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Sammanfattning 

Uppsatsen tar sin grund i frågeställningen varför elever med annat modersmål än svenska 

verkar ha det svårare att förvärva de ämneskunskaper och språkliga färdigheter i sitt nya 

språk som krävs för att kunna lyckas i det vanliga klassrummet. 

 

För att försöka komma fram till en förklaring på detta görs en litteraturstudie och 

genomgång av forskningsläget kring kopplingen mellan kunskapsnivå i modersmålet, 

språklig färdighet i det nya språket och förvärvandet av ämneskunskaper i ett klassrum där 

undervisningen sker på det nya språket. 

 

Resultatet redovisas i två delar kopplade till elevernas och lärarnas inställning till närvaron 

av modersmålet i det vanliga klassrummet och visar att skillnaderna mellan elevernas 

upplevda behov av modersmål och känslan när de tillåts använda det för att visa sina 

färdigheter och lärarnas upplevelse av förlorad kontroll av undervisningssituationen. 

 

Den bild av modersmålets betydelse för kunskapsinhämtning på ett nytt språk som 

framträder presenteras och problematiseras i viss mån från ett undervisningsperspektiv 

men också ur ett resursperspektiv och jämlikhetsperspektiv. 

Slutsatsen är att den klassiska tron på att utveckling av det nya språket och därigenom ökad 

kunskapsinhämtning i specifika ämnen på det nya språket inte har förutsättningarna att ge 

optimalt resultat utan att tillgången till modersmålsundervisning säkerställs då dessa 

framstår som kopplade till varandra. 
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1. Inledning  

På senare år har samhället blivit mer heterogent och detta ses tydligt i dagens klassrum där en 

mångfald av olika kulturer, förutsättningar och språk möts. Flerspråkiga klassrum kräver nya 

förutsättningar där elevernas språkliga förmågor och styrkor används som hjälpmedel för att 

uppnå kunskapsmålen (Basaran, 2016, s.9). De mångkulturella elevgrupperna som har andra 

modersmål än svenska skapar utmaningar för lärare och ställer nya krav på undervisningen 

(Löthagen, Lundenmark och Modigh, 2012, s.9). 

 

Enligt statistiken var totalt 298 583 elever i den svenska skolan berättigade till 

modersmålsundervisning läsåret 2018 - 2019 vilket utgör 28,1 % av alla elever i den svenska 

skolan (Skolverket, 2020a, s.1). Enligt Skolverket är statistiken beräknad på de antal elever 

som anmälts av skolorna och uppfyller något av kriterierna för rätten till 

modersmålsundervisning. Kriterierna är att en eller båda vårdnadshavarna talar ett annat språk 

som eleven använder i sitt dagliga tal och att eleven har grundläggande kunskaper inom och 

har behov av ytterligare undervisning i språket för att utveckla det. Elever som tillhör något av 

de nationella minoritetsspråken har utökad rätt till stöd och undervisning på sitt språk. 

(Skolverket, 2020a, s.8). Enligt sammanställningen av Pisa-undersökningen (Skolverket, 2019, 

s.6) ligger elever med utländsk bakgrund sämre till i resultatet än elever med svensk bakgrund 

inom samtliga ämnesområden. Skillnaden på resultatet mellan elevgrupperna i Sverige är större 

än i övriga länder. Elevgruppen med utländsk bakgrund har ökat med 2,2 procentenheter 

mellan 2015 och 2018 då undersökningarna utfördes (Skolverket, 2019, s.6). 

 

Sedan flera år tillbaka kan man se att elever med utländsk bakgrund oftare misslyckas i skolan 

än elever med svensk bakgrund. De visar även att den utbildning som nyanlända elever får inte 

uppfyller kraven för vad de har rätt till (Bergendorf, 2018, s.33). Det går givetvis inte att dra 

för långtgående slutsatser av detta då elevernas bakgrund och härkomst varierar över tid. Dock 

verkar det som att problemen kvarstår oavsett elevernas initiala förutsättningar i form av 

ursprung och modersmål. Även sammanfattningen av skolinspektionens rapport (2009) belyser 

bristerna i utbildningen för nyanlända elever. Enligt rapporten får eleverna inte likvärdiga 

möjligheter att uppnå målen i skolan och det kan leda till att eleverna hamnar utanför skolans 

och samhällets gemenskap (Skolinspektionen, 2009). Nyanlända elevers ämnes- och 

språkkunskaper tas inte tillvara trots att de kan ses som viktiga resurser för såväl individen som 
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samhället och istället avstannar deras kunskapsutveckling och tiden för deras studier förlängs 

(Skolinspektionen, 2009). 

 

Skribenterna av denna studie har under sina verksamhetsförlagda placeringar observerat att 

nyanlända elever verkar ha svårigheter med andraspråksinlärning. Språkbrister hos eleverna 

har setts som ett hinder i kommunikationen med läraren och med andra elever vilket påverkade 

kunskapsutvecklingen på flera sociala nivåer och sammanhang i och utanför klassrummet. 

Utifrån dessa observationer samt en av författarnas personliga erfarenheter valde författarna 

till denna studie att fördjupa sina kunskaper om hur elevernas behov med annat modersmål kan 

tillgodoses i undervisningen samt förbättra förutsättningarna för andraspråksinlärning. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur andraspråksinlärningen samt interaktionen i 

grundskolan utvecklas hos elever med annat modersmål. 

1.Vilka förutsättningar finns för elever med ett annat modersmål att lyckas med inlärningen 

av ett nytt språk och klara de kunskapskrav som finns? 

2.Hur upplever elever att deras behov av fortsatt stöd tillgodoses vid övergången från 

förberedelseklass till vanlig klass? 

3.Hur bemöter lärarna elevens behov av anpassningar utifrån ett annat modersmål? 

 

3. Bakgrund 

I det här kapitlet beskrivs olika begrepp som är kopplade till litteraturstudien och dess syfte. I 

del 3.1 Nyanländ elev definieras begreppet nyanländ elev medan del 3.2 handlar om språk: 

flerspråkighet och modersmål. I del 3.3 Modersmålsundervisning; här definieras vem som har 

rätt till modersmålsundervisning och vad det innebär och del 3.4 Skolverksamheten beskriver 

skolans styre och klargör för skolans uppdrag och att undervisningen ska anpassas efter 

individen. Del 3.5 Lärarens roll i utbildningen/skolan och i förberedelseklassen beskriver vad 

som ingår i lärarens roll och del 3.6 Kompetenskrav och förhållningssätt gentemot elever med 

utländsk bakgrund tar upp vikten av att läraren har goda kompetenser och att lärarens 

förhållningssätt gentemot elever med utländsk bakgrund spelar stor roll för elevernas förmåga 

att nå kunskapsmålen.  
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3.1 Nyanlända elever 

Enlig Skolverket (2016, s.8), ska en elev som har varit bosatt utomlands och som numera är 

bosatt här i landet, eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter 

höstterminens start det kalenderår då hen fyller sju år definieras som en nyanländ elev. Efter 

fyra års skolgång anses inte en elev som nyanländ längre här i Sverige (Skolverket, 2016, s.8). 

Nyanlända elever har kommit till Sverige med olika bakgrunder och har med sig olika 

erfarenheter. De kan till exempel vara asylsökande, anhöriginvandrare, barn till 

arbetskraftsinvandrare, papperslösa eller svenska barn vars familjer bott utomlands en period 

och nu flyttat tillbaka. Nyanlända anses vara en heterogen grupp och deras skolbakgrund kan 

se väldigt olika ut. Två saker de flesta nyanlända elever har gemensamt är att de har brutit upp 

från den tillvaro de känner till och att de oftast har ett annat modersmål än svenska (Skolverket, 

2016, s.11). 

 

3.2 Språk: Flerspråkighet och modersmål 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom  

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår  

hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för  

att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer  

och språk möts. 

(Lgr 11, sid 87, 222 och 239) 

Enström (2013, s.1) påpekar att språklig kompetens har ett direkt samband med ordförrådet: ju 

större ordförråd desto mer behärskar individen språket. Genom att ha tillgång till ett rikt och 

varierat ordförråd utvecklar individen sin kommunikativa kompetens. Samtidigt har 

ordförrådet stor betydelse vid inlärning av ämnesspecifika kunskaper. Med detta vill Enström 

(2013, s.1) påpeka hur viktigt det är för andraspråksinlärare att utveckla ett rikt ordförråd så 

fort som möjligt för att kunna fortsätta inlärningsprocessen på samma nivå som de som har 

språket som modersmål och nå framgång i studierna. Enström (2013, s.3) lyfter upp vikten av 

samspelet mellan tre begrepp som har stor betydelse för utvecklingen av ordförrådet: kvantitet, 

kvalitet och kontroll. En kompetent språkbrukare är den som kan många ord, deras betydelse 

och korrekt kan använda orden i olika sammanhang. Men om inte alla tre aspekterna är 

tillgodosedda kan inte utveckling av ordförrådet ske. Kvantitativa brister leder till svårigheter 

med läsförståelse i olika grad. Kvalitativa brister leder till svårigheter i den receptiva förmågan 

och leder till att individen visar kunskaper felaktigt; och om det finns brister inom kontroll blir 
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det svårt för individen att ge uttryck för sina tankar och känslor på grund av brister i den 

produktiva ordanvändningen (Enström, 2013, s.3). 

 

Enligt uppslagsverket Nationalencyklopedin är andra språk ett språk som en individ lär sig helt 

eller delvis och det läggs på individens första språk eller modersmål (Nationalencyklopedin, 

2020). Andraspråksinlärning sker i en omgivning där det finns möjligheter att använda språket 

i kommunikation på ett naturligt sätt för att tillfredsställa individens alla kommunikativa behov 

och har lika stor betydelse både socialt och psykologiskt som modersmålet till skillnad från ett 

så kallat främmandespråk vilket lärs in i en motsatsmiljö s.k. formellmiljö. 

 

Flerspråkig utveckling sker enligt samma princip som enspråkig utveckling. Det är en 

socialprocess där inlärningen av andra språket stöds av samtalspartner med syfte att hjälpa att 

utveckla språket och språkets specifika drag. Den flerspråkiga personen lär språket i flera 

aspekter samtidig. För att kunna använda språket korrekt i olika sammanhang måste inlärning 

av själva språket ske parallellt med inlärningen av reglerna för kommunikation och kultur 

(Svensson, 2009, s.191). 

 

Enligt Basaran (2016, s.11) är modersmålet elevernas förstaspråk som de får med sig naturligt 

hemifrån. Om föräldrarna talar olika språk kan eleven ha flera modersmål (Basaran, 2016, 

s.11). Idag har modersmålet en egen kursplan och ses som en viktig del i elevernas 

kunskapsinhämtande (Lgr11, 2019). Modersmålet ses även som en del av elevens 

identitetsskapande och flerspråkiga elever har dubbla kulturella identiteter. Den ena identiteten 

är kopplad till modersmålet, hemlandet och deras kulturella arv. Den andra identiteten skapas 

i samhället och framförallt i skolan med hjälp av svenska språket (Löthagen, Lundenmark och 

Modigh, 2012, s.151). Undervisningen i modersmålet stärker självkänslan och ger stöd till 

andraspråksinlärningen. I takt med att kunskaperna i modersmålet stärks kommer inlärningen 

av andraspråket att utvecklas. Modersmålslärare kan presentera det svenska samhället och 

kulturen utifrån egna erfarenheter så det blir lättare för eleverna att skapa förståelse för det. 

Modersmålsläraren är även viktig i kontakten med vårdnadshavarna och 

modersmålsundervisningen underlättar de sociala relationerna i hemmet (Löthagen, 

Lundenmark och Modigh, 2012, s.151). 
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3.3 Modersmålsundervisning 

Det står beskrivet i Skollagen (SFS 2010:800) att flerspråkiga elever har rätt att utveckla sitt 

modersmål och det är vårdnadshavarnas uppgift att ansöka om modersmålsundervisning. För 

att ha rätt till modersmålsundervisning ska eleven uppfylla vissa kriterier. Kriterierna är att 

någon av vårdnadshavarna har annat modersmål än svenska och att det språket ska användas 

till vardags i hemmet. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet (SFS 2010:800). 

 

Enligt läroplanen (Lgr11, 2019) är modersmål ett ämne i grundskolan med en egen kursplan. 

På grundskolenivå ansöker vårdnadshavaren om modersmålsundervisning och rektorn fattar 

ett beslut. Huvudmannen är endast skyldig att erbjuda modersmålsundervisning om det är fem 

eller fler elever som har rätt till undervisning i det språket och med förutsättningen att det finns 

en lämplig lärare. Det är rektorn som avgör om det finns en lämplig modersmålslärare 

(Skolverket, 2020c,). Det finns undantag från reglerna om modersmålsundervisningen och det 

gäller om eleven tillhör någon av de nationella minoritetsspråken svenskfinska, jiddisch, 

Tornedalsfinska, romani, chib och samiska. De elever som tillhör något av minoritetsspråken 

har starkare rätt till modersmålsundervisning och de behöver inte vara det dagliga språket i 

hemmet och eleven behöver inte ha några kunskaper i språket (Skolverket, 2020c). Det finns 

inget krav om minsta antal elever men en lämplig lärare ska finnas tillgänglig. Enligt 

Skolverket (2015) har elever rätt till studiehandledning på modersmålet om de har svårt att nå 

målen i olika ämne när undervisning sker på svenska. 

 

3.4 Skolverksamheten och en god lärandemiljö 

En viktig uppgift för skolan är att lära eleverna de grundläggande värden som vårt samhälle är 

uppbyggt av och att lära eleverna respektera dessa värden (Skolverket, 2000, s.2). Eleverna ska 

ha förståelse för mänskliga rättigheter och vad de innebär. Skolan ska lära eleverna att alla har 

rätt till frihet och integritet och att alla är lika mycket värda oavsett etnisk bakgrund, kön och 

könsidentitet, religionstillhörighet och social status. Skolan ska verka för jämställdhet och 

skapa empati för de som är utsatta i samhället (Skolverket, 2000, s.2). 

 

Svenska staten styr skolan via olika styrdokument så som läroplaner och kursplaner samt lagar 

och förordningar (Skolverket, 2000, s.3). Skolverket är den myndighet som ansvarar för stor 

del av tillsynen av skolorna och uppföljningar och utvärderingar av skolans verksamheter. 

Kommunerna är huvudmän och styr skolorna på lokal nivå om det inte är en fristående skola 

då är huvudmannen en privat organisation. Det är allas ansvar att leva upp till skolans 
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värdegrund och sikta mot gemensamma mål där “alla elever har rätt till en likvärdig utbildning” 

(Skolverket, 2000, s.3). Det är skolplikt i Sverige vilket innebär att alla barn ska gå i skolan 

från förskoleklassen till årskurs nio. Gymnasieskolan har inte skolplikt. Skolan ska verka för 

att alla elever får både en kunskapsmässig och socialgrund att bygga sig en framtid på 

(Skolverket, 2000, s.3). 

 

Skolan ska verka för att eleverna har inflytande över sin utbildning (Lgr11, 2019). Eleverna 

ska uppmuntras att aktivt delta i diskussioner kring vidare utveckling av utbildningen och 

uppdateras om information som är av vikt för eleverna. Hur elevernas deltagande ska se ut 

baseras på deras ålder och mognadsnivå (Lgr11, 2019). Målet är att eleverna ska ta ansvar för 

det egna lärandet och vara delaktiga i att skapa en god arbetsmiljö genom att respektera såväl 

lärarna som övriga elever (Lgr11, 2019). 

 

Det står beskrivet i Lgr 11 (2019) att skolorna ska arbeta på ett sätt som främjar varje elevs 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling utefter deras förutsättningar och behov av eventuellt 

stöd samt att utgångspunkten för detta arbete består av elevens bakgrund, tidigare erfarenhet, 

språk och kunskaper. 

 

3.5 Lärarens roll i utbildningen/skolan och i förberedelseklassen 

Arbetet med språk- och kunskapsutveckling behöver ske i alla ämnen i skolan. Alla lärare 

behöver arbeta medvetet med att utveckla elevernas språk för att de ska kunna ta till sig och 

ämneskunskaperna och kunna ge uttryck för sin nya kunskap. Undervisning med fokus på både 

språk och innehåll kräver ett arbetssätt med mycket kommunikation (Skolverket, 2020b). 

 

Lärarna ska möta eleverna med höga förväntningar som utmanar eleverna att tänka och lära 

baserat på deras ålder och mognadsnivå. Undervisningen ska bestå av stöttning i språket genom 

till exempel bild och grafik, förklaringar, samarbeten och grupparbeten, kroppsspråket och 

koppla det till elevernas erfarenheter i deras vardagsspråk. Det kräver att läraren använder sig 

av varierande arbetssätt som ger eleverna möjlighet att vara språkligt delaktiga (Skolverket, 

2020b). 
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3.6 Kompetenskrav och förhållningssätt gentemot elever med utländsk bakgrund  

I takt med att samhället internationaliseras och den allt större rörligheten av både arbetskraft 

och samarbeten över nationsgränserna ställs högre och högre krav på människors förmåga att 

hantera en värld av både språklig och kulturell mångfald (Lgr11, 2019).  

 

Att vara medveten om sitt kulturarv skapar en trygg identitet med empati och förståelse för 

andra människors olika levnadsvillkor och kulturella värderingar. Skolan har alltid varit en 

kulturell smältdegel där kulturer mötts och fogats samman i en tid när många individer är som 

mest påverkbara för yttre impulser. Det är därför de som arbetar i skolan tillsammans med 

eleverna som går där har ett gemensamt intresse av att stärka och utveckla förståelsen för olika 

kulturer. Varje elev har unika förutsättningar och förkunskaper och har därför unika behov som 

verksamheten måste tillgodose och läroplanen för skolans tidigare år lägger särskild vikt vid 

att lärande och kunskapsutveckling ska ske med utgångspunkt i elevernas egen verklighet och 

anpassas till deras erfarenheter, språk och tidigare förvärvade kunskap (Lgr11, 2019). 

 

Ett gemensamt problem som nyanlända elever bedöms ha är bristande kunskaper i svenska 

språket men det är svårt att finna en bra lösning för elevernas fortsatta språkutveckling då det 

sällan finns några gemensamma definitioner av hur arbetet bör gå till. Ofta hänger valet av 

metoder och strategier på den enskilde lärarens kunskaper och förmåga att arbeta med 

nyanlända elever. (Skolverket, 2014). Enligt rapporten från Skolinspektionen (Skolverket, 

2014) uppger många lärare att de saknar den kompetens som behövs för att undervisa 

nyanlända elever vilket i sin tur leder till att de saknar viktiga förutsättningar för att kartlägga 

och anpassa undervisningen. 

 

Enligt Otterup (2018, s.74) kan man inte förvänta sig att de nyanlända elever som kommer in 

i den ordinarie undervisningen efter avslutad förberedelsegrupp har tillräckliga kunskaper i 

andraspråket för att kunna ta till sig ämnesundervisningen utan problem. Läraren behöver 

anpassa undervisningen så både språk och ämneskunskaper kan utvecklas hos eleven. Det är i 

stort sett omöjligt att ta till sig ämneskunskaper utan tillräckliga språkliga kunskaper därav 

behöver även ämneslärare anta utmaningen att bidra till den språkliga utvecklingen för 

nyanlända elever (Otterup, 2018, s.75).  

 

Eleverna behöver stöttning för att lära sig tolka och förstå skolspråket i förhållande till 

vardagsspråket. Det behöver finnas en balans mellan vad läraren och eleverna gör (Otterup, 
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2018, s.75). Det vill säga läraren ska hålla en nivå på utmaningarna som är anpassad efter 

elevernas kognitiva nivå och ålder och ge tillräcklig stöttning för att det varken ska bli för lätt 

eller för svårt. Hjälpmedel som kan användas är visuellt stöd så som bilder, tabeller och grafer 

och olika typer av texter från läroböcker, texter från internet eller skönlitteratur, film och 

muntlig information av läraren (Otterup, 2018, s.75). 

 

Eleverna behöver träna på de nya begreppen och att skriva olika slags texter eller hålla muntliga 

presentationer. Ett bra arbetssätt är par- och gruppaktiviteter där eleverna kan lära i samspel 

med andra. Något som enligt forskningen är gynnsamt för språkutvecklingen är öppna frågor 

från läraren eftersom de leder till diskussioner och låter eleverna resonera kring svaret (Otterup, 

2018, s.76). Läraren ska inte acceptera korta svar utan ställa följdfrågor som låter eleverna 

fundera och utveckla sina svar ännu mer det leder till en högre inlärning och läraren får en 

möjlighet att inför ämnesinriktade ord och begrepp (Otterup, 2018, s.76). 

 

4. Centrala begrepp 

Imsen (2006, s. 352) beskriver flerspråkighet som en individs förmåga att behärska flera språk 

utan ansträngning samt att kunna byta mellan två språk. 

Tvåspråkighet är ett begrepp som blivit introducerat i skolvärlden i samband med att samhället 

ändrades från homogent till mångkulturellt där fler och fler barn vuxit upp med flera språk och 

behärskat dem språk lika bra (Imsen, 2016, s.353). 

 

5. Metod 

För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie baserad på kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. I det här kapitlet beskrivs det hur informationssökningen har gått till och vilka 

databaser som använts och vilka urval som ligger till grund för resultatet. Det är viktigt att ta 

reda på hur forskningen inom det valda ämnet är uppbyggd för att veta vad man ska söka efter 

(Nilholm, 2017, s.13). Vidare kommer en tabell över sökorden och de träffar som gett 

betydande resultat för arbetet med kartläggning och analys av artiklarna att redovisas. För att 

åskådliggöra de teorier och begrepp som forskningen belyser i artiklarna är kartläggning och 

analys en viktig del av arbetet (Nilholm, 2017, s.13) 
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5.1 Informationssökning 

Informationssökning genomfördes i databaserna ERIC EBSCO host, ProQuest och Primo från 

Jönköpings universitet. Initialt genomfördes en pilotsökning i de utvalda databaserna. För att 

få en uppfattning om det finns tillräckligt antal artiklar för att besvara syftet. Man ska vara 

medveten om sin egen syn på forskningen och ur vilken synvinkel man går in i sökandet för 

att kunna vara objektiv till resultatet (Nilholm, 2018 s.36). Efter pilotsökningen identifierades 

relevanta sökord som framöver användes i sökprocessen i olika kombinationer samt 

tillsammans med boolesk operator AND. Arbetet är en systematisk litteraturstudie. För att 

bevara objektiviteten kring de teorier forskningsresultatet visar är det viktigt att vara tydlig 

med hur man gått tillväga med insamlandet av data och analyser (Nilholm, 2018, s.36). 

Efter pilotsökningen valdes följande sökord till fortsatt sökning: 

Engelska sökord – Newly arrived students, Sweden, immigrants, elementary school, first 

language, second-language,classroom, support, code-switching, mother tongue, method 

Svenska sökord - Flerspråkighet och lärande 

 

I arbetet har även en del kurslitteratur som berör de aktuella ämnet använts som 

referensmaterial: Barnet, språket & miljön (Svensson, 2009), Smart - ett sätt att genomföra 

forskningsöversikter, (Nilholm, 2017), En bra början: mottagande och introduktion av 

nyanlända elever, (Kärsten-Ebeling, & Otterup, red, 2018), Framgång genom språket: verktyg 

för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever, 2012).  

 

I tabell 1 redovisas databaser, sökordskombinationer, antal träffar, antal lästa abstracts, antal 

lästa artiklar i fulltext samt antalet artiklar som inkluderades i resultatet. Tabellen finns i slutet 

som bilaga 1. 

 

5.2 Materialanalys och kriterier för inkludering 

Informationssökningen genomfördes i flera etapper. Databassökningar gav totalt 308 träffar 

och samtliga titlar lästes för att bedöma artiklarnas relevans, vilket resulterade i totalt 42 

abstract. Alla abstract lästes inför kommande urval av artiklar som därefter lästes i full text. 

Totalt 21 artiklar, som eventuellt kunde uppfylla urvalskriterier samt besvara syftet lästes av 

båda författare i full text. Slutligen inkluderades tio artiklar i analysen och elva artiklar som 

inte besvarade syftet eller uppfyllde urvalskriterier exkluderades. 
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Kriterierna för inkludering var kvalitativa refereegranskade originalartiklar skrivna på svenska 

och engelska. Deltagarna skulle vara lärare och elever i skolan i olika åldrar men med 

utgångpunkt att de har annat modersmål och/eller de är nyanlända och befinner sig i processen 

av ny språkinlärning. Ingen avgränsning gjordes till ett geografiskt läge, utan artiklar från hela 

världen inkluderades. För att minska antal träffar begränsades sökningar med förval “peer-

reviewed” samt tidsbegränsning publicerings år 2010 till 2020. 

De artiklar som behandlades i sökningarna presenteras i bilaga 1. 

 

6. Resultat 

I detta kapitel presenteras de studier författarna har valt efter sökningen och granskning av 

litteratur till detta studie. Kapitlet är indelat i två huvudrubriker med flera underrubriker. Del 

6.1 Elevperspektivet besvara frågeställning ett och två från syftet och del 6.2 Lärarens attityd 

besvarar frågeställning tre från syftet. 

I resultatet ingick 10 vetenskapliga studier genomförda i Sverige, UK, USA, Iran, Cypern, 

Tyskland. Av dessa genomfördes 4 studier i Sverige. 

 

6.1 Elevperspektivet 

I det här avsnittet besvaras två frågeställningar från syftet och kopplingar görs till de resultat 

som påvisats i forskningen kring dessa frågeställningar: 1. Vilka förutsättningar finns för elever 

med ett annat modersmål att lyckas med inlärningen av ett nytt språk och klara de 

kunskapskrav som finns? Och 2. Hur upplever elever att deras behov av fortsatt stöd 

tillgodoses vid övergången från förberedelseklass till vanlig klass? 

 

6.1.1 Betydelsen av modersmålsundervisning för nyanlända elevers språkutveckling  

I genomgången av artiklarna blev det tydligt för oss att vikten av modersmålsundervisningen 

är stor för både utvecklingen av flerspråkighet men också för kunskapsutvecklingen i de 

enskilda ämnena. Observationer av olika klassrumsundervisning har visat att skillnaden i den 

akademiska utvecklingen ligger i hur mycket modersmålet används aktivt i klassrummet för 

kommunikation mellan läraren och eleverna samt att mobila/digitala hjälpmedel i 

förberedelseklasser mest används för att översätta specifika ord mellan modersmålet och 

målspråket (Axelsson&Nilsson, 2013, ss.144-158). 
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En möjlighet för att ge förutsättningar till detta som framkommer i artikeln av 

Wedin&Wessman  (2017, ss.878-884) skulle vara att i en språk-workshop så kan elever med 

olika modersmål uppmuntras att i en trygg miljö använda sina olika språkfärdigheter för att på 

ett gemensamt sätt se möjligheterna med att använda sina kunskaper i sitt modersmål för att 

lära sig svenska. Detta ger eleverna större möjligheter att interagera med varandra och visa sina 

färdigheter och till och med ta rollen som språkexperter genom sina kunskaper i sitt eget språk 

(Wedin&Wessman, 2017, ss.878-884). 

 

Enligt Neokleous (2017, ss.320-333) när man sedan tar nästa steg och inkorporerar 

modersmålet i den vanliga undervisningen är det viktigt att sätta upp tydliga regler för hur 

modersmålet används så det inte tar över och blir viktigare än målspråket. Ett klassrum där 

modersmålet används korrekt och klokt i de situationer där det är befogat blir en mer effektiv 

plats för kunskapsutveckling på alla plan och samtliga ämnen drar nytta av det (Neokleous, 

2017, ss.320-333). 

 

Enligt Karlsson, Nygård-Larsson&Jakobsson (2016, ss.9-18) är de enskilt viktigaste faktorerna 

för att utveckla tvåspråkighet goda möjligheter att få utveckla sitt modersmål. Utan detta så 

avstannar eller försvåras utvecklingen av det nya språket. Karlsson, Nygård-Larsson och 

Jakobsson (2016, ss. 9-18) tar i sin artikel upp att skolinspektionens granskning från 2010 

uppvisar att undervisningen brister i just detta avseende eftersom lärarna saknar kunskap om 

de tvåspråkiga elevernas kunskapsmässiga nivå i båda språken och undervisningen utformas 

inte efter de linjer som krävs för att uppnå det bästa resultatet utifrån ett tvåspråkigt eller 

interkulturellt perspektiv. 

 

Enligt Coyle (2015, 89-93) så måste alltså hela lärprocessen ses som en helhet och inte delas 

upp i specifika ämnen för att (språk)inlärning ska ske effektivt. 

 

Enligt Karlsson, Nygård-Larsson och Jakobsson (2016, ss. 9-18) noterar Skolinspektionen 

också att modersmålsundervisningen alltför ofta är frikopplad från den övriga undervisningen 

vilket gör att dessa elever förnekas möjligheter att koppla uttryck i sitt första och andra språk 

till varandra. Detta gör i sin tur enligt Karlsson, Nygård-Larsson och Jakobsson (2016, ss.9-

18) att språkutvecklingen avstannar i båda språken då flerspråkighet inte enbart kan ses som 

behärskandet av två språk utan som en social och dynamisk praktik (så kallad translanguaging) 

där språkkompetenserna och deras avkodning flyter ihop.  
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6.1.2 Anpassning av undervisningen till elevernas förutsättningar och användandet av 

kodväxling 

Wedin och Wessman (2017, ss. 878-884) noterar i sin studie att för att underlätta arbetet med 

flerspråkiga elever och deras behov och förutsättningar har det tagits fram en policy. Policyn 

om flerspråkighet som tagits fram används olika i olika klassrum. Ett lyckat exempel som 

presenteras i litteraturen är läraren som använde elevernas olika modersmål som bas för arbetet 

i svenska genom att utgå ifrån grammatiska likheter och skillnader mellan språken. En annan 

lärare byggde matematiska tabeller på de språk som talades i klassen etc. I språk-workshopen 

blir det möjligt att uppnå höga nivåer av deltagande bland eleverna om miljön är trygg och 

anpassade efter elevernas språkutvecklingsnivå vilket det finns flera exempel på i artikeln. I en 

annan grupp användes kokböcker som läsmaterial där eleverna fick skriva recept på det språk 

de behärskade bäst. Receptet översattes sedan till svenska med hjälp av läraren och 

klassassistenter. Wedin och Wessman (2017, ss. 878-884) belyser att genom stöttning lyckades 

alla elever att skriva fungerande texter på en nivå som varierade med deras ingångskunskaper. 

Alla exempel visar enligt oss på vikten av att använda modersmålet i undervisningen. Men det 

visar också på vikten av att utvecklingen av strategin utarbetas och förankras lokalt för att på 

så sätt kunna dra maximal nytta av de unika förutsättningar som finns i varje flerspråkigt 

klassrum eftersom dessa varierar men det viktigaste är att eleverna ges möjlighet att använda 

sina tidigare erfarenheter för att utvecklas sina kunskaper i svenska. Detta är mycket goda 

exempel där så kallad ”code switching” eller kodväxling (KV) används.  

 

Salmona Madriñan (2014, ss.60-63) beskriver att elevernas engagemang och nivå av 

deltagande i undervisningssituationer som innefattar KV är högre än i undervisningssituationer 

som inte gör det. Då lektionerna blir mer engagerande för eleverna så möjliggör det för lärarna 

att skapa kontakt på andra plan än enbart lärandesituationen. Vid uppläsning av en text visade 

det sig att eleverna vid användandet av KV deltog i högre omfattning vilket möjliggör för lärare 

och elever att få ut så mycket som möjligt att lektionen och genom det förbättra inlärningen. 

(Salmona Madriñan, 2014, ss.60-63). 

 

Karlsson, Nygård-Larsson&Jakobsson (2016, ss.9-18) påpekar att när KV inte används blir det 

särskilt problematiskt med ämnesrelaterade ord och begrepp som används i den 

naturvetenskapliga undervisningen och risken blir stor att lärare på skolor där majoriteten av 

eleverna har ett annat förstaspråk än svenska tenderar att sänka förväntningarna, vilket i sin tur 
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leder till att den naturorienterande undervisningen anpassas till elevernas språkliga förmåga i 

andraspråket (Karlsson, Nygård-Larsson och Jakobsson, 2016). 

 

6.1.3 Arbetet i förberedelseklass 

I förberedelseklassen är det viktiga inte att det sker en snabb och konstant utveckling av det 

nya språket utan att de nyanlända eleverna ges möjlighet att forma positiva relationer med 

lärare och klasskamrater i en säker och trygg miljö för att bygga en skolidentitet och känna sig 

delaktiga i den övriga kollektiva elevgruppen. Detta verkar i sig självt ha en positiv inverkan 

på språkutvecklingen och övergången till vanlig klass (Axelsson och Nilsson, 2013, ss.144-

158). 

 

Enligt Obondo (2017, ss.117-121) verkar det viktiga alltså vara att förberedelseklassen 

fungerar som en miljö där nyanlända elever ges en rudimentär kunskap i och förståelse för 

svenska medan de lär känna normer och kultur i den skola de ska gå i för att på bästa sätt kunna 

göra övergången till vanliga klasser. 

 

Karlsson, Nygård-Larsson och Jakobsson (2016, ss. 9-18) slår i sin studie fast att en flexibel 

och flerspråkig undervisning, där kodväxling och flerspråkighet uppfattas som en naturlig del 

och en resurs kan stödja kunskapsutvecklingen positivt i samtliga ämnen. Trots att eleverna 

erhåller starkt stöd i förberedelseklassen möter de vanligtvis inte en tillräcklig kognitiv 

utmaning i ämnesundervisningen vilket riskerar att bryta kunskapsutvecklingen i de andra 

ämnena. Genom att skapa en utökad kontinuitet mellan tidigare undervisning, språkutveckling 

på båda språken och den ämnesspecifika undervisningen kan måluppfyllelsen för dessa elever 

förbättras. Studien (Karlsson, Nygård-Larsson&Jakobsson, 2016, ss.9-18) pekar på att 

undervisningssituationer som tillåter och uppmanar till växling av språk och språkbruk kan 

utgöra ett viktigt verktyg i en sådan utveckling. 

 

6.1.4 Övergången från förberedelseklass till vanlig klass 

Enligt Axelsson och Nilsson (2013, ss.144-158) är det i övergången mellan förberedelseklass 

och vanlig klass viktigt att särskilja problemen som kan uppstå med förståelsen för själva ämnet 

och bristande språkförståelse. I artikeln (Axelsson och Nilsson, 2013, ss.144-158) finns det 

flera exempel på att övergången skett för snabbt och det understryker vikten av att modersmålet 

inte stannar utanför skolan utan kontinuerligt finns med för att den mer ämnesspecifika 

kunskapen ska kunna processas på ett bra sätt och samtidigt utvecklas den rent språkliga 
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kompetensen. Det är givetvis också så att modersmålet inte får ta överhanden för då hämmas 

inte bara utvecklingen av språket men också känslan av grupptillhörighet. Det verkar som att 

den generella känslan är att hjälpen via modersmål som ges i förberedelseklassen tas bort för 

fort när övergången till vanlig klass görs (Axelsson och Nilsson, 2013, ss.144-158). 

 

Obondo (2017, ss.117-121) belyser att även lärarna uppfattar bristen av modersmålsstöd efter 

förberedelseklass som ett problem och att hoppet mellan förberedelseklass och vanlig klass 

många gånger blir för stort trots att båda skolformerna existerar i samma lokaler. Ett vanligt 

sätt att beskriva det på är “det stora glappet”. Med det menas att utländska elever uppvisar 

glapp eller luckor i sin kunskap inte alltid på grund av så är fallet utan på grund av bristande 

förmåga att uttrycka sina kunskaper på svenska och att betygssättning av deras uppvisade 

kunskaper görs på samma grund som de elever som har svenska som modersmål utan hänsyn 

till hur länge de varit i Sverige eller deras förmåga att uttrycka sig på sitt nya språk (Obondo, 

2017, ss.117-121). 

 

6.1.5 Förberedelseklassens undervisning och dess inverkan på elevens 

mående/upplevelser av densamma 

Enligt Salmona Madriñan (2014, ss.60-63) beskriver många elever avsaknaden av språkstöd i 

vanlig klass i termer som att de blir trötta, inte orkar och att det är tråkigt. Inte nödvändigtvis 

för att ämnet är för svårt men för att de måste lägga så mycket kraft och energi på att förstå det 

som sägs utan att fullt lyckas vilket leder till dåligt självförtroende och ett flyktbeteende hos 

dessa elever som med rätt stöd annars kanske skulle klarat skolan på ett bättre sätt. Salmona 

Madriñan (2014, ss.60-63) betonar att inte alla elever har samma behov av stöd och att 

högpresterande elever istället kan “kvävas” av stöd de inte behöver. Övergången från 

förberedelseklass till vanlig klass med minskat stöd kan alltså ta kortare eller längre tid 

varierande från elev till elev. Känslan av grupptillhörighet och att vara som alla andra är viktig 

och är det som bör få avgöra när en elev är mogen för övergång till vanlig klass. När den 

känslan är på plats så måste övergången ske för att eleverna inte ska känna sig utanför och 

hindra ytterligare integrering i elevgruppen. Detta då känslan att vara fast i “skolan för 

invandrare” annars lätt kommer krypande. Detta trots att majoriteten av eleverna verkar nöjda 

med undervisningen i sig och de pedagogiska resurser som finns och den sociala miljön som 

erbjuds i förberedelseklassen (Salmona Madriñan, 2014, ss.60-63). 
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Bouchereau Bauer, Hornberg&Bos (2015, ss. 309-314) belyser att elever med utländsk 

bakgrund flyttar sig inte bara mellan kulturer och språk utan också identiteter. Dessa olika 

identiteter skapas just genom dessa förflyttningar. Trenden att separera undervisningen av 

modersmål och det nya språket har påverkat språkundervisningen negativt genom att felaktigt 

påstå att kunskapen och applikationen av språkliga färdigheter är unika till antingen det ena 

eller det andra språket och hindrar utvecklingen av det andra. Elevernas flerspråkighet är en 

förutsättning för skapandet av dessa identiteter (Bouchereau Bauer, Hornberg&Bos, 2015, ss. 

309-314). 

 

6.1.6 Elevens anpassning till den situation som undervisningen skapar 

I den vanliga klassen anpassar sig eleverna med hjälp av olika strategier. Det kan vara genom 

att observera klasskompisar eller genom att ställa frågor vid andra tillfällen än det specifika 

undervisningstillfället (Axelsson och Nilsson, 2013, ss. 144-158).  

 

Enligt Salmona Madriñan (2014, ss. 60-63) kan man genom att använda KV uppnå en högre 

elevdelaktighet i lektionen vilket gör att de känner en större tillfredställelse. Det är samtidigt 

viktigt att komma ihåg att andra faktorer än intresse i uppgiften påverkar graden av delaktighet 

och förståelse. Bara för att eleverna är delaktiga i uppgiften så betyder inte det med automatik 

att de har en högre förståelse för uppgiften än om de varit inaktiva. Detta då det visat sig att 

även under lektioner då eleverna uppvisat en lägre delaktighetsgrad ändå kunna utföra 

uppgifter baserat på de instruktioner som getts (Salmona Madriñan, 2014, ss. 60-63) 

 

Karlsson, Nygård-Larsson&Jakobsson  (2016, ss. 9-18) belyser hur växling mellan vardagliga 

uttryck på modersmålet och de mer ämnesspecifika begreppen på svenska samt hur denna 

relation skapar möjligheter för eleverna att kommunicera sina kunskaper på ett mer utvecklat 

sätt (Karlsson, Nygård-Larsson och Jakobsson, 2016). 

 

6.2 Lärarens attityd  

I det här avsnittet besvaras frågeställning tre från syftet och kopplingar görs till det resultat som 

påvisats i forskningen kring detta. Frågeställning: 3.Hur bemöter lärarna elevens behov av 

anpassningar utifrån ett annat modersmål? 
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6.2.1 Normer och attityder till användandet av hemspråk i den vanliga undervisningen 

Axelsson och Nilsson (2013, ss.144-158) beskriver att attityden till användandet av hemspråk 

i det vanliga klassrummet korrelerar med antalet flerspråkiga på skolan. I skolor med en större 

andel flerspråkiga är det mer naturligt att hemspråket används i klassrummet även om det finns 

exempel där användandet av hemspråk i det vanliga klassrummet motarbetats av klassläraren. 

Denna enkelspråkiga norm bekräftas och kombineras ofta med en till synes positiv inställning 

till flerspråkighet. Vissa lärare kopplar konflikter i klassen till användandet av modersmål för 

kommunikation mellan några elever. En sådan inställning kan påverka flerspråkiga elevers 

kunskapsutveckling då det hämmar deras användning av modersmål för kunskapsinhämtning 

och underlätta deras undervisning. Lärarna i Axelsson och Nilssons studie från 2013 (ss.144-

158) uttrycker tveksamheter kring frågan om eleverna måste uttrycka sina kunskaper på 

svenska eller om modersmålet skulle kunna användas för att få en bättre bild av deras förståelse 

av ämnet i fråga. Det verkar därför som att ämneslärare önskar enspråkiga klassrum istället för 

klassrum där svenska används parallellt med modersmålet och det framstår som problematiskt 

att de tar de flerspråkiga elevernas förståelse för given (Axelsson och Nilsson, 2013, ss.144-

158). 

 

Ett gott exempel från Wedin och Wessmans artikel från 2017 (ss. 878-884) är en elev som 

använder sina färdigheter i matematik och modersmål för att förmedla sina kunskaper och 

förvärva nya färdigheter. Under en lektion i matematik när eleverna arbetade individuellt på 

sina läroböcker observerade forskaren att en elev räknade genom att prata högt med sig själv 

medan hen skrev siffror i luften med fingrarna. Eftersom språket hen använde inte var något 

som forskaren kunde förstå, frågade forskaren eleven vilket språk det var, och eleven svarade 

att hen använde turkiska, eftersom detta var det språk hon tidigare använde i skolan, även om 

hon talade Kurmanji hemma. Det faktum att varken läraren eller eleverna reagerade när hon 

pratade turkiskt i klassrummet är ett tecken på den flerspråkiga normen (Wedin och Wessman, 

2017, ss. 878-884). 

 

Enligt Obondo (2017, ss.117-121) kan ett problem vara att lärarna skapar sig negativa förväntar 

genom att se de nya eleverna som främmande för den typ av undervisning som bedrivs i den 

svenska skolan då eleverna kommer från kulturer som uppfattas som auktoritära och att det 

därför blir svårt att anpassa dem till det svenska skolsystemets förhållningssätt. 

Att anpassa undervisningen betyder inte nödvändigtvis att sänka nivån på undervisningen. 

Enligt Palmer Martínez, Mateus och Henderson (2014, ss.763-768) så kan man genom att anta 
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positionen att eleverna på sitt eget sätt är flerspråkiga från start och koncentrera sig på 

situationerna där de upptäcker likheter mellan de båda språken (s.k metalingvistisk 

medvetenhet) förvandla klassrummet till en miljö som stärker inte bara den språkliga men även 

den akademiska kompetensen. 

 

Enligt Neokleous (2017, ss. 320-333) anges ofta skälet till att elever med utländsk bakgrund 

underpresterar i skolan med att de inte talar språket som används i skolan utanför den specifika 

miljön. Hemspråket har setts som ett problem. Fullständigt genomsyrande av det dominanta 

språket anses resultera i ökad inlärning av målspråket och detta kommer att i förlängningen 

resultera i förbättrade utbildningsresultat (Neokleous, 2017, ss.320-333). 

 

6.2.2 Upplevda svårigheter med undervisningen av flerspråkiga elever 

Obondo (2017, ss.117-121) beskriver att en svårighet kan inträffa om det över tid kommer 

många nya elever då gruppdynamiken förändras i de redan existerande grupperna och nya 

fungerande grupper måste skapas. Detta verkar gälla mest i de vanliga klasserna där 

modersmålet mer uppfattas som ett problem än i förberedelseklasserna. Lärare känner ibland 

problem i att undervisa språkheterogena klasser då kunskapsnivåerna mellan flerspråkiga och 

svenska elever upplevs som stora och att de med svenska som modersmål drabbas av att nivån 

på undervisningen måste dras ned så att alla kan förstå. Missuppfattningar om 

kunskapsnivåerna hos nyanlända på grund av förutfattade meningar om deras tidigare 

skolerfarenheter kan också skapa problem (Obondo, 2017, ss.117-121) 

 

Enligt Neokleous ( 2017, 320-333) verkar de flesta lärare ha en mindre positiv inställning till 

användandet av modersmål i klassrummet och önskar att endast använda målspråket. Studien 

visar att eleverna ofta är medvetna om vikten att försöka använda målspråket medan de också 

träffsäkert kan identifiera situationer där användandet av modersmålet skulle varit mer effektivt 

för dem för att bättre kunna förstå och lära sig det nya språket och situationer där en ökad 

användning av målspråket är att föredra (Neokleous, 2017, 320-333). 

 

Karlsson, Nygård-Larsson&Jakobsson (2016, ss. 9-18) lyfter i sin artikel upp 

Skolinspektionens granskning (Skolinspektionen, 2010) upp att nyanlända elever riskerar gå 

miste om möjligheter att relatera språkliga uttryck i förstaspråk och andraspråk till varandra, 

vilket i sin tur kan hindra språkutvecklingen i båda språken. 
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6.2.3 Vikten av rätt kompetens/behörighet hos lärarna 

Lärare i förberedelseklasser bör vara utbildade och/eller kompetenta i både SVA och i det 

modersmål som eleverna talar (Axelsson och Nilsson, 2013, ss.144-158). 

 

Obondo (2017, ss.117-121) beskriver att det är viktigt att elevernas kompentens i det egna 

modersmålet upprätthålls då det tillsammans med undervisningen i det nya språket utgör det 

ramverk som behövs för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i andra individuella 

ämnen. Detta sker enligt Obondo (2017, ss.117-121) bäst om lärarna har den nödvändiga 

kompetensen. 

 

Om läraren i det nya språket har en hög kompetens i modersmålet hos de elever som undervisas 

så underlättas inlärningen av det nya språket genom att det naturligt underlättar användandet 

av KV genom att först läsa en mening på målspråket och sedan korrekt återge meningen på 

modersmålet vilket underlättar förståelsen av det som studeras och kopplingen mellan de båda 

språken blir stakare. Denna metod har i studier visat sig överlägsen alla andra då det hjälper 

eleverna att på ett naturligt sätt koppla de olika språkens kodning och avkodning. Bland annat 

så underlättas kommunikationen (Rezvani, Street&Rasekh, 2011, ss. 20-23). 

 

7. Diskussion 

I det här kapitlet beskrivs och diskuteras hur informationssökningen gick till under del 7.1 

metoddiskussion. Resultatet av forskningen i förhållande till syftet görs under del 7.2 

resultatdiskussion där även en reflektions kring hur det ser ut i den faktiska verksamheten i 

förhållande till resultaten av forskningen beskrivs. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Till en början var informationssökningen problematisk då det ämnesområde som valts visade 

sig svårt att finna tillräcklig med forskning kring. Efter flertalet försök att finna forskning som 

gav stöd till ämnesområdet och dess frågeställning utan resultat ledde det till ett byte av 

frågeställningen dock inom ramen för samma ämnesområde. Den initiala frågeställningen löd 

språkutveckling hos nyanlända elever och digitala verktyg och ämnade granska de möjligheter 

som finns och vad forskningen säger om att stötta elever med annat modersmål i 

andraspråksinlärningen med hjälp av digitala verktyg. När sökningarna visade sig ge få resultat 

ändrades frågeställningen till: är modersmål ett verktyg till en ny språkinlärning?  
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Med syftet att ta reda på vad forskningen säger om användandet av modersmålet i 

undervisningen vid såväl inlärning av andraspråket som av ämneskunskaper. Det visade sig 

vara ett klokt val då sökningarna gav fler resultat och arbetet med att analysera forskningen 

kunde påbörjas. Sökandet genomfördes i flertalet databaser bland annat ERIC EBSCO och 

olika nyckelord som newly arrived students och flerspråkighet med flera och boolesk operator 

AND användes för att få fram relevanta resultat.  

 

Ett annat kriterium för inkludering var att minska ner antalet träffar genom att anpassa årtalet 

sökningen skulle innehålla till forskning skriven från och med 2010. Det var inte all forskning 

som var utförd i Sverige men hänsyn togs till metod och innehåll av forskningen. Resultatet 

minskades ner till tio forskningsartiklar som var relevanta för frågeställningen. Fyra av de 

utvalda artiklarna var utförda i Sverige och de andra var ifrån Colombia, USA, Iran, Cypern 

och Tyskland. Tre av artiklarna är en av varje från 2011, 2013 och 2016 två är ifrån 2014 och 

två andra är från 2015 de resterande tre artiklarna är skrivna 2017. De tio utvalda artiklarna har 

sedan lästs igenom och kopplats till frågeställningarna i litteraturstudiens syfte. Resultatet av 

analysen diskuteras i nästa del 7.2 resultatdiskussion. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Avsikten med litteraturstudien var att söka ta reda på vilka forskningsrön som finns när det 

gäller kopplingen mellan modersmålsundervisningen och dennas påverkan på övriga 

skolresultat. 

 

En röd tråd som upplevs i de resultat som litteraturstudien ger när det gäller den moderna 

forskningens syn på modersmålets betydelse för övriga studieresultat är vikten av att 

modersmålet inte utvecklas separat, utan litteraturen är samstämmig i sin åsikt att det bästa är 

att låta modersmålet för flerspråkiga elever vara en aktiv del i klassrummet. Om detta tillåts så 

ökar elevernas förståelse för det ämnesspecifika innehållet och inverkar även positivt på 

utvecklingen av det nya språket. 

 

Samtidigt som modersmålet spelar en stor roll för möjligheten att lära sig det nya språket så är 

det viktigt att modersmålet inte tar överhand i klassrummet. Med det menas att det är viktigt 

att sätta upp tydliga ramar och regler för användandet av modersmålet för att på så sätt 

uppmuntra eleverna att lära sig det nya språket medan de har en säker väg för kommunikation 

om de inte kan vissa ord eller blir osäkra.  
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Det verkar dock som att det inte är det vanligaste att modersmålet inkorporeras i den vanliga 

undervisningen och det verkar mer vanligt att användning av modersmålet i det reguljära 

klassrummet ses som ett problem och ofta roten till utländska elevers sämre måluppfyllelse. 

 

När det kommer till elevernas uppfattning av övergången från förberedelseklass till vanlig klass 

så verkar detta vara mer problematiskt och ofta uppfattas elevernas kunskaper som otillräckliga 

för att kunna hänga med i och engagera sig i undervisningen. När detta inträffar så tappar 

många viljan att försöka och måluppfyllelsen riskerar att bli ännu lägre. 

 

Även för elever som tidigare i sina hemländer varit högpresterande är detta en klar risk. Om 

dessa elever istället hade kunnat erbjudas stöd i form av inkorporering av modersmålet i den 

vanliga undervisningen så hade fler kunnat klara sig bättre då det framstår som klart att 

kunskapsinhämtningen i de övriga skolämnena är avhängigt språkkunskapen det dominanta 

språket vilken påverkas av kompetensnivån i modersmålet. 

 

När elevernas språkkunskaper i undervisningsspråket uppfattas som lägre verkar den mest 

överhängande risken vara att kunskapsmålen sänks eller att undervisningen läggs på en nivå 

att alla elever i klassen kan hänga med. Detta upplevs i vanliga klasser som ett större problem 

eftersom det tillgängliga språkstödet inte är tillräckligt. Om detta görs riskerar inte bara de 

elever som har ett annat modersmål att drabbas utan även de som har undervisningsspråket 

som modersmål halkar efter och upplever bristande motivation och ointresse eftersom 

undervisningen misslyckas med att engagera dem. 

 

Detta skulle lösas genom en större tillgång på språkstöd men attityderna till att blanda in 

modersmålet i den vanliga klassundervisningen har visat sig vara avhängigt antalet elever med 

annat modersmål i undervisningsgruppen. Om fler elever har ett annat modersmål än 

undervisningsspråket är attityderna mer positiva än om de är i klar minoritet i klassen.  

 

En svårighet i implementeringen av metoderna för undervisning med KV eller translanguaging 

är rent resursmässiga då skolorna och deras huvudmän helt enkelt inte har tillräcklig budget 

för den personal som skulle behövas för att tillgodose det varierande behov av stöd på och 

undervisning i modersmålet som denna ganska stora (vissa studier talar om att så mycket som 
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20% av den totala elevgruppen har ett annat modersmål än svenska) och heterogena grupp 

skulle behöva detta. 

 

En annan svårighet är det motstånd som i vår studie verkar finnas hos lärarna i den ordinarie 

undervisningen att släppa till tid och resurser till modersmål och att det beskrivs som ett 

problem att ha elever i klassrummet som talar och eller behöver stöd i undervisningen på sitt 

modersmål. 

När det gäller den tid som finns tillgänglig för att låta eleverna lära sig det nya språket i 

förberedelseklass så verkar det finnas lokala tolkningar och variationer om hur lång tid som 

eleverna kan ges i denna undervisningsform. Enligt skolverket får elever gå delvis i 

förberedelseklass upp till två år. Inom kontakter med statliga myndigheter så ses personer med 

utomsvenskbakgrund som nyanlända upp till fyra år. 

 

Vi kan inte dra oss till minne att vi någonsin sett lärare arbeta med KV eller translanguaging 

vare sig under våra VFU:er eller erfarenheter som vikarier vilket kan ses som viss bekräftelse 

på att de svårigheter vi beskrivit kan existera i verkligheten. Detta är dock inte något som är 

säkert. 

 

Nwabudike, Ojoko och Nwaorah (2014) lyfter i sitt forskningsarbete upp orsakerna till 

misslyckande i inlärningen av andra språk. Författarna beskriver de faktorer som ansvarar för 

elevernas oförmåga att lära sig engelska som andraspråk och effekten av modersmålsstörningar 

på prestandan för eleverna i engelska i studieområdet. Enligt Nwabudike, Ojoko och Nwaorah 

(2014, s, 206) undviker lärarna att använda modersmål i undervisningen av andraspråket och 

det saknas nödvändigt material samt redskap för att stödja eleverna i andraspråksinlärning. 

Författarna använder sig av begreppet “Språkbarriärer” för att beskriva problematiken av 

språkförståelsen när lärarna försöker att samtala med eleverna på andraspråket och de hinder 

som eleverna påträffar i processen av inlärningen. 

 

Den existerande elevgruppen med annat modersmål än svenska växer konstant och måste ses 

som mycket heterogen och gruppen har generellt svårare att nå studiemålen än elever med 

svenska som modersmål. Detta gäller oavsett vilken prestationsförmåga eleven uppvisar och 

gäller inte bara för Sverige utan även internationella studier bekräftar detta helt eller delvis. 

Vi har i vår studie kommit fram till att för att gruppen elever med annat modersmål än svenska 

ska ges optimala förutsättningar att på bästa sätt integreras i samhället genom skolgången och 
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nå de uppsatta studiemålen så måste en tydligare koppling mellan undervisningen i svenska 

och undervisning i modersmål. Om denna koppling finns på plats så visar resultaten i vår 

litteraturstudie att de generella studieresultaten och måluppfyllelsen i gruppen borde öka. 

 

Att det sedan är svårt att införa detta fullt ut i en grupp som består av så många olika grupper 

och språk är givetvis något att ta i beaktning. 

Men en mer generell kunskap kring kopplingarna mellan modersmålsundervisning, 

handledning i de specifika skolämnena på modersmålet och möjligheterna till en snabbare och 

bättre kunskapsinhämtning inom både de separata ämnena och det nya språket måste komma 

upp till ytan och diskuteras inom skolornas lärargrupper. 

 

7.3 Förslag på ytterligare forskning 

Genom vår litteraturstudie har vi kommit fram till att en elev som tillåts uttrycka sina 

förvärvade kunskaper med hjälp av sitt modersmål när kunskaperna i det nya språket inte räcker 

till men samtidigt uppmuntras att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av det nya 

språket i kunskapsredovisningen stärks i sin tilltro till sin egen kommunikativa förmåga på det 

nya språket genom att kopplingarna mellan de två språken stärks på flera nivåer. 

 

Med stor sannolikhet verkar det alltså gynnsamt om modersmålsundervisningens position 

skulle stärkas och integreras mer i klassrummet. Studier behöver genomföras för att undersöka 

om hur stor effekt som användandet av kodväxling i den reguljära undervisningen och närvaron 

av modersmålet i klassrummet skulle ge den växande gruppen av elever i den svenska skolan 

som har ett annat modersmål och språk utanför den isolerade skolsituationen. 

 

Ett första steg skulle vara att en eller ett par grupper av elever får sin undervisning av lärare 

som med hjälp av modersmålsläraren använder sig av metoden i undervisningen under en 

läsperiod. Dessa elevers resultat får sedan jämföras med referensgrupper av elever som bedöms 

ligga på samma kunskapsnivå i sitt nya språk men som fått undervisning i samma område utan 

närvaron av modersmålslärare eller användandet av kodväxling i undervisningen. 
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