdiska. Författarna undersöker hur lärares bemötande kan påverka andraspråkselevers 

identitetsskapande och syn på sin kulturella bakgrund. Resultatet visar att läraren har en central 

roll för hur andraspråkselever betraktar sin språkliga kompetens. Studien visar också hur lärare 

ständigt strävar efter en enspråkig norm i undervisningen.  

  

Extra, G. och Ya Mur, K. (2006) Immigrant Minority Languages at Home and at School: A Case 

Study of the Netherlands 

Denna artikel innehåller samlad forskning som syftar till att ge en överblick om flerspråkiga 

elevers skolgång. Artikeln undersöker minoritetsgruppers språkliga status i skolan. I studien 

redovisar författarna om den negativa inverkan av en “dutch-only”-policy för andraspråkselevers 

språkutveckling. Resultatet visar att den enspråkiga normen som råder i Holland bidrar till att 

elever med ett annat modersmål än holländska väljer i en mindre uträckning att delta i 

modersmålsundervisningen. Författarna visar att andraspråkselevers modersmål betraktas 

negativt efter händelsen av 11 september-attackerna, främst av politiker och beslutsförfattare. 

Samtidigt visar studien att skolan strävar mot att bli flerspråkig genom att eleverna får 

möjligheten att delta i olika språkundervisning.  

  

Van Viegen Stille, S., Bethke, R. Bradley-Brown, J., Giberson, J. och Hall, G. (2016) 

Broadening Educational Practice to Include Translanguaging: An Outcome of Educator Inquiry 

into Multilingual Students’ Learning Needs 

Utbildningen i Kanada har under de senaste tio åren tagit ett flertal åtgärder för att förbättra och 

stödja lärarnas kapacitet i att bemöta elever med engelska och franska som ett andraspråk. I 
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denna artikel redovisas ett forskningsresultat av tre fallstudier där forskarna har undersökt vilka 

effekter lärares utvärderingsarbete ger för flerspråkiga elevers inlärningsprocess. Syftet med 

studien är att ta reda på om lärares utvärdering av sitt eget arbete kan påverka flerspråkiga elevers 

kunskapsutveckling. Resultatet av fallstudierna visar att lärares kompetens och kunskap har en 

avgörande roll för andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. Studiens empiriska 

datamaterial innefattar rapporter från utbildningsinstitutioner och intervjuer med lärare. 

  

Mgijima, V. och Makalela, L. (2016) 

The Effects of Translanguaging on the Bi-Literate Inferencing Strategies of Fourth Grade 

Learners 

Denna studie genomfördes i Östra Kapprovinsen, Sydafrika. Forskarna undersöker flerspråkiga 

elevers kognitiva förmåga genom att införa TL som ett grundläggande verktyg för lärares 

pedagogiska arbete. Undersökningen genomfördes i en årskurs 4 i ett sydafrikanskt klassrum där 

eleverna har visat på begränsad förmåga inom läsförståelse. Eleverna i studien fick genomföra 

två olika test, ett “pre-test” och ett “pro-test”. Proven innehöll ett läsförståelsetest där eleverna 

fick använda både sitt första- och andraspråk. Resultatet visar att genom undervisningsaktiviteter 

och uppgifter som bygger på elevers förkunskaper, språkliga- och kulturella bakgrund kan läraren 

öka elevernas kognitiva förmåga.  

  

Karlsson, A. Nygård Larsson, P. och Jakobsson, A. (2016) Flerspråkighet som en resurs i NO-

klassrummet 

Syftet med denna studie är att undersöka modersmålets betydelse för elever med ett annat 

modersmål än svenska i NO-undervisning. Undersökningen bygger på observationer i en årskurs 

4 i en mångkulturell skola där eleverna erbjuds en tvåspråkig undervisning. Undervisningen 

bedrivs på två språk, svenska och arabiska. Studien fokuserar främst på hur eleverna använder 

sina språkliga resurser för att skapa förståelse kring olika kunskapsinnehåll inom skolämnet NO. 

Resultatet visar att eleverna använder sitt modersmål som en resurs för att öka sin 

begreppsförståelse. Eleverna använder även olika språkliga drag för att stödja sina resonemang 

och argument, exempelvis genom att använda vardagsspråk eller andra ordspråk. 

  

Gröning, I. (2006) Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola 
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Denna svenska avhandling består av tre olika delstudier. Det gemensamma syftet för alla tre 

studier är att skapa förståelse för elevers lärande i en skola som präglas av mångfald. I den första 

delstudien ”Elevsamarbete i klasser med språklig och kulturell mångfald” utgår författaren från 

ett forskningsperspektiv som heter cooperative learning (CL). CL avser en definition av 

aktiviteter i mindre grupper där ett samtalsutbyte sker mellan elever. Eleverna samarbetar i grupp 

och ska tillsammans lösa en uppgift utan stöd av läraren. Studien syftar till att ge en översikt om 

den kunskap som finns för området elevsamarbete i kulturellt, språkligt och kunskapsmässigt 

heterogena undervisningssammanhang. Studiens empiri grundar sig på observationer och 

inspelningar av interaktionen i små grupparbeten. Analysen i studien visar att elever genom 

sociala kontexter anknyter den sociala och kulturella identiteten till skolan. Genom arbetssättet 

kan elevernas språk och kultur inkluderas och skapa en gemensam kunskap.  

 

Den andra studien heter ”Tvåspråkighet och andraspråksinlärning i grundskolans flerspråkiga 

klassrum” och förklarar förhållandet mellan tvåspråkiga elevers språk- och lärande. Syftet är att 

beskriva den sociala interaktionen och de kognitiva strukturerna för samtal. Studien fokuserar på 

språkliga strukturer som är relaterade till lärande. Studien omfattar tre klasser som går i årskurs 

4-5. Eleverna fick delta i aktiviteter i små grupper som vidare observerades genom en 

videoinspelning. En slutats som dras är att elevens språkliga kunskaper och lärande är beroende 

av varandra. Undersökningen visar att andraspråkselever fick en sämre bedömning än elever som 

är enspråkiga och svensktalande. Det finns alltså ett uttalat samband mellan andraspråkselevers 

ämnesbaserade kunskaper och kunskaper inom svenskämnet. Studien visar att elever som har 

låga språkkunskaper har låga ämneskunskaper i ämnet SO.  

 

Den sista och tredje studien ”Interaktion och lärande i flerspråkiga klasser” tar sin utgångspunkt 

i den sociokulturella teorin där samspelet mellan elever i olika problemlösningar har studerats. 

Metoden utgör en observationsstudie genom videoinspelningar. Studien visar att genom 

interaktion i grupper kan eleverna fungera som en resurs för varandra. När eleverna fick arbeta i 

smågrupper skapade de kunskap om abstrakta begrepp. De stötte också varandras inlärning 

genom att motivera varandras resonemang. Slutsatsen som kan dras är att lärandet kan ske genom 

kommunikation i smågrupper. Exempelvis kan eleverna med hjälp av varandra skapa en 

gemensam förståelse för begrepp och lösa olika problem. 
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Axelsson, M. (2004) Flerspråkighet och lärande 

I denna artikel studeras flerspråkighet och lärande genom ett sammandrag av forskning. Metoden 

för denna studie är en litteraturstudie som utgår från internationell forskning för området. Studien 

syftar till att ge översiktlig bild av forskningsfältet om flerspråkiga elevers skolframgång. Studien 

undersöker vad som utmärker en förskola och grundskola som ger alla elever oavsett språklig 

eller kulturell bakgrund en likvärdig utbildning. Axelssons slutsats är att alla elevers 

förutsättningar och behov måste tas hänsyn till samt att elever gynnas av lärandemiljöer som 

utgår från elevernas tidigare kunskap och bakgrund. 

 

6.2 Vad säger svensk och internationell forskning om faktorer som kan påverka 

andraspråkselevers språkutveckling?  

 

6.3 Lärares inställning  

6.3.1 Negativ inställning  

Kari Spernes (2012, s 197) menar att olika språk i alla länder värderas olika samt har en varierad 

status. Det engelska språket har till exempel ett ekonomisk och socialt värde i Kenya. Det innebär 

att personer som behärskar engelska associeras med hög status och det nationella språket och de 

inhemska språken har fått en lägre status. Spernes (s 194-195) förklarar vidare att medborgarna 

som talar de inhemska språken har ett lägre värde i politiska sammanhang. Den starka 

språkideologin som råder påverkar skolans förhållningssätt till språken som talas i landet. Vidare 

förklarar Spernes att lärares didaktiska val och inställning också påverkas av ett lands språkliga 

status (s 191).   

 

I Minavgyue Michelle Gus och Xiaoyuan Doris Qus (2014, s 506) studie har lärarnas inställning 

till andraspråkselevers modersmål påverkats av landets enspråkig norm. Det kantonesiska och 

engelska språken har en hög språklig status vilket innebär att all undervisning endast sker på 

dessa två språk. Lärarna i studien uttrycker att andraspråkselever bör tala det lokala språket och 

andra språk betraktas som felaktiga. De hävdar att om elever har goda kunskaper i det lokala 

språket skapas också förutsättningar till att skaffa sig vänner. I en av intervjuerna uttrycker en 

lärare att det kantonesiska språket är det korrekta språket (s 514). Enligt lärarna ses de elever som 

har kantonesiska som sitt förstaspråk som “kompetenta elever” och andraspråkselever som 
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“inkompetenta elever”. Lärarna anser att andraspråkselever missgynnas på grund av deras 

bristande språkkunskaper (s 516). Vidare upplever en lärare att eleverna inte vill vara en del av 

den lokala befolkningen och att konsekvensen av det blir att eleven inte kommer att klara sig i 

samhället (s 517).  

 

I en annan studie utförd av Asta Cekaite och Ann-Carita Evaldsson (2008) behandlas också 

lärares olika inställningar till språk. Ett exempel på lärares varierade inställningar till språk är en 

undervisningsaktivitet där läraren använde sig av en initiation-response-evaluation (IRE-modell). 

Exemplet visar en lärares inställning när en elev tog stöd av sitt modersmål för att beskriva ett 

föremål som läraren ställde en fråga om. Eleven fick en tillsägelse av läraren om att språket 

eleven använde var oacceptabelt eftersom användningen av ett annat språk kunde exkludera 

resterande klasskamrater i samtalet. Exemplet visar att det råder en monokulturell norm i 

undervisningsmiljön som eleven befinner sig i. Cekaite och Evaldsson (s 187) menar att lärarens 

tillsägelse inte syftade till att påpeka att eleven inte kunde, utan att istället inrätta den enspråkiga 

normen i klassrummet. Vidare förklarar författarna att svaret som gavs av eleven var ett sätt att 

bygga solidaritet mellan elever som har ett gemensamt förstaspråk samt att söka stöd till sin 

respons. Exemplet visar att läraren aktivt kategoriserade elevens språk genom att tilltala elevens 

modersmål som “ert språk” vilket inte hörde hemma i klassrumsdiskussioner.  

 

Vidare påpekar Cekaite och Evaldsson (2008, s 190-192) att det finns ett samband mellan lärares 

inställning och lärares språkkunskaper. I ett exempel från forskarnas klassrumsobservation 

använde eleverna deras modersmål för att förolämpa varandra, detta för att läraren inte skulle 

förstå vad som sades. När läraren ifrågasatte konversationen tog den ena eleven tillfälle att 

rapportera till läraren att den andra eleven hade sagt att läraren skulle hålla tyst, vilket inte 

stämde. Lärarens begränsade språkkunskaper i elevernas modersmål bidrog till att språket kunde 

missbrukas och att eleverna kunde utnyttja språket. Författarna menar att eleven som 

rapporterade vad som sades på modersmålet i klassrummet betraktades som en bra enspråkig elev 

utifrån den monokultur som råder i klassrumsmiljön.  
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6.3.2 Positiv inställning  

Under de senaste årtionde har utbildningsdepartementet i Ontario implementerat olika resurser 

för att utveckla lärarnas kompetens i bemötandet av elever med engelska och franska som 

andraspråk (Saskia Van Viegen Stilles, Robin Bethke och Jackie Bradley-Brown et al. 2016, s 

481). Författarna förklarar att dessa reformer var en respons till den växande andelen 

andraspråkselever i Kanada. Den rådande enspråkiga språkliga normen har minskat, vilket också 

synliggjorts i kanadensiska skolor (s 499). En femtedel av alla elever i Ontario talar ett annat 

språk än engelska och franska hemma, detta ansåg utbildningsdepartementet bidrog till stora 

fördelar inom kultur och språk. Utbildningssystemet i Ontario har erkänt den flerspråkigheten 

som finns och även insett värdet av elevernas olika modersmål och därmed utvecklat stöd för att 

bemöta elevers kulturella och språkliga mångfald.  

 

I en av fallstudierna i Stilles et al. (2016, s 488-489) artikel visar lärare en positiv inställning till 

att använda elevernas modersmål i undervisningen. Lärarna samarbetade med språkutbildare från 

det lokala universitetet för att utveckla undervisningsmetoder som kan stödja elever med 

engelska som andraspråk. Undervisningsmetoderna blev ett grundläggande verktyg för lärarnas 

pedagogiska arbete. Lärarna i studien gav eleverna stöd i sin språkinlärning genom att behandla 

ämnesinnehållet både i elevernas första- och andraspråk. De involverade även andraspråkselevers 

kultur och språk genom att utforma undervisningen utifrån deras förkunskaper samt genom att 

integrera deras livserfarenhet i uppgifterna. Elevernas flerspråkighet användes inte bara i 

undervisningssammanhang utan synliggjordes i skolmiljön. Exempelvis hade skolans bibliotek 

böcker som var skrivna på olika språk. Genom att analysera och utvärdera olika 

klassrumspraktiker kunde skolan utforma undervisning och uppgifter som var individanpassade. 

Författarna (2016, s 491) förklarar att om lärarna gav eleverna en röst bidrog det till att den 

kulturella medvetenheten i skolan ökades. Vidare förklarar författarna att arbetet har stött på 

utmaningar eftersom att lärarna som deltog i fallstudien inte har varit positiva till att inkludera 

andra kulturer och språk i sin undervisning.  

 

Stilles et al. (2016, s 496-499) studie visar att lärares kunskap påverkar inställning gentemot 

flerspråkiga elever. Lärarna i studien utvärderade sitt pedagogiska arbete med hjälp av 

professionellt stöd och utvecklade en positiv syn för andra kulturer och språk. Fallstudien pekar 
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på att den ökade kunskapen om två- eller flerspråkiga elever som bidrog till en öppenhet och 

acceptans i det dagliga arbetet. Lärarna blev medvetna om modersmålets centrala roll för elevers 

kunskapsutveckling. Detta betonas även i Bailey och Marsdens (2017, s 295) studie där 

utbildning har en central roll i lärarens attityder till elevernas förstaspråk. Lärarna i studien 

hävdade att de saknade kunskap och erfarenhet om de språk som fanns i klassrummet och 

upplevde en osäkerhet och rädsla över att undervisa felaktigt. Bailey och Marsden förklarar att 

det är väsentligt att upplysa om lärarens olika övertygelser och synsätt i syfte att utveckla 

elevernas andraspråksinlärning. I studien tillfrågades lärarna om de hade en aktuell utbildning i 

att undervisa andraspråkselever, majoriteten av lärarna svarade att de inte hade någon sådan 

utbildning och minoriteten hade en utbildning som var baserad på föreläsningar om 

andraspråkselever.  

 

6.4 Lärares bedömning  

Inger Gröning (2006, s 95-97) menar att lärares bedömning av elever påverkas av språkens olika 

status. Elevernas etnicitet, modersmål och socioekonomiska bakgrund är några av de faktorer 

som avgör vilken status som eleven får i klassrummet. Elevens språktillhörighet och etnicitet är 

det som främst framträder i ett mångkulturellt klassrum. Statusskillnad mellan elever har också 

inflytande över elevens skolresultat. De elever som har en högre status deltar mer, får ett större 

talutrymme och har lättare för att lära sig. Skolan har även höga förväntningar på elever som 

befinner sig i en högre social ställning. Gröning menar att elever som befinner sig i en högre 

social position, kan trots sina låga resultat och kunskaper inom ett ämne tilldelas ett högre betyg.  

 

6.5 Elevens identitet 

6.5.1 Modersmålets betydelse för elevens identitet 

Gu och Qu (2014, s 506) skriver att det råder en stark språkideologi i Hong Kong. Det finns 

utbildningspolitiska antaganden om att kantonesiska är det språk som ska talas i klassrummet. 

Flera av de andraspråkselever som deltagit i studien uttrycker att de har svårt att identifiera sig 

med språket och den lokala befolkningen i Hong Kong. En elev uttrycker att hen var lyckligare i 

sitt hemland när hen fick tala sitt modersmål. I en situation då eleven i skolan använde det lokala 

språket kantonesiska, hånades eleven för sitt uttal och sin accent av sina klasskamrater. Efter 

denna situation ville inte eleven tala språket kantonesiska eftersom eleven kände sig generad. 

Ytterligare en elev uttrycker att hen inte identifierar sig som en del av befolkningen eftersom 
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elevens kantonesiska språkkunskaper är låga. Författarna menar att andraspråkstalare i Hong 

Kong ofta förknippas med invånare som är fattiga och outbildade och dessa åtaganden grundar 

sig på individens språkliga kunskaper. Konsekvensen blir att fler elever beskriver att de inte vill 

tillhöra den lokala befolkningen (s 513-517).  

 

I Eurydice Bouchereau Bauers, Beatriz Guerreros och Sabine Hornbergs et al. studie (2015, s 

310) redovisar forskarna även elevers syn på sitt modersmål. Det var tydligt att elevernas 

modersmål spelade en stor roll för hur eleverna definierade sig själva. En elev förklarar att andra 

betraktar elevens modersmål negativt vilket är orättvist eftersom dessa människor oftast inte är 

flerspråkiga. En elev förklarar att andra betraktar elevens modersmål negativt vilket är orättvist 

eftersom dessa människor oftast inte är flerspråkiga. Författarna förklarar att eleverna i studien är 

stolta över sin språkliga förmåga men att de oftast blir missförstådda när de använder språket som 

stöd i skolan (s 311-316). En elev förklarar att när eleven använder sig av modersmålet 

misstänker skolans personal att eleven använder modersmålet för att säga något nedvärderande 

till någon. Vidare beskriver eleven att det finns en outtalad regel i skolan där andraspråkselever 

endast får använda sitt andraspråk. Denna regel bidrar till att eleven känner sig orättvist 

behandlad, begränsad och missförstådd. Forskarna skriver att andraspråkselever oftast har 

negativa erfarenheter av sin skolgång, saknar motivation och engagemang. Resultatet visar också 

att dessa elever även var ledsna över sin skolgång eftersom de ständigt blev ifrågasatta när 

modersmålet används, exempelvis genom en utskällning eller anklagelser om fusk (s 313). En 

annan elev i intervjun menar att hens förälder inte känner sig väl bemött av skolan på grund av att 

läraren försökte förbättra förälderns språkfärdigheter. Elevens sätt att handskas med missnöjet var 

att anpassa sig och att undvika problemområden som finns (s 314).  

 

6.6 Elevens anpassning 

6.6.1 Elevens anpassning efter den rådande normen  

Resultatet av Cekaite och Evaldssons (2008, s 182) studie visar att elever som befann sig i en 

enspråkig skolkontext inte fick möjlighet att använda sitt modersmål i skolan och inte heller ta 

stöd av språket för att göra sig förstådda i situationer där det svenska språket inte räcker till. Ett 

exempel var när en elev uttryckte sina känslor på arabiska och läraren påpekade att språket som 

användes var ett oönskat beteende och att eleven skulle försöka uttrycka sig på svenska. 
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Författarna menar att elevens val av språk var ett sätt att markera sin identitet, eleven valde därför 

att uttrycka sina känslor på det språk som eleven var bekvämast med. Situationen indikerar inte 

bara att läraren ignorerade elevens språkliga kunskaper utan också att det svenska språket var det 

absoluta kommunikationsspråket i undervisningen. En slutsats i studien visar att lärarens 

förhållningssätt accepteras genom att eleven korrigerade sig efter tillsägelse. Vidare menar 

Cekaite och Evaldsson att läraren på så sätt satte upp ramar för vad det innebar att vara en bra 

elev, vilket ledde till att den föreskrivna typen av social interaktion värderades högt.  

 

Cekaite och Evaldsson (2008, s 183) lyfter ett exempel när en elev inte uttalade ett ord korrekt 

och uppvisade grammatiska felaktigheter. Eleven kritiserades av andra elever i klassrummet i 

form av prosodiskt imitation. Forskarna menar att undervisningsmiljön inte erbjöd eleverna att ta 

intellektuella risker i språket. Cekaite och Evaldssons observation visar också att om eleven 

växlar mellan olika språk för att göra sig förstådd ber klasskamraterna eleven att använda “ett 

korrekt” språk. Elevernas tillsägelse syftar till att inrätta den språkliga normen i klassrummet. 

Resultatet visar att eleverna är medvetna om den språkliga ideologin som präglar undervisningen 

och de strävar därefter att identifiera sig som en bra elev genom att bygga ett regelverk för ett 

lämpligt språkval. 

 

6.6.2 Elevens anpassning genom bestraffning  

I Spernes (2012, s 197) studie erbjuds elever i Kenya endast stöd i modersmålet under de tre 

första åren i skolan, därefter råder ett strikt förbud mot användandet av modersmålet nandi 

Förbudet innebär att om eleven använder modersmålet i skolan leder detta till fysisk bestraffning. 

Elever som påverkas av förbudet är främst de som bor på landsbygden där engelskan används i 

en begränsad omfattning. Eleverna i studien uttrycker att de inte vill använda sitt modersmål i 

skolan eftersom att alla prov och skolarbeten skrivs på engelska. Eleverna menar att de vill 

använda det språk som läroplanen stödjer eftersom språket anses att det är korrekt i 

skolsammanhang. Trots att eleverna blir fysiskt bestraffade när de använder modersmålet i 

skolan, uttrycker eleverna att bestraffningen inte tyder på att deras modersmål är mindre 

värdefullt snarare att det råder en stark språkideologi i landet. Eleverna accepterar modersmålets 

frånvaro och de uppskattar sitt modersmål som ett kommunikationsspråk utanför 

skolsammanhang.  
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6.7 Elevens intresse för modersmålet 

I Guus Extra och Kutla Ya Mur (2006, s 54) studie får holländska grundskoleelever 

modersmålsundervisning om eleven behärskar ett annat modersmål än holländska. Denna typ av 

språkundervisning kallas för Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT). I gymnasieskolan 

får eleven läsa främmande språk, där eleven får välja ett annat språk än de traditionella 

europeiska språken engelska, franska och tyska. Denna typ av undervisning kallas för Onderwijs 

in Nieuwe Schooltalen eller Education in New School Languages (ONST). Deltagandet i dessa 

typer av språkundervisning är frivilligt. Extra och Ya Mur (s 54-56) förklarar att eleverna i större 

uträckning väljer att delta i undervisning av ett traditionellt europeiskt språk på gymnasiet snarare 

än undervisning i språk som arabiska eller turkiska. Argumentet som stödjer ONST-

undervisningen är att eleverna ska få möjligheten att utvidga sin språkliga kompetens och främja 

den kulturella mångfalden. Det finns däremot inget grundläggande argument till varför det är 

väsentligt för eleverna att utveckla sina modersmålskunskaper (s 56). Trots att det tilldelats 

resurser till att stödja ONST-undervisning i gymnasieskolan minskar antalet elever som deltar i 

språkundervisningen. Andraspråkselever som deltar i modersmålsundervisning i grundskolan har 

också minskat, samtidigt som antalet utlandsfödda i Holland istället har ökat. Detta menar 

författarna är på grund av den starka nationella synen på att enbart använda holländska i landet.  

 

6.8 Vad säger svensk och internationell forskning om modersmålets betydelse för 

andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling?  

 

6.9 Modersmålets betydelse för språk- och kunskapsutveckling  

Melinda Martin-Beltrán, Natalia L. Guzman och Jen Pei-Jie Chen (2017, s 43) beskriver språket 

som ett verktyg för ett kollektivt tänkande. Klassrumssamtal utgör ett kollektivt och socialt 

tänkande där eleverna tillsammans med läraren använder språket till att skapa kunskap. Eleverna 

kan genom språket skapa en gemensam förståelse och lösa problem tillsammans. Ordet språk kan 

beskrivas som ett sociokulturellt verktyg. Termen språk är sammankopplat med TL som är en 

process där eleven använder olika språk för att utveckla kunskap. Gröning (2006, s 109) menar 

att en förutsättning för elevers lärande och utveckling är att eleven har en god språkbehärskning. 

Det är genom språket som eleven kan uttrycka sina känslor och forma sin identitet samt skapa 

sociala relationer. Det är också en tillgång och nyckeln till elevers lärande i skolan.   
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I Axelssons (2012) artikel sammanfattas forskning om flerspråkighet och lärande i den svenska 

skolan. Studien visar att lärarens bemötande påverkar elevens lärande och identitetsskapande. 

Genom elevens språk och kultur kan elevens identitet bekräftas och relationen mellan läraren och 

eleven blir avgörande för elevens kunskapsutveckling (s 549). I Axelssons sammandrag 

framkommer det att modersmålet har en stor betydelse för elevens möjlighet att utveckla sitt 

andraspråk. Detta gäller alla elever oavsett om eleven invandrat till landet, är född i Sverige eller 

har förlorat kunskaper i och om sitt modersmål. En av de viktigaste faktorerna för skolframgång 

är att eleven har starka kunskaper i sitt modersmål. Författaren betonar att i de skolor där 

flerspråkiga elever upplevs som en tillgång och där eleverna värdesätts samt respekteras och 

uppvisar ett högre studieresultat. I de skolor där eleverna uppvisade höga studieresultat 

värderades elevernas bakgrunder och deras modersmål gavs utrymme i undervisningen och 

användes aktivt (s 556-557). 

  

Axelsson (2012, s 558) beskriver en skola som använde en tvåspråkig pedagogik där den dagliga 

undervisningen inkluderade modersmålet, vilket innebar att skoluppgifter och redovisningar 

redovisades på modersmålet eller på elevens andraspråk. Eftersom elevernas flerspråkighet var en 

del av undervisningen kunde eleven utföra sina uppgifter på valfritt språk. Den tvåspråkiga 

pedagogiken kan upplevas problematisk för de lärare som inte behärskar elevens modersmål. 

Genom lärarnas olika kollegor och elever kunde lärare ges stöd i arbetet. En slutsats i 

undersökningen är att elever gynnas av att få stöd i sitt lärande med utgångspunkt i elevens 

förkunskaper och erfarenheter (s 571). 

  

Grönings (2006, s 21) studie visar på sambandet mellan elevers studieresultat och språkliga 

kunskaper. De andraspråkselever som hade en hög kunskapsnivå i de samhällsorienterade 

ämnena var de elever som behärskade det svenska språket på en avancerad nivå. Elever som inte 

hade hunnit utveckla det svenska språket på en högre nivå hade inte heller förutsättningar att på 

ett rättvist sätt tillägna sig kunskaper för ämnet. Vidare menar Gröning (s 15) att alla 

undervisningsaktiviteter är ett tillfälle för elever att utveckla sin språkliga kompetens. Genom att 

eleverna deltar i olika övningar skapas det möjligheter att tillägna sig språkets regler och 

grammatik. Gröning (2006, s 16) betonar att aktiviteter i små grupper anses ha fördelar för 
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elevens lärande, detta i jämförelse med en lärarledd undervisning. I situationer där eleverna ges 

möjlighet att integrera med varandra ges det också möjlighet till att vara språkligt aktiva. 

Eleverna kan ställa frågor till varandra, utbyta information och tillsammans diskutera ämnet. De 

utforskande samtalen som förs ger språket en specifik betydelse och mening, vilket också syftar 

till att eleverna skapar en gemensam förståelse. Gröning menar även att aktiviteter i små grupper 

ger eleverna möjlighet att skapa sociala relationer mellan elever med olika bakgrund. I ett vidare 

perspektiv anses aktiviteter i mindre grupper bidra till att minska avståndet mellan majoritets- och 

minoritetsgrupper som finns i samhället. 

  

Elizabeth G. Bailey och Emma Marsden (2017, s 284) förklarar att läraren förhöjer elevernas 

kunskapsutveckling genom att ta del av andraspråkselevers språk och kultur. Införandet av olika 

språk i klassrummet har visat sig ge effekt inom tre olika områden. Den första är att inlärning av 

ett andraspråk förbättras, den andra är ett sätt att uppvärdera och erkänna elevernas mångfald, 

kultur och hemmiljö och den tredje innebär att vara öppen och integrera alla elever i 

klassrummet. Dessa tre områden bidrar också till att lärarnas arbetssätt förbättras vilket upprättar 

en social rättvisa för andraspråkselever. 

 

Stille et al. (2016, s 494- 499) visar i sin studie vikten av att lärare har en förståelse för elevers 

flerspråkighet och inlärningsbehov. Lärarna som deltog i studien var öppna och värderade elevers 

språk högt, detta genom att använda elevernas olika språk i undervisning för att öka elevernas 

förståelse. TL användes som ett arbetssätt i klassrummet genom att exempelvis ge beskrivningar 

av matematiska termer på alla språk som talades i klassrummet. Eleverna arbetade tillsammans 

med klassläraren för att tillsammans utveckla sina språkliga kunskaper. Detta skedde genom att 

eleven förklarade och översatte begrepp för läraren i syfte att ge läraren förutsättningar att stödja 

elevens kunskapsutveckling. Resultatet visar att när läraren involverade elevers flerspråkighet på 

olika sätt i undervisningen, bidrog det till fördjupade kunskaper och eleverna blev även medvetna 

om sin egen inlärningsprocess. 

 

I den sista fallstudien av Stille et al. (2016, s 493) beskriver forskarna en utvärdering av en skola 

där 35 procent av skolans elever talade ett annat språk än engelska hemma. Majoriteten av dessa 

studenter emigrerade till Kanada som flyktingar. Dessa elever hade inte utvecklat sitt modersmål 
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fullständigt och gavs extra resurser i skolan i syfte att utveckla deras kunskap i modersmålet. 

Skolans utvärderingsarbete fokuserade främst på samarbetet mellan lärarna och hemmet för att 

identifiera och ta itu med elevernas hinder i deras skolpresentation. Resultatet i fallstudien visade 

att det var problematiskt för eleverna att skapa förståelse för abstrakta begrepp inom olika 

kunskapsämnen på engelska. Pedagogerna i skolan skapade ett diskussionsforum där eleverna 

med samma modersmål fick möjligheten att diskutera olika uppgifter tillsammans, på detta sätt 

fick eleverna förutsättningar att utveckla sin begreppsförståelse inom kunskapsämnen genom sitt 

modersmål. Lärarna uppmuntrade också elever att diskutera begreppen med föräldrar och andra i 

sin hemmiljö. Forskarna förklarar att eleverna ansåg sig själva som flerspråkiga talare snarare än 

andraspråkstalare. Lärarna erkände också deras missförstånd över att de alltid trott att dessa 

elever inte förstått grundtanken inom olika kunskapsämnen. En lärare säger:   

  

As a math teacher coming to understand, much to my embarrassment, that their 

[students’] inability to understand is because they can’t speak English, we assume that 

they do not have the concepts in math so you give them easy math, when in effect it is 

sim- ply a language barrier that can be easily solved [...] (Stille et al. 2016 s 494). 

  

Genom att eleverna fick möjligheten att ta del av skolämnen på sitt modersmål har deras 

förståelse underlättats och eleverna uppvisar högre resultat inom exempelvis matematik (Stille et 

al. 2016, s 494). Föräldrarna var också mer delaktiga i arbetet, bland annat genom att hålla i en 

del av språkundervisning såsom arabiska för eleverna i skolan. 

 

6.10 Modersmålet som stöd  

I Annika Karlsson, Pia Larsson och Anders Jakobssons (2016, s 16) studie framkommer det att 

elever med arabiska som modersmål tog stöd av modersmålet för att diskutera om “vad som 

skulle hända om solen slocknar” under en NO-undervisning. Studien visar att eleverna använde 

sitt modersmål för att stärka sitt argument samt att en elev även använde ett citat från språkbruk 

som förekommer i koranen. Genom att växla mellan svenska och arabiska bidrog argumentet till 

ett större samförstånd mellan eleverna. Karlsson, Larsson och Jakobsson (2016, s 10) förklarar att 

användningen av elevers första- och andraspråk innebär kodväxling där flerspråkiga elever växlar 

mellan sina språk som passar sammanhanget. Författarna argumenterar att kodväxling är en 
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läranderesurs som bidrar till en språklig mångfald. Det uppmärksammades även att eleverna i 

studien använde ett vardagligt språk för att förstå ett ämne begreppsligt. Eleven kunde se ett 

samband mellan abstrakta begrepp och vardagliga situationer, exempelvis beskrev de att utan 

ljus- och energikälla skulle människor inte ha möjligheten att tända en lampa eller få tillgång till 

grönsaker. 

  

En elev använde sitt modersmål för att förtydliga sitt resonemang för klasskamraterna i ett 

grupparbete om fotosyntesen. Karlsson, Larsson och Jakobsson (2016, s 18) menar att eleven 

kodväxlar till sitt modersmål eftersom ordförrådet på andraspråket inte räckte till för att göra sig 

förstådd i diskussionen. Eleven tog även stöd av modersmålsläraren för att beskriva sin kunskap 

om fotosyntesen och modersmålsläraren ställde följdfrågor till elevens resonemang i syfte att 

fördjupa elevens tänkande. Studiens resultat visar att eleven använde sitt modersmål för att 

explicit förklara sin förståelse. Karlsson, Larsson och Jakobsson menar att genom kodväxling får 

eleven möjligheten att bygga en relation mellan språken där eleven utvecklar begreppsmässig 

kunskap inom både arabiska och svenska. Författarna menar att en undervisning som ger eleverna 

möjlighet att använda sitt modersmål ger eleven förutsättningar att uttrycka sina kunskaper på ett 

bra sätt.  

 

Resultatet i en av fallstudierna i Stilles et al. rapport (2016, s 489) har visat att fastän elever med 

engelska som andraspråk hade begränsade erfarenheter inom skolspråket uppvisade eleverna en 

stor förmåga till att avkoda texter. Lärarna i studien förklarade att dessa elever hade en stor 

förmåga att skapa förståelse för olika skoltexter. En skola i samma skoldistrikt där 84 procent av 

eleverna i skolan hade ett annat modersmål än engelska har visat klarat sig betydligt bättre i ett 

standardiserat prov inom läsförståelse och matematik. Dessa resultat har uppstått efter att lärarna 

i skolan har utvärderat sitt pedagogiska arbete. I intervjuerna med dessa elever framkom det att 

eleverna inte kände att deras modersmål var välkomna i skolan. Detta ledde i sin tur till att 

personalen bland annat förbättrade sina relationer med eleverna för att de skulle känna sig trygga 

och välkomna i skolan (s 491). Innan utvärderingen hade elevernas modersmål inte använts i 

undervisningen, utvärderingen ledde till att lärarna arbetade mer aktivt med att inkludera 

modersmålet i uppgifter. Detta genom att utöka antalet paruppgifter där eleverna fick ta hjälp av 
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varandra, ökad betänketid i olika uppgifter samt att eleverna fick utveckla sina svar på både sitt 

modersmål och andraspråk (s 492). 

 

6.11 Andraspråksinlärning  

6.11.1 Modersmålets betydelse för att utveckla ett andraspråk  

Bouchereau Bauer et al. (2015, s 310) menar att en vanlig förklaring till varför elever inte 

behärskar sitt andraspråk är på grund av att de sällan pratar sitt andraspråk utanför skolans 

kontext. Detta kan bli problematiskt för elevens andraspråksinlärning. Eleverna i studien är inte 

motiverade till att använda sitt andraspråk vilket också hämmar deras skolframgång och 

möjlighet att lära sig nya kulturer. Forskarnas intervjustudie avslöjar lärarnas syn på elevers 

språkliga bakgrund. Lärarna menar att så länge elevernas hemmiljö domineras av modersmålet 

kommer dessa elever aldrig att bemästra sitt andraspråk fullständigt. Författarna (s 311) förklarar 

att lärarnas syn på språkinlärning också stämmer överens med det allmänna perspektivet på en 

språkinlärning, där användningen av förstaspråket minskar kompetensen att lära sig sitt 

andraspråk. 

 

I en Sydafrikansk studie beskriver forskarna Pinky Makoe och Carolyn McKinney (2009, s 84-

88) hur flerspråkiga elever kan fungera som en resurs för andraspråkselevers inlärning. Under 

helklassdiskussioner ställde läraren frågor till eleverna på engelska, en del av eleverna hade 

begränsade kunskaper i engelska och förstod inte lärarens frågor. På grund av att det fanns elever 

i klassrummet som hade bristande språkkunskaper, valde en av de flerspråkiga eleverna att 

besvara lärarens fråga på minoritetsspråket sepedi, detta för att de resterande eleverna också 

skulle kunna förstå. Elevens goda kunskaper i engelska och sepedi bidrog till ett språkligt stöd 

mellan klassläraren och eleverna. I studien beskrevs eleven i andra sammanhang som 

tillbakadragen och passiv, dock tog eleven ansvaret att översätta det engelska språket för att öka 

klasskamraternas förståelse. Eleven fick också en tydlig roll i klassrummet genom att läraren 

placerade denna elev längst fram i klassrummet i syfte att eleven skulle fungera som en resurs i 

undervisningen. Forskarna menar att elevens ansvarstagande bidrog till att klasskamraternas 

ordförråd utökades, vilket också underlättade förståelse för olika klassrumsaktiviteter som 

baserades på engelska. 
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I en studie undersöker Vaish och Subhan (2015, s 339-345) om elevens förstaspråk kan fungera 

som en byggnadsställning för elevens inlärning av det engelska språket. I undervisningen var 

elevens förstaspråk och engelska integrerade i undervisningen och lärarna växlade mellan olika 

språk för att stödja eleverna. I undersökningen delades eleverna in i olika grupper där grupperna 

baserades på elevernas olika modersmål. Författarna i studien var med och tog tid på elevernas 

samtalsutrymme under lektionen. Ju fler tillfällen som eleven gavs utrymme att använda sitt 

förstaspråk, desto större del av samtalstiden gick till eleven. Författarna menar att tvåspråkiga 

arbetssätt förstärker elevernas förståelse och att de på så sätt kan ta en större plats i 

undervisningen. 

 

6.12 Translanguaging  

6.12.1 Translanguaging som ett kraftfullt verktyg 

Det finns studier som undersöker användningen av TL som arbetssätt för att införliva elevens 

språkliga och kulturella kunskaper i undervisningen. Bailey och Marsdens (2017 s 284) studie 

lyfter ett exempel där lärarna använde elevernas språkliga och kulturella kunskaper som ett medel 

i att förbättra en enspråkig utbildning. Resultatet i studien visar att vissa lärare använde elevernas 

modersmål i undervisningen, till exempel i samband med att eleverna uppmuntrades att berätta 

om sitt hemland. Andra lärare i studien lät även sina elever att använda det språk som de ville. 

Lärare inkluderade också elevernas språk genom att lära de olika hälsningsfraserna på flera språk. 

  

I Martin-Beltráns, Guzmans och Pei-Jie Chens (2017, s 45) studie delades de tvåspråkiga 

eleverna in i mindre grupper där de tillsammans skulle arbeta med ett mindre projekt som 

omfattade elevernas första- och andraspråk. Lärarna uppmuntrade eleverna att agera som 

språkdetektiver vilket innebar att eleven jämförde skillnader och likheter över språk. 

Slutprodukten skulle sedan presenteras genom elevernas tvåspråkighet och de fick antingen 

blanda språken eller göra separata presentationer för de olika språken (s 50). Arbetssättet TL gav 

eleverna i studien nya möjligheter att lära sig språk och skapa sig en bredare språklig repertoar. 

Genom TL bygger undervisningen vidare på elevens tidigare kunskaper och kan därmed erbjuda 

en fördjupad flerspråkig inlärning. Studien visar att klassrumssamtal kan fungera som ett 

arbetssätt för att förmedla lärande. Det ger också eleverna möjlighet att delta i ett kollektivt 

tänkande och utveckla sina språkliga kunskaper (s 41). 
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Desmond Vukile Mgijima och Leketi Makalela (2016) undersöker effekten av TL, i studien 

framkommer det att elevernas skolresultat ökade genom att de fick använda sina förkunskaper 

och sitt starkaste språk. De elever som ingår i studien befinner sig var tredje elev i 

inlärningssvårigheter (s 90). Skolan var belägen i ett område med svåra socioekonomiska 

förhållanden som ständigt visade på låga skolresultatet och var resurskrävande. Forskarna 

undersökte olika pedagogiska arbetssätt för att se effekter på elevernas skolprestation såsom läs- 

och skrivförståelse. Eleverna som deltog i studien gick i årskurs fyra och fick medverka i två 

olika typer av prov, en för “pre-test” och en “post-test”. Proven innehöll läsuppgifter där eleverna 

skulle läsa mellan raderna och dra slutsatser om bakomliggande information i texten samtidigt 

som TL användes genomgående under elevernas deltaganden under de två proven. Proven var 

skrivna i minoritetsspråket IsiXhosa, vilket var elevernas förstaspråk. Uppgiften eftersträvade att 

fördjupa elevernas kognitiva och kritiska tänkande (s 91). Första uppgiften lästes högt för 

eleverna och läraren stannade upp vid olika delar i texten för att ställa frågor. Eleverna fick även 

utveckla sina svar genom lärarens följdfrågor. De fick besvara frågorna på sitt förstaspråk och på 

engelska som var elevernas andraspråk. Mgijima och Makalela förklarar att genom detta 

arbetssätt blev eleverna medvetna om deras eget tänkande eftersom svaren krävde en motivering. 

Efter läsningen fick eleverna frågor om texten och de fick sammanfatta läsningen genom att 

skriva några rader på sitt förstaspråk och på sitt andraspråk. I efterprovet fick eleverna arbeta i 

par där de uppmuntrades att ta hjälp av varandra (s 93). 

  

Uppgiften genomfördes sedan på engelska där eleverna fick läsa, skriva och lyssna på texten på 

sitt andraspråk (Mgijima och Makalela 2016, s 93). Proven delades i två delar, likt första 

omgången med förprov och efterprov där eleverna först fick muntliga frågor, sammanfatta texten 

och arbeta i par. Under dessa undervisningsaktiviteter användes dock endast engelska. Resultatet 

visade att eleverna presterade bättre i första omgången där TL användes och gav fler korrekta 

svar på frågor som ställdes. Elevsvaren graderades i en poängskala 1-4, där 4 innebar ett korrekt 

svar, 3 var acceptabelt, 2 mindre inkorrekt och 1 inkorrekt. Under den första aktiviteten som 

inkluderade TL fick eleverna totalt 3.61 poäng, andra omgången där endast engelska språket 

användes fick eleverna totalt 3.20 poäng. Forskningsresultatet visar att eleverna kunde använda 

sina förkunskaper i uppgiften genom TL, vilket förbättrade deras läsförståelse. Elevernas 
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förkunskaper underlättades och förmågan att dra oskrivna slutsatser i texter ökad. Vidare 

förklarar Mgijima och Makalela (s 94) också att anledningen till varför eleverna uppvisade bättre 

resultat under den första omgången, hänger samman med att eleverna hade utvecklat sitt 

ordförråd på sitt förstaspråk när elevernas behärskning av andraspråket fortfarande var begränsat. 

 

7 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras studiens resultat och metod.   

7.1 Läroplan - ur ett språkideologiskt perspektiv  

Resultatet av vår studie visar att den språkideologi som råder i ett land präglar samhällets alla 

institutioner och framförallt påverkar skolans verksamhet. Språkideologier bör därmed 

synliggöras eftersom att de har en inverkan på lärares värderingar. Läroplanen (Skolverket, 2017) 

grundar sig på demokratiska värderingar och allas lika värde. Undervisningen bör främja elevers 

fortsatta lärande och ta vara på elevens kulturella och språkliga bakgrund. Dessutom präglas 

läroplanen av det sociokulturella perspektivet där språket är centralt för elevers tänkande och 

lärande. Exempelvis ses elevens språk och kultur som redskap som samarbetar och fungerar 

tillsammans. Språket fungerar som elevens verktyg för att kommunicera och organisera 

omvärlden, vilket också förmedlas i läroplanen. När Vygotskij talar om språk menar han inte ett 

specifikt nationellt språk, utan en beteckning av all sorts kommunikation. Eftersom den svenska 

skolan förutsätter att eleven ska behärska det svenska språket blir språkkunskaperna avgörande 

för att språket ska fungera som ett verktyg i skolan. Tomas Englund (2012, s 20- 22) förklarar att 

trots läroplanens pluralistiska synsätt präglas skolan fortfarande av en enspråkig ideologi.  

 

7.2 Modersmålsundervisning 

Läroplanen (2017) kan betraktas utifrån TL eftersom att den betonar att undervisningen ska utgå 

ifrån elevens språkliga och kulturella bakgrund. Det finns dock en motsägelse i läroplanen kring 

flerspråkighet gällande den underprioriterade frågan om andraspråkselevers förutsättningar i 

skolan. I kapitel 4.2.1 benämns det hur hemspråksreformen inrättades som endast en symbol för 

mångfalden i Sverige. Detta blir tydligt i Skolinspektionens granskning (2010:16) som visar att 

verksamheten inte har utgått från elevernas individuella behov. Granskningen visar att 

modersmålsundervisningen som bedrivits inte haft ett samband eller samverkan med de övriga 

ämnen i skolan och “lever ett eget liv” (s 7). I de granskade skolorna har de elever som är 
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berättigade modersmålsundervisning inte blivit erbjudna den undervisningen (s 25). Detta kan 

också vara en av de faktorer till varför en stor andel elever inte deltar i språkundervisningen. 

Cummins (2018, s 136) förklarar att det har funnits studier redan från 1960-talet som visat på det 

positiva sambandet mellan additiv tvåspråkighet och den kognitiva processen. Det går därmed att 

ifrågasätta varför den enspråkiga undervisningen fortfarande lever kvar eftersom denna typ av 

undervisning har visat vara minst gynnsam för andraspråkselever (Thomas och Collier 1997).  

 

7.3 Elevernas anpassning  

Att utgå från tanken om att Sverige är ett enspråkigt land kan betraktas som problematiskt 

eftersom var fjärde elev numera har ett annat modersmål än svenska. Forskningen i vår studie har 

visat att modersmålet är betydelsefullt för elevernas identitetsskapande och för 

kunskapsutveckling. Eleverna formas av hur läraren talar och bemöter eleven. I Gu och Qus 

(2014), Cekaite och Evaldssons (2008), Bouchereau Bauers et al. (2015) studier värdesätter lärare 

inte elevens modersmål utan nedvärderar användandet av modersmålet i skolan. Lärarens 

nedvärdering leder till negativa konsekvenser då eleverna inte känner sig som en del av 

samhället. Eleverna saknar en röst i undervisningen och riskerar att förlora motivationen till att 

lära sig vilket i sin tur påverkar deras studieresultat. García och Wei (2018, s 102) menar att 

minoritetselevers identitet oftast blir osynliga i majoritetskulturen. Flerspråkiga elever tystas i en 

enspråkig undervisning och får inte samma förutsättningar som enspråkiga elever eftersom 

skolans kunskapsinnehåll inte knyter an till elevers förkunskaper och kultur.  

 

Eleverna i Spernes (2010) och Cekaite och Evaldssons (2008) studie visar att eleverna anpassar 

sig efter den enspråkiga normen. Det är naturligt att försöka undvika situationer där eleven blir 

nedvärderad och negativt kategoriserad. Eftersom modersmålet har ett lågt värde i elevernas 

miljö är det naturligt att eleverna inte vill bli bemötta som en andraspråkstalare. I Spernes (2010) 

studie där användning av modersmålet leder till en fysisk bestraffning, är det förståeligt att 

eleverna anpassar sitt språkbruk och sin identitet utifrån den enspråkiga normen. Eleverna formar 

alltså en identitet som är anpassad efter den miljö som eleven befinner sig i. Hur eleverna blir 

bemötta av omgivningen påverkar även hur eleverna betraktar sig själva. Detta synliggörs även i 

Makoe och Mckinneys (2009) studie där en engelsktalande elev placerades längst fram i 



44 
 

klassrummet för att fungera som en språklig resurs för de resterande eleverna. Eleven tar till sig 

rollen och ansvaret i avsikt att öka förståelsen för sina klasskamrater.  

 

En konsekvens av den nedvärdering som andraspråkselever möter i skolmiljön leder till att 

eleverna i mindre uträckning vill definiera sig själva som flerspråkiga. Detta synliggörs i Extra 

och Ya Murs (2006) studie där holländska andraspråkselever i mindre utsträckning deltar i 

modersmålsundervisning på grund av andraspråkets höga status. Den minskade viljan att 

definiera sig med sitt modersmål förekommer även i en svensk skolkontext där en stor andel 

elever som är berättigade modersmålsundervisning inte väljer att delta i undervisningen 

(Skolverket 2016). García och Wei (2018, s 117) menar att när elever lär sig ett nytt språk genom 

att separera språket som ett “andra språk”, har elevens redan etablerade språkkunskaper ingen 

möjlighet att träda fram. De nya språkkunskaperna sker istället på bekostnad av elevens redan 

etablerade språkkunskaper och bidrar till språkförlust.  

 

Vidare förklarar García och Wei (2018, s 115) att inlärning av nya språk påverkar individens sätt 

att vara, tillägna kunskap och handla. Det krävs mycket mer att lära sig ett nytt språk än att 

tillägna språkets grammatik och översättningar. Nya språkliga praktiker uppstår i relation till de 

redan etablerade språkkunskaperna. Utveckling av de nya språkliga praktikerna kan konkurrera 

och vara en utmaning för elevens modersmål. García och Wei (s 116) förklarar att det krävs att 

eleverna har en stabil självkänsla som tillåter dem att tillägna sig nya språkliga praktiker, 

samtidigt som eleven behåller sitt modersmål och fortsätter utveckla båda språken. Självkänslan 

kan utvecklas genom att undervisningen erbjuder flerspråkiga elever att skapa mening genom 

sina språk. Exempelvis får eleverna möjlighet att interagera socialt tillsammans med andra i sin 

lärandeprocess. På detta sätt sker lärandet genom elevens egna språkande. Elevernas nya 

språkkunskaper och modersmål kan genom TL utgöra en gemensam språklig repertoar som blir 

tillgänglig för elevens tänkande, lärande och agerande.  

 

Haglund (2004, s 369) betonar att individer har en förmåga att anpassa språket efter den ideologi 

som råder. Haglund menar att det är vanligt att elever väljer att tona ner några av de personliga 

egenskaperna för inte riskera att identifieras som annorlunda av sina klasskamrater och lärare. 

Däremot är det inte alla elever som väljer att anpassa sig efter den rådande normen. Exempelvis 
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visar Bouchereau Bauer, Guerrero, Hornbergs, m.fl. (2015) studie att eleverna istället ifrågasätter 

det negativa bemötandet av deras modersmål. Eleverna anser att enspråkiga elever och lärare inte 

bör ha åsikter om deras modersmål.  

 

7.4 Positivt samband mellan modersmål och kunskapsutveckling  

Forskningen som presenteras i studien visar att elevers modersmål och kunskapsutveckling har 

ett positivt samband där ett starkt utvecklat modersmål leder till goda studieresultat. Bland annat 

visar vår studie att elever uppnår fördjupade kunskaper i ämnet, ökad begreppsförståelse, 

metakognition och utvecklade språkkunskaper (Gröning 2006, Martin-Beltrán, Guzman och Pei-

Jie Chen (2017), Mgijima och Makalela (2016), Stille et al. (2016), Karlsson, Larsson och 

Jakobssons (2016). Resultatet stärker också Thomas och Colliers (1997) forskningsresultat där ett 

tvåvägsprogram visat sig var mest gynnsamt för andraspråkselevers skolframgång. Vår 

sammanställning av forskning pekar på att det inte bara är elevers studieresultat som påverkas 

positivt, utan också att elevers identitetsskapande stärks på ett positivt sätt om modersmålet 

inkluderas i undervisningen. Undervisning som ger utrymme för elevernas språkliga och 

kulturella resurser visar att samhället strävar efter rättvisa och jämlikhet. Detta framkommer även 

i den svenska läroplanen (Axelsson 2012, s 547).  

 

7.5 Elevens all språklig kompetens som resurs i undervisningen  

Det som framkommer i forskningen är att lärare med en negativ inställning till elevens 

modersmål gärna beskyller sina egna bristande språkkunskaper om elevernas modersmål. Det går 

att ifrågasätta synen på språk- och kunskapsutveckling där lärare menar att de behöver 

språkkunskaper inom elevens språk för att stödja eleverna. Med utgångspunkten i TL blir det 

motsägelsefullt eftersom det är eleven som besitter de språkliga resurserna och inte läraren som 

ska bemästra elevernas olika språk. Det handlar alltså inte om att kunna bemästra elevers språk 

utan att läraren måste värdesätta alla språk som finns i klassrummet eftersom det är genom 

elevernas språk, förkunskap och kultur som eleven skapar mening. Det blir bland annat tydligt i 

Karlsson, Larsson och Jakobssons studie (2016) där en elev använde ett språkbruk från koranen 

som argument för sitt resonemang om kunskapsinnehållet. García och Wei (2018, s 49) menar att 

flerspråkiga elevers alla språkliga praktiker samspelar och anpassas till den aktuella situationen. 

Flerspråkiga elever använder olika drag från sin språkliga kompetens på det sätt som passar för 
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situationen. I detta fall användes ett språkligt drag ur ett religiöst sammanhang för att utveckla ny 

kunskap. Genom TL kan eleverna använda alla sina språkliga resurser och bekräftas som en 

flerspråkig människa.  

 

7.6 Språkideologins påverkan på lärares inställning  

I studiens resultat framkommer lärares olika inställning till elevers modersmål. I Gus och Qus, 

Cekaites och Evaldssons (2008) och Spernes (2012) studier uttrycker lärare en negativ inställning 

till elevers modersmål. Det gemensamma för dessa studier är att lärare påverkas av landets 

språkideologi och på grund av detta konstrueras en enspråkig norm i klassrummet, vilket i stor 

utsträckning ger en negativ inverkan på andraspråkselever. I Stilles et al. (2016) studie där 

utbildningsdepartementet erkänt flerspråkigheten har lärare blivit erbjudna en utbildning som 

inriktar sig på andraspråkselever. Utbildningen bidrog till en ökad kulturell medvetenhet och 

lärare fick därmed ett utvidgat perspektiv för andraspråkselevers kulturella bakgrund och språk.  

 

7.6.1 Utbildningens centrala roll  

Om undervisningen ska sträva efter att bli flerspråkig behöver läraren bortse från 

majoritetsspråket och forma undervisning som nyttjar elevens alla språk. För att ge lärare 

förutsättningar att forma undervisningen efter elevernas språk behöver lärare ha kunskap om hur 

de kan skapa lärandemiljöer som ger eleven möjlighet att använda alla sina språk (Lahdenperä 

2010). I vår studie visar forskning att utbildning har en central roll för lärares olika syn och 

inställning till andraspråkselevers inlärningsprocess. Genom utbildning fick lärare utökade 

kunskaper om elevers flerspråkighet vilket också påverkade lärares bemötande av flerspråkiga 

elever. Ett exempel på detta framkommer i Bailey och Marsdens (2017) och Stilles et al. (2016) 

fallstudier där lärare genom utbildning och ett professionellt stöd i arbetet fick en positiv 

inställning till elevers modersmål. Forskningen visar att modersmålet ger en positiv effekt för 

elevens kunskapsutveckling. Dock saknas det kompetens och kunskap inom elevernas 

flerspråkighet. Genom att erbjuda lärare en utbildning ges det förutsättningar att bedriva en 

undervisning som anpassas efter alla elever. Utbildningen kan också förändra lärarens syn och 

visa på fördelar med elevernas språkliga bakgrund för kunskapsutveckling i skolan. 
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Utifrån vår analytiska lins betraktas språk som ett verktyg och ses som betydelsefullt för elevens 

potentiella utvecklingsnivå. TL fokuserar däremot främst på hur eleven samverkar med 

omvärlden utifrån elevens språkliga resurser och kulturella förkunskaper. Det finns ett ansvar i 

Sverige att stödja flerspråkiga elevers kognitiva utveckling och att värdesätta deras kultur och 

språk. Det stöd som implementeras i praktiken kan vara problematiskt eftersom resurserna som 

fördelas grundar sig på en enspråkig ideologi. Det kan vara problematiskt för elever med ett annat 

modersmål än svenska eftersom läroplanen utgår från ett majoritetsperspektiv. Perspektivet 

skiljer sig från TL som utgår från den flerspråkiga elevens språkliga och kulturella bakgrund. Det 

betyder att lärare och elever ställs inför ett dilemma mellan två oförenliga perspektiv. Det är 

därmed önskvärt att detta lyfts fram och diskuteras mer öppet i framtida läroplaner. 

 

7.7 Kritisk metoddiskussion 

En fördel med systematisk litteraturstudie är att vi genom metoden kan skapa en bild av 

forskningsfältet utifrån både nationell- och internationell forskning. Forskningen som använts är 

också vetenskapligt granskad vilket ökar litteraturstudiens trovärdighet. 

 

Antalet engelskspråkiga studier i den här systematiska litteraturstudien kan innebära en viss risk 

för att engelskspråkiga begrepp kan misstolkas, vilket i så fall kan påverka resultatet. Ett annat 

problem i en systematisk litteraturstudie kan vara att det inte finns regler för antalet studier som 

bör analyseras. De sökningar som har utförts har utgått ifrån ett fåtal databaser och därför finns 

det också en risk att vi har missat information inom forskningsområdet. Tidsramen för arbetet har 

utgjort en begränsning och undersökningen har därmed inte tagit del av alla databaser som finns 

tillgängliga. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2014, s 31) förklarar också att det är 

mest optimalt är att inkludera all relevant forskning inom det aktuella forskningsfältet men att det 

är sällan är möjligt på grund av praktiska skäl. 
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