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ABSTRACT 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att analysera tvåspråkighet med fokus på andraspråk, 
modersmål och interaktion. Vi ville också undersöka hur dessa effekter påverkar elevens 
utveckling och kommunikation i klassrummet. Dagens skola har blivit en kulturell 
mötesplats för både elever och lärare där flerspråkigheten utvecklas. Interaktion i skolan 
är en viktig faktor för att alla elever ska känna en gemenskap i klassrummet. Syftet med 
denna studie är att med hjälp av forskning om tvåspråkighet undersöka hur tvåspråkighet 
påverkar elevernas kunskapsutveckling. Vi använde oss av sociokulturella perspektivet 
och interkulturella perspektivet för att få svar på våra frågeställningar. Vi har valt att 
göra studien systematisk där vi har formulerade frågor som kommer besvaras 
systematiskt genom att analysera relevanta studier från tidigare forskning. Studien är 
utförd på både ett kvalitativt och kvantitativt sätt. Vi använde oss av totalt 13 artiklar 
som vi samlat empiri från. Tvåspråkigheten är en positiv process och den skapar en 
balans mellan skolspråket och modersmålet. Materialet vi har hittat består till stor del av 
internationellt forskning och en hel del svenska forskare som fokuserar på ämnet, 
tvåspråkiga elever. Bland materialet har vi vetenskapliga artiklar, avhandlingar och ett 
fåtal forskningsrapporter som rör ämnet. Resultaten visar att tvåspråkighet har en positiv 
effekt på elevernas lärande samt att det gynnar kunskapsutvecklingen hos eleverna.  
 
Sökord: blingual children, andraspråksinlärning, bilingualism, svenska som andraspråk, 
modersmål, mother tongue, language development, integration   
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1 INTRODUKTION 
 

Tvåspråkighet är i dagens samhälle en verklighet som många människor inte 
uppskattar, det är något som måste värnas om så att målen med lyckad mångfald kan 
nås. Tvåspråkighet måste ses som en fördel eftersom språket är en direktlänk till 
tanken och det bidrar till en lyckad skolutveckling. Sverige är ett av många länder i 
världen som har många tvåspråkiga invånare. Under generationer förs modersmålet 
vidare samtidigt som man tar sig an det nya språket och kulturen som det nya landet 
har att erbjuda. Vuxna, precis som barn blir tvåspråkiga och de lär sig oftast språket 
med brytning. Barnen får istället möjligheten att gå i skolan och utveckla sitt 
språkförråd och blir därmed tvåspråkig utan brytning. I exempelvis Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 1994) står det tydligt att skolan ska arbeta med 
utgångspunkt med elevernas bakgrund, tidiga erfarenheter och språk för att deras 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling ska fortsätta. 

I dagens samhälle ser vi att människor lever i en mångkulturell miljö. Många 
människor blir påverkade av de främmande språk och kulturer som de möter i 
vardagen. Att lära sig nya språk tvekar man inte för längre. För att tala, läsa och 
skriva behöver vi ett språk, det är allmänt känt hur omöjligt det är att koppla bort 
språket när vi tänker. Det intressanta är hur barn som lever med två språk i vardagen 
utvecklar sina språkfärdigheter och även den generella utvecklingen. Statistiska 
Centralbyrån (Statistiska Centralbyrån, 2011), som arbetar för att ta fram statistik 
som stödjer forskning och debatt har visat att under de senaste åren har antalet barn 
till föräldrar födda utanför Sveriges gränser ökat. Denna tillväxt utgör en utmaning 
för skolor runt om i landet och man måste bli allt bättre på olika former av stöd och 
behov för att främja barnets språkutveckling.  

Under vår VFU-period så slog det oss att flera tvåspråkiga elever ofta sätts i fack 
som kan hämma elevens lärande. Det märktes tydligt hur en del elever separerades 
från ordinarie lektioner för att jobba med svenska som andraspråk istället för att vara 
med sin klass. Tvåspråkiga elever får lätt en stämpel som mindre begåvade och ett 
flertal elever kan även känna sig utpekade som ”lågpresterare”. Så för oss, som har 
utländsk härkomst och har varit i liknande situationer när vi var mindre, väckte detta 
ett stort intresse för att undersöka saken närmare. Vi har även märkt hur stor roll 
interaktion spelar i ett klassrum. Den är viktigt för att kunna locka fram alla individer 
i klassrummet och för att alla elever ska känna sig delaktiga och accepterade av 
kamrater och lärare. Elever ska kunna känna att deras åsikt har betydelse, de har rätt 
att få sin röst hörd. Vi känner att interaktion är en av de viktigaste faktorerna när det 
kommer till tvåspråkighet. Det handlar om att lyfta fram elevens kunskaper och 
motivation för att få en rikare bredd på sin utveckling. Interaktion är viktig då 
andraspråkselever kan uppfattas som avvikande av resterande klasskamrater. Vi vill 
genom vår litteraturstudie belysa tvåspråkiga elevers språkutveckling. Denna 
litteraturstudie är en systematisk undersökning och är baserad på forskning kring 
tvåspråkighet. 
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2 BAKGRUND 
 

Bakgrundsavsnittet är uppdelat i fyra delar som bidrar till en bredare och djupare 
förståelse för den systematiska litteraturstudien.  

 

2.1 Mångkulturella samhället 
Enligt Calderon (2004) växer det mångkulturella samhället både internationellt och 
nationellt. Tack vare mångfalden skapas goda förutsättningar för både utveckling och 
nätverkande mellan olika människor och kulturer. Mångfald kan uppfattas som en 
utmaning och väldigt främmande. Calderon (a.a.) fortsätter att skriva i sin text att 
cirka 25 % av barnen som går i skolan i Sverige har en utländsk bakgrund. Skolan 
blir för dessa elever det första mötet med det svenska språket och samhället. Dagens 
skola har blivit en kulturell mötesplats för både elever och lärare där flerspråkigheten 
utvecklas.  

 

Enligt Bigestans (2011) som arbetar på skolverket måste nya resurser och kunskaper 
tas fram för att öka skolans förmåga att stödja elever som inte har svenska som 
modersmål. I och med den ökade mångfalden i samhället så måste även de övriga 
medborgarnas förståelse öka för andra människor och kulturer. Integrering i skolans 
klassrum består av fyra viktiga punkter; gemenskap, kommunikation, ömsesidighet 
och delaktighet. Integrering i skolan är ett viktigt område, ingen ska känna sig 
utanför eller ensam. Bigestans (a.a.) menar att det är viktigt att integrera alla elever i 
klassrummet så att de ska känna en gemenskap och trygghet tillsammans med sina 
klasskompisar. Enligt Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2009) ska skolan samt 
dess utbildade lärare främja respekten för allas lika värde. Det är viktigt att som 
lärare i grunden inte ha främlingsfientliga åsikter.  

 

2.2 Teoretiskt perspektiv 
 

Denna litteraturstudie utgår från ett sociokulturellt perspektiv med inslag av 
interkulturellt perspektiv. Hundeide (2006) menar att alla elever med utländsk 
bakgrund har olika kulturella ramar och olika grunder. Utifrån detta är grunden till 
vårt valda perspektiv. Det finns barn som kommer till Sverige från länder där de 
endast har lärt sig grunderna och de färdigheter som krävs för att kunna fungera i ett 
samhälle, skriver Hundeide (a.a.). Denna forskare berättar även att många barn med 
utländsk härkomst har olika barnuppfostran. De olika sätt elever blir fostrade gör att 
de tillägnar sig olika kunskaper och förmågor, värderingar och åsikter. Hundeide 
(a.a.) nämner även att barn med utländsk härkomst i jämförelse med barn med 
inhemsk härkomst ofta har annorlunda tankar om sig själva och andra, samt sina 
egna möjligheter i livet. Det sociokulturella perspektivet lägger värdet vid att barnet 
föds in i en social värld som är utformad via historiska och kulturella processer. 
Hundeide (a.a.) menar att vi idag lever i ett samhälle med rik mångfald och att det är 
viktigt att se på saker ur ett sociokulturellt perspektiv. Calderon (2004) skriver om 
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det interkulturella perspektivet och att dess interkulturella arbetssätt innebär att varje 
individ måste vara medveten om sin roll utifrån sin egen etniska bakgrund och att 
man måste förstå hur ett mångkulturellt samhälle kan återspeglas i skolan och 
anpassa sig till det. 

Sträng (2003) hävdar att i ett sociokulturellt perspektiv söker man efter kollektiv 
kunskapsutveckling i samhället, vad som skulle kunna kallas en sociogenetisk 
förståelse för hur kunskap uppstår och förs vidare. Sträng (2003) menar att det inte 
handlar om biologisk mening utan om att förstå människan i hennes individuella och 
kollektiva historiska utveckling. Att lära i ett sociokulturellt perspektiv innebär att 
tillägna sig delar av de sätt att formulera och förstå verkligheten som finns tillgänglig 
i omvärlden (Säljö, 2000). Säljo (a.a) har det sociokulturella perspektivet uppdelat i 
två termer, redskap och verktyg. Dessa termer har en särskild betydelse. Redskap och 
verktyg innebär våra resurser, såväl språkliga som fysiska. Dessa redskap använder 
vi oss av när vi förstår vår omvärld och agerar i den. Säljö (a.a.) hävdar att 
människan utvecklat ett par sociokulturella verktyg för att använda i vardagen. Det 
sociokulturella perspektivet utgår från en utgångspunkt, som innebär att människan 
tillägnar sig resurser för att tänka och dela med sig av kultur och omgivning. Säljö 
(a.a.) påpekar att kommunikation och interaktion mellan människor är det som avgör. 
Det är genom kommunikation som de sociokulturella möjligheterna kommer fram, 
och genom kommunikation förs de vidare. Våra sätt att bete oss, tänka, kommunicera 
och förstå verkligheten är processer av sociala och kulturella erfarenheter. 
Kommunikation är det sociokulturella perspektivets bas, det är genom 
kommunikation som människan tar del av kunskaper och färdigheter. Säljö (a.a.) 
menar att det är genom att höra vad andra i sin omgivning talar om och hur de ser på 
världen som gör att barnet blir medvetet om vad som är viktigt att bevara i minnet. 
Barnet föds då in i ett interaktivt och kommunikativt förlopp som främjar den 
framtida kunskapsinlärningen.  

Bergstedt & Lorentz (2006) hävdar att det interkulturella perspektivet går hand i 
hand med det mångkulturella begreppet, de används parallellt. Begreppet 
mångkulturell används för att ange situationer, förhållanden, positioner. Begreppet 
interkulturell beskrivs som handlingen, aktionen och rörelsen mellan individerna. 
Enligt Bergstedt & Lorentz (2006) finns det ambitioner om att utveckla ett nytt sätt 
att förhålla sig till varandra på mångkulturella skolor runt om i Sverige. De 
förespråkar en interkulturell undervisning och ett interkulturellt synsätt. 
Interkulturellt står för en interaktionsprocess där kommunikation mellan individer 
från olika ursprung sker. Bergstedt & Lorentz (2006) menar att man ska lära sig av 
andra kulturer och utnyttja det i skolverksamheten.  Eklund (2003) förespråkar det 
interkulturella lärandet och menar att det interkulturella perspektivet avser den 
dynamiska läroprocessen som innebär att individen tillägnar sig kunskaper och 
redskap som gör det möjligt att leva med och hantera kulturella skillnader i ett 
mångkulturellt samhälle.  
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2.3 Med utgångspunkt i eleven    
 

I läroplanerna (Utbildningsdepartementet, 1994; 2011) för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen, och fritidshemmet går det att läsa att: 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättning och behov 
(Utbildningsdepartementet, 2011, s.8) Detta innebär att skolan skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter språk och kunskap, gynna 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Detta är riktlinjer som skolan 
som läraren ska följa för att skapa de bästa förutsättningarna för varje individ. 
 
Det finns inga större skillnader mellan den gamla läroplanen, Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 1994) och den nya läroplanen, Lgr 11 
(Utbildningsdepartementet 2011). Både den gamla och nya läroplanen lägger stor 
vikt vid att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

 

2.4 Kursplan för svenska som andraspråk  
 

I kursplanen gällande svenska som andraspråk i grundskolan kan man läsa följande: 
”Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i och om svenska språket” (Utbildningsdepartementet, 2011 s.239). I den 
gamla läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1994) gällande svenska som 
andraspråk var syftet att eleverna ska nå upp till en funktionell behärskning av det 
svenska språket som är i nivå med den som svenska modersmål har. I den nya 
läroplanen (Utbildningsdepartementet 2011) gällande svenska som andraspråk lägger 
man istället stor vikt på att skapa tilltro till sin språkförmåga och att eleverna genom 
undervisningen ska ges tänkbarhet att utveckla språket för att tänka, kommunicera 
och lära. Istället för att sätta stora krav på dessa elever vill man ge eleverna rika 
möjligheter att både kommunicera och utvecklas utifrån sin egen kunskapsnivå, utan 
att ställa för krävande anspråk på språkliga korrektheter. I den nya läroplanen 
gällande svenska som andraspråk tydliggörs det centrala innehållen och vad som 
krävs av eleven ide olika årskurserna. 

 

2.5 Modersmålsundervisning  

Skolverket (2000) hävdar att modersmålet är avgörande för utvecklingen av den 
kulturella identiteten. Modersmålet har till uppgift att ge barn med ett annat 
modersmål än svenska möjligheter att i samarbete med andra barn utveckla sina 
kunskaper i språket som talas i hemmet. Lärandet i skolan går hand i hand med 
modersmålet, kunskaper i modersmålet hjälper barn att lära sig 
kommunikationsspråket, svenska. Läsning, skrivande och tal är grunderna i 
modersmålet. Dessa grunder är betydelsefulla för att utveckla både modersmål och 
andraspråket i skolan. 
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3 SYFTE  
 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur tvåspråkighet påverkar 
kunskapsutvecklingen och lärandet hos barn i allmänhet. Denna litteraturstudie ska 
göras för att vi ska kunna fördjupa oss i kunskapen som skrivits av andra om just de 
frågeställningar vi är intresserade av att få svar på. För att vi ska kunna få fram 
resultat så kommer vi använda oss av tidigare forskningsstudier. Genom att lyfta 
fram olika forskares resultat om tvåspråkiga elever och det som rör våra 
frågeställningar ska vi försöka belysa ämnet ur ett sociokulturellt perspektiv med 
inslag av interkulturellt perspektiv.  

 

3.1 FRÅGESTÄLLNING  
 

• Hur är utvecklingen av tvåspråkighet?  

• Hur ses det på svenska som andraspråk och undervisningen?   

• Hur stor betydelse har interaktion och kommunikation?  

• Vilka effekter har modersmål, andraspråk och utveckling på tvåspråkighet?  
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4 METOD 
 

Denna litteraturstudie utförs enligt modellen som Forsberg & Wengström (2008) 
presenterar. Vi har även följt riktlinjer när det gäller att tydligt utgå från en 
formulerad fråga som i resultatet kommer besvaras systematiskt genom att kritiskt 
värdera och analysera relevanta studier. Forsberg & Wengström (a.a.) hävdar vidare 
att det finns två sorters vetenskapliga sätt att utgå ifrån; kvalitativ och kvantitativ. Vi 
har valt att utföra litteraturstudien på både ett kvalitativt och kvantitativt sätt, då vi 
samlat in empiri från olika studiers resultat.   

 

4.1 Insamling av material  
När det gäller bearbetning av material så har vi först och främst vänt oss till Lnu:s 
databaser, Libhub, Eric och LIBRIS. Vi har använt oss av sökord som; blingual 
children, andraspråksinlärning, bilingualism, svenska som andraspråk, modersmål, 
mother tongue, language development, integration. Enligt Patel och Davidsson 
(2003) får sökorden oss på rätt spår, de nämner även att det är vanligt att studierna är 
på engelska och det är då viktigt att sökorden formuleras på engelska så att 
sökningen blir givande. Patel och Davidsson (2003) nämner också att det lätt blir att 
man hittar sina fakta i böcker och artiklar till sin litteraturstudie.  

Materialet vi har hittat består till stor del av internationellt forskning och en hel del 
svenska forskare som fokuserar på ämnet, tvåspråkiga elever. Bland materialet har vi 
vetenskapliga artiklar, avhandlingar och ett fåtal forskningsrapporter som rör ämnet. 
När det kommer till att sammanställa informationen har vi delat upp materialet och 
bestämt att vi individuellt ska läsa och anteckna väsentlig fakta som kan vara till 
hjälp för att visa framtida resultat. Tillsammans har vi gått igenom informationen och 
delat med oss av diverse fakta och sedan sammanställt informationen till de resultat 
vi vill uppnå med denna litteraturstudie. 

4.2 Avgränsningar  
 

När vi sökte material i början var det svårt att begränsa det. Vi valde därför att med 
hjälp av våra sökord samla på oss ganska mycket information om tvåspråkighet och 
utgå från resultatet vi fann där. Sökorden gav oss många träffar, som var svåra att 
begränsa. För att välja ut artiklar som gynnade vår studie, så omformulerade vi våra 
ursprungliga sökord. Sökorden omformulerades till ”språkutveckling, tvåspråkighet, 
modersmål, second language acquisition, ESL, ELT, ESOL, ELF” Antalet sökträffar 
blev färre då vi använde oss av både svenska och engelska sökord. Under sökningens 
gång fann vi många artiklar som vägledde oss till bättre sökord. Det hittades ett 
tjugotal olika artiklar inom ämnet tvåspråkighet. Genom att läsa igenom artiklarnas 
abstract gick det relativt enkelt att välja fram artiklar som kunde hjälpa oss att 
besvara vårt syfte. Vi valde sådant som bearbetats kritiskt, vi fann både kvalitativa 
studier och kvantitativa.  

Vi valde artiklar som riktade in sig på området tvåspråkighet, interaktion, 
modersmål, andraspråksinlärning och skolverksamhet. Vi försökte använda oss av 
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nytt material från 2000-talet och framåt, men även artiklar som var skrivna på 1990-
talet. Vi sökte efter artiklar där metod, syfte, resultat och diskussion genomförts av 
forskarna, då detta visade en högre trovärdighet på studiens förhållningssätt. Trots att 
vi förökte sortera fick vi fram träffar som inte var relevanta för vår studie. De 
handlade om tvåspråkighet bland vuxna och andraspråkslärande. För att kunna 
besvara våra frågeställningar så bra som möjligt så valde vi ut 13 artiklar att utgå 
ifrån. De valda artiklarna presenteras i följande avsnitt. 

För att hitta rätt information så ska man under sökningen ta hänsyn till vad som är 
användbart och lämpligt, för att göra detta krävs det att resultaten från 
undersökningarna är reliabla och valida. När det gäller reliabilitet så handlar det 
enligt Dimenäs (2008) om trovärdighet eller tillförlitlighet. Med tillförlitlighet menas 
att resultaten ska vara trovärdiga, att man kan tro på det som skrivs. I detta fall anser 
vi reliabilitet vara viktig i vår litteraturstudie och genom att använda 
kritisktgranskade artiklar så ökar trovärdigheten i vår studie. Enligt Dimenäs (2008) 
är reliabilitet och validitet starkt sammankopplade då reliabilitetskriterier är en del av 
att kunna diskutera sökningens och resultatens validitet. Validitet handlar om 
studiens giltighet, man ska förstå vad som beskrivs, förstå resultaten och man ska ha 
undersökt det man hade tänkt och inget annat. Med hjälp av sökord sökte vi i 
databaserna efter vetenskapliga artiklar som behandlade det vi ville studera. Vi anser 
att vår litteraturstudie har hög validitet eftersom vi undersökte det vi hade planerat, 
det vill säga hur tvåspråkighet påverkar barns kunskapsutveckling.   

 

 

4.3 Presentation av valda studier  
 

I detta avsnitt presenterar vi kortfattat de vetenskapliga artiklar, avhandlingar och 
forskningsrapporter som använts för att i denna litteraturstudie besvara våra 
frågeställningar.  

 

• Elisabet Elmeroth skriver i sin avhandling Att lära andra språk, (2007) om de 
olika sätt som man lär andra språk, och även tvåspråkighetens aspekter. 
Elmeroth visar även i sin avhandling de olika former av inlärning som finns. 
Det diskuteras om de olika faktorer som finns för en positiv inlärning. 
Elemroth lyfter även fram tyngden över hur viktigt det är att lärare som 
arbetar på en mångkulturell skola ska ha de specifika kunskaper som krävs. 
Dessa kunskaper menar forskaren att man får i sina lärarutbildningar genom 
olika sorters undervisningar och genom praktiska övningar. I sin avhandling 
lyfts även kommunikationsfrågan, vikten av hur tvåspråkiga elever tar sig an 
kommunikationen på bägge språken. Forskaren har genomfört denna studie 
genom en enkätstudie för att komma fram till sitt resultat.  

 

• François Grosjean har engagerat sig mycket i området tvåspråkighet. I sin 
avhandling Blingual, Life and Reality (2010) diskuterar han fram att 
tvåspråkighet inte har någonting med intelligens, politik, undvikande eller 
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kulturellt utanförskap att göra. I dennes studie har forskaren samlat in data, 
intervjuat tvåspråkiga/enspråkiga personer i skolan och i vardagsmiljöer och 
även observerat olika situationer där tvåspråkiga elever och äldre personen 
befunnit sig i. Grosjean lyfter fram att modersmålet används hemma och 
inom de murar där människor med samma ursprung samlas, medan 
kommunikationsspråket utvecklas i skolan och samhället. Grosjean går 
väldigt djupt in i de olika faktorerna som bidrar till en bättre 
kunskapsutveckling i hans studie.  

 

• Aneta Pavlenko har med hjälp av ett par andra bidragsgivare sammanställt en 
studie vid namn Thinking and Speaking in Two Languages (2011) Det 
presenteras olika studier i en rapport, där de olika forskarna fokuserar på 
tvåspråkiga personers prestationer och utförande av språket. Genom 
observationer, statistisk och insamlad data har de kommit fram till hur 
tvåspråkigheten fungerar i talande och tänkande sammanhang. De använder 
sig även av visuella bilder i sin studie för att visa ord och bilder på föremål, 
som de sedan räknat ut procentvis av hur många tvåspråkiga människor 
”lånar” ord och använder i sina vardagliga språk. 

 

• Diane August & Timothy Shanahan har med hjälp av ett par andra 
bidragsgivare samlat in forskning med olika sorters studier som fokuserar på 
tvåspråkighet. Den sammanställda boken Developing Reading and Writing in 
Second language learners (2008) Rapportern koncentrerar sig på vad som är 
känt från forskning om utveckling av läs- och skrivkunnighet i 
minoritetsgrupper när det gäller barn och ungdomar, de lyfter även fram 
faktorerna för utvecklingen, som miljö, undervisning och bedömning. De har 
utfört sin forskning genom olika sorters observationer och test för att få fram 
sina resultat.  Det är framställda forskningsstudier där de använt sig av 
kvalitativ och kvantitativ system för att undersöka hur språket och skriften 
utvecklas bland tvåspråkiga individer.  

 

• Ann-Christin Torpsten studerar sin avhandling Erbjudet och upplevt lärande i 
mötet med svenska som andraspråk och svensk skola (2008) närmare vad som 
nämns i grundskolans läro- och kursplaner när det är frågan om elever med 
utländska rötter. Det har även tittats närmare på hur en grupp lärarstudenter 
med svenska som sitt andraspråk uppfattade sin egen tid på grundskoletiden 
och undervisningen i svenska som andraspråk. Forskaren belyser intressanta 
reslutat i sin avhandling där det talas om att läro- och kursplanerna i stora 
drag handlar om att fostra elever med utländska rötter i svenskt kulturarv och 
svenska normer. Med hjälp av lärarstudenter har forskaren kunnat i sin 
avhandling ta del av lärarstudenternas berättelser och utifrån dessa analyserat 
deras möten med svenska som andraspråk. 

 

• Zeliha Yazici, Binnur Genc and Philip Glover, har tillsammans genomfört en 
studie om tvåspråkighet, How bilingual is bilingual? Mother-tongue 
proficiency and learning through a second language (2010), I sin artikel 
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skriver de om modersmålet som en viktig roll i ett barns sociala och 
personliga utveckling, inom utbildning och andraspråksinlärning. Det finns 
ett komplext samband mellan dessa tre områden. Studien beskriver skolan 
som utvecklingsplats för barn med en tvåspråkighet och de skillnader som 
finns när det gäller kompetensen i sitt egna modersmål. Yazici et.alt skriver 
även om hur viktig integrationen är för att andraspråket ska få en bra struktur 
och framtida utveckling.  

 

• Margret Obondo är delaktig i många forskningar kring tvåspråkighet, och 
även inriktat sig på lärareforskning med tvåspråkiga aspekter. Artikeln Olika 
kulturer, olika språksocialisation: konsekvenser för utbildning och social 
integrering av invandrarbarn ger dels en presentation av olika debatter inom 
forskning om minoriteter, undervisning och språklig kulturell mångfald. 
Denna artikel är en del av Monica Axelssons bok Tvåspråkiga barn och 
skolframgång – mångfalden som resurs (1999) 

 

• Jim Cummins arbetar med språkutveckling och läsutveckling hos inlärare av 
engelska som andraspråk. År 1979 utvecklade Cummins myntade akronymer 
BIC och CALP för att hänvisa till processer som hjälper lärare att kvalificera 
elevers språkliga förmågor. I sin artikel Blingual Children´s Mother Tongue: 
why is it important for education?(1979) skriver Cummins om ansvaret lärare 
har som pedagoger när det gäller barn med tvåspråkighet. Skolan borde vara 
en plats där man drar nytta av tvåspråkiga barn och lyfta fram de positiva 
aspekterna, menar Cummins.  

 

• Charmian Kenner, Eva Gregory, Mahera Ruby and Salman Al-Azamis 
gemensamma artikel “Bilingual Learning for Second and Third Generation 
Children (2008) handlar om tvåspråkigt lärande för andra-och 
tredjegenerationsbarn. I metoddelen kan man läsa hur de har gått tillväga med 
studien och vad de vill få för resultat. De vill ge en detaljerad förståelse av 
hur tvåspråkigt lärande kan användas av andra-och tredjegenerationsbarn och 
hitta hur den skulle kunna införas i klassrummet så att både enspråkiga och 
tvåspråkiga lärare ska kunna utveckla en rikare språkinlärning. Studien 
krävde en kombination av metoder; observation av hur barn engagerar sig i 
tvåspråkigt lärande samt forskning om barn och pedagoger, hur man kan 
vidareutveckla inlärningsstrategier. Studien gjorde på en engelsk-bengalisk 
skola i England. 

 
• Reza Kormi-Nouri, Sadegheh Moniri & Lars-Göran Nilsson har i ett 

samarbete med psykologiinstitutioner, både från Sverige, Iran och Tehran för 
att genomföra en studie The effect of childhood bilingualism on episodic and 
semantic memory tasks(2003) Studien visade att svensk-persiska tvåspråkiga 
barn var på en högre nivå än svenska enspråkiga barn, när de testades med 
svenska material. Den aktuella studien var att undersöka tvåspråkiga fördelar 
av barn som använda olika språk i vardagen, men har samma kulturella 
bakgrund och lever i sina samhällen på samma sätt som de enspråkiga 
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barnen. I fyra experiment har 488 enspråkiga och tvåspråkiga barn jämfördes 
med beaktande uppgifter av episodiskt och semantiskt minne.  

 
• Hangeun Lee, Kyung Hee Kim (2011), har sammanställt artiklen Can 

speaking more languages enhance your creativity? Relationship between 
bilingualism and creative potential among Korean American students with 
multicultural link.  Denna studie har undersökt sambandet mellan individens 
kreativitet och deras grad av tvåspråkighet, som är reflekterande av 
mångkulturella erfarenheter. Totalt 116 koreanska amerikanska studenter (49 
pojkar och 65 flickor) deltog i studien. The Word Association Test (Lambert, 
1956) and Subject Self Rating (Peal & Lambert, 1962) användes för att mäta 
deltagarnas tvåspråkighet, och Torrance Tester av Creative thinking 
(Torrance, 2008) användes för att mäta den kreativa potentialen. Resultaten 
visade att individernas grad av tvåspråkighet och kreativitet är positivt, 
oavsett kön eller ålder.  

 

4.4 Bearbetning och redovisning av resultat  
 
De valda artiklarna lästes igenom flera gånger för att kunna urskilja teman. I 
resultatredovisningen använder vi oss av våra frågeställningar som utgångspunkter 
och frågeställningarna formuleras om till påstenden så de kan användas som rubriker. 
Artiklarnas resultat redovisas tematiskt, där vi fokuserar på resultat från olika studier 
istället för att besvara varje enskild artikel för sig. Med hjälp av den tematiska 
redovisningen har vi försökt skapa ett mönster och få våra frågeställningar besvarade 
utifrån de valda artiklarna. Rubrikerna som används är ”Utvecklande av 
tvåspråkighet”, ”Svenska som andraspråk och undervisning”, ”Betydelsen av 
interaktion och kommunikation”,” Modersmål, andraspråk och utveckling” 
 

4.5 Etiska övervägande  
Uppsatsen är skriven med ett etiskt förhållningssätt. Artiklarna som valts till 
litteraturstudien är både kontrollerade och accepterade av en etisk kommitté som 
behandlar granskning av etiskt förhållningssätt och ser till att etiska övervägande har 
följts. Avhandlingarna och rapporterna som användts har granskats av oss själva, 
eftersom de är publicerade så utgick vi från att forskare varit etiskt medvetna.  Även 
artiklarna har granskats av oss själva innan de användes för vår systematiska 
litteraturstudie. Enligt Forsberg & Wengström (2008) så ska man vid en systematisk 
litteraturstudie göra urval av etiska aspekter och presentera dem i resultatet. 
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5 RESULTAT 
Nedan presenteras de resultat vi funnit i de olika texterna vi valt att använda oss av i 
vår litteraturstudie. Syftets frågeställning bildar rubriker i den tematiska 
redovisningen. 

 

5.1 Utvecklande av tvåspråkighet 
 

Elmeroth (2007) visar att det finns en positiv påverkan när det gäller 
tvåspråkighetens utveckling i skolan. Det talas om ursprungsdefinition, som innebär 
att ett barn redan från början använt två språk, detta kan leda till att 
kommunikationen med det ena språket kan stoppas och utvecklingsprocessen av 
tvåspråkigheten kan komma att avstanna. I diskussionerna om individers 
tvåspråkighet framhålls ofta balanserad tvåspråkighet som det ideala. Förhållandet 
mellan de båda språken är emellertid mycket komplext. Enligt Grosjean (1982) är det 
ovanligt med balanserad tvåspråkighet medan obalans mellan språken är det 
normala. Oftast har flytet i de båda språken betonats då språkens inbördes 
förhållande har bedömts. Vid bedömningen bör istället språkens olika funktioner 
studeras. Tvåspråkigheten testas med avseende på förmågan att förstå och uttrycka 
sig, såväl muntlig som skriftlig. Den receptiva tvåspråkigheten avser tala och skriva. 
Enligt Elmeroth (2007) utvecklas ett skolspråk som barnet lär sig att läsa och skriva 
på, medan det andra språket blir ett muntligt språk. De fyra språkfärdigheterna, tala, 
lyssna, läsa och skriva, brukar betonas i skolsammanhang. Dessa språkfärdigheter är 
olika utvecklade i de båda språken.  

Grosjean (2010) visar att när tvåspråkiga elever kommunicerar med andra, så ställer 
de sig två frågor som oftast sker omedvetet. Vilket språk ska de använda och kan de 
införa sitt andraspråk i interaktionen om de behöver? Tvåspråkiga kommunicerar i 
ett tvåspråkigt läge, men måste först välja ett basspråk att använda med sin 
omgivning. Code-switching är alternativ användning av två språk, det innebär att 
talaren gör en fullständig övergång till ett annat språk för ett ord, en fras eller mening 
och sedan återgår till basspråket. Code-switching har ofta kritiserats, främst av 
enspråkiga, men också av vissa tvåspråkiga. Många känner att den skapar en 
obehaglig blandning av språk, som produceras av människor som slarvar på det sätt 
de talar.  

 Code-switch  

 

                           Borrowing  

 

Figur 1. Illustration of the difference between a code-switch (the alternate use of two languages) and a 
borrowing (the integration of one language into the other). Grosjean 2010, s. 58 

         

Grosjeans (2010) figur visar hur code-switchingfenomenet sker hos tvåspråkiga barn. 
I början används modersmålet och mitt i samtalet faller en bit bort, där inkluderar 
tvåspråkiga barn ett ord eller en fras från andraspråket. Det är så code-switching går 
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till hävdar forskaren. Senare blir det lätt att man slutar med code switching och 
övergår till borrowing, alltså ett lånestadium, där det tvåspråkiga barnet lånar ord 
från andraspråket. Grosjean (2010) menar att barnet har automatiskt inkluderat 
låneorden i sitt ordförråd.  

Pavlenko (2011) talar för code switching och visar en klar bild över hur det kan se ut 
när code switching förekommer i de olika språken. Det skrivs att många lånar ord 
och ersätter sina ursprungsord med andraspråket. Exempelvis, så använder ryska 
människor utländska språk istället för sina egna. Exempelvis används ordet cup 90 
%, av ryska befolkningen istället för ryska ordet chashka. Pavelenko (a.a.) påpekar 
att detta är något som sker omedvetet, code-switching blir en del av språket och 
individerna märker inte själva när de använder sig av det. Code-switching är fördelen 
med att vara tvåspråkig, hävdar de. Grosjean (2010) nämner fördelarna med 
tvåspråkighet, han menar att kommunikationen mellan människor, kulturer och 
länder blir lättare. Tvåspråkighet är kopplat till förmågan att kommunicera med fler 
människor, och ett faktum är att med tvåspråkigheten kan man läsa mer böcker och, 
för vissa tvåspråkiga, blir det större tydlighet i tal och ger även ett rikare ordförråd. 
En annan språklig fördel är att kunna flera språk verkar för att lära sig ytterligare nya 
språk. Det finns det faktum att nya språk kan vara relaterade till dem som redan finns 
och detta kommer att underlätta inlärningen av det nya språket. Grosjean (2010) 
skriver att det mänskliga sinnet strukturerar språk, dess fonologi, morfologi och 
syntax. Tvåspråkighet tycks också uppmuntra tänkandet. De har ofta rapporterats att 
tvåspråkiga barn kan ta avstånd från formen av ett ord ganska tidigt och kan 
uppskatta att något kan heta på olika sätt och tjäna olika syften.  

Enligt Torpsten (2008) är flerspråkiga individer mer språkligt medvetna än 
enspråkiga individer. Det hävdas vidare i studien att personer som behärskar fler 
språk erbjuds fler möjligheter att lyckas i livet och kommande framtid. Torpsten 
(a.a.) menar också att tack vare flerspråkigheten ökar även förståelsen mellan 
människor. 

Enligt Kormi-Nouri m.fl. (2003), har nya kognitiva studier visat att kunskap i ett 
annat språk stärker individens enskilda kapacitet. Det innebär att lärande av ett andra 
språk ökar den normala språkkapaciteten som individen har och så medför den en 
positiv kunskapsutveckling. Ett barn med två språk har tillgång till situationer och 
upplevelser som inte är tillgängliga för enspråkiga barn. Forskarnas resultat visar de 
positiva effekterna av tvåspråkighet, intelligens, kreativitet, resonemang, 
inlärningsstrategier, problemlösning och flexibilitet. Den positiva effekten av 
tvåspråkighet kan också vara bra för barnens långsiktiga minne. Kormi – Nouri m.fl. 
(2003) påpekar att i både episodiskt och semantiskt minne, minns tvåspråkiga barn 
bättre än enspråkiga barn. Lee och Kims (2011) första resultat lägger fokus på genus 
bland tvåspråkiga och visar att tvåspråkiga flickor är mer kreativa än pojkar när det 
gäller att tänka på språken, tjejerna hade högre medelvärde och var mer balanserade 
än de tvåspråkiga pojkarna. Flickor är mer balanserade på sina två språk än pojkar. 
Flickor är mer villiga att uppnå ett andraspråk än pojkar, och tenderar också att ha en 
positiv attityd mot andraspråksinlärning. Forskarna påpekar att intelligens inte har 
något att göra med resultaten, andra resultat visar att kön inte är en viktig faktor för 
förhållandet mellan tvåspråkighet och kreativitet.  Graden av tvåspråkighet visar sig 
vara positivt relaterat till kreativitet. Lee och Kim (2011) hävdar att studenter som 
balanserar tvåspråkighet besitter en positiv egenskap som leder till kreativitet.  
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5.2 Svenska som andraspråk, och undervisning 
 

Elmeroth (2007) lyfter fram kursplanen för svenska som andraspråk, kursplanen 
markerar att syftet med svenska som andraspråk är att eleverna ska nå 
förstaspråksnivå i svenska. Obondo (1999) skriver att det tar tid att lära sig 
skolrelaterade språkfärdigheter. Det uppskattas att det kan ta mellan fem till nio år 
innan andraspråksinlärare har hunnit ifatt sina kamrater.  

Torpsten (2008) skriver i sin avhandling att den avgörande faktorn ligger i 
interaktionen mellan elev och lärare och att bästa resultat nås när eleverna känner att 
de ingår i klassens gemenskap. Interaktion mellan elev och lärare är avgörande för 
om elevens ska lyckas eller misslyckas och det blir mest resultatrikt när lärarens 
planering av och strategier för undervisningen leder till att miljön i klassrummet är 
tryggt och att eleven känner sig accepterad av sin lärare och får sin röst hörd. 
Torpsten (a.a.) skriver även att en avgörande faktor för andraspråkselevers 
språkutveckling, är ifall språk och flerspråkighet ses som samhällets resurs, och inte 
bara som personliga förmåner eller brister. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  Figur 2. Ett interkulturellt prisma , Torpsten 2008, s 161  
 

Enligt Torpstens (2008) interkulturella prisma skall fokus läggas på elevers förmåga, 
undervisningens utformning och ämnets mål. Utifrån elevers förmåga skapas resurser 
och tillgångar. Genom undervisningens utformning skapar vi delaktighet. Tack vare 
ämnets mål skapar vi ömsesidighet och acceptans hos varandra. Dessa tre punkter 
skapar tillsammans ett interkulturell prisma och givetvis förhoppningar för 
kommande framtid. Verksamheten inom skola eller i samhället får människor att inse 
hur stor betydelse svenska som andraspråk har för andraspråkselever. Tack vare den 
så kallade ”de andra” effekten brister ramen för vad som är gemensamt och normalt 
inom skolan, skriver Torpsten (a.a.) 

Elemeroths (2007) studie lyfter fram forskning som visar på tvåspråkighetens 
negativa effekter hos barn från minoritetsgrupper, som varit tvungna att lära sig 
majoritetsgruppens språk. Obondo (1999) hävdar att det finns negativa aspekter, 
resultaten visar att huvudorsaken till barnens misslyckande på mellanstadiet kanske 
inte är svårigheter i läsning eller skrivning utan de problem som hör ihop med att ett 
kontextberoende språk används. Torpsten (2008) skriver vidare i sin avhandling att i 

Undervisningens utformning:  
Bekräftelse, delaktighet, heterogen 
och komplementär  

Ämnets mål: 
Acceptans,ömsesidighet, 
integrativt deltagande  

Elevers förmåga: 
Resurs, tillgång, nydanande 
och kreativ  
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den svenska skolan ses svenska som andraspråk som ett ämne för avvikande 
personer, alltså ”de andra”.  

August och Shanahan (2008) lyfter fram den forskning som hittills gjorts om 
utvecklingen av läs och skrivkunnighet i andraspråksinlärare. En skillnad mellan 
första-och andraspråkets läsutveckling är att andraspråksinlärare har ytterligare en 
uppsättning influenser, som rör läskunnighet och muntliga språkfärdighet i 
modersmål. De hävdar att man ska förstå karaktären och omfattningen av 
språkgränsernas effekter i förvärv av läsförmågan i ett andra språk, man bör vara 
kritisk för att utveckla en generell teori om andraspråks läsutveckling. I motsats till 
enspråkiga elever, så har minoritetsstudenter en uppsättning av resurser eller 
förmågor som är kopplade till deras första språk, både dess muntliga och skriftliga 
former, vilket blir en positiv påverkan av skolutvecklingen. Eleverna har även med 
sig kulturella kunskaper och erfarenheter i samband med deras första språk, som kan 
påverka utveckling och användning av läs-och skrivutveckling på ett andraspråk. 
Vissa teorier inkluderar antagandet att andraspråksinlärning, inklusive läs-och 
skrivkunnighet, kan förklaras främst med hänvisning till funktioner i andraspråket. 
Sådana influenser resulterar i utvecklingsmönster, inklusive misstag, som liknar de 
som gjorts av förstaspråks elever i samma språk och ses som utvecklingsinfluenser. 

Cummins (2000) forskning visar många fördelar med tvåspråkigheten bland elever. 
Tillgången till två språk kan driva fram utvecklingen av språkliga färdigheter. 
Tvåspråkighet sägs förbättra resultaten av kognitiv mångsidighet, analytiska 
strategier och produktivt tänkande i skolprocessen. Dessa är bara inte fördelar för 
minoritetstalande utan även för majoritetstalande. Forskaren hävdar vidare att barn 
lär sig ett andra språk bättre när de har ett bra grepp om sitt modersmål. Skolor med 
tvåspråkiga program hjälper till att utveckla modersmålet samtidigt som det främjar 
elevernas andraspråksinlärning i skolan. Tvåspråkig undervisning stödjer barnets 
personliga utveckling och ger en positiv växling mellan de två språken och de olika 
kulturerna.  
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5.3 Betydelsen av interaktion och kommunikation  
Grosjean (2010) skriver att ett språk försvagas om miljön barnet lever i enbart 
gynnar det andra språket. Det finns mycket snabba förändringar i dominans och 
många viktiga ändringar i språket och det finns även tecken på att ett språk är 
bortglömt ett tag, även om det kan återupplivas snabbt om förutsättningarna är de 
rätta. Om det andra språket inte kommer från en av föräldrarna, kan det komma från 
andra som integrerats i barnets miljö. Forskaren skriver att en viktig händelse i 
barnens tidiga ålder som är tvåspråkiga är när de börjar gå i skolan och börjar umgås 
med andra barn. Om skolan eller skolspråket skiljer sig från vad det talas hemma, så 
kommer de få fler svårigheter.   

Med figuren visas faktorerna som engligt Grosjean (2010) leder till att barn lär sig ett 
andraspråk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figur 3. Factors leading to the acquisition and maintenance of another language in children. 
Grosjean 2010 s.172  
 

Grosjeans (2010) figur refererar till stöden som tvåspråkiga barn behöver för att 
språket ska utvecklas. För att utveckla språket är det bra att kommunicera med 
familjemedlemmar och vänner, att delta i dagliga verksamheter och delta i 
skolaktiviteter. Att interagera med människor i samma område, att ständigt hålla 
språket vid liv genom radio och tv. Forskaren menar att alla dessa faktorer bidrar till 
ett förvärv och underhåll av språket.  

Cummins (2000) förespråkar att lärare måste vara proaktiva och ta initiativ för att 
bekräfta barns språkliga identitet genom att ha affischer på olika språk som finns i 
samhället runt om i skolan och uppmuntra elever att skriva på sitt modersmål. 
Flerspråkiga barn har ett enormt bidrag att ge samhället och till det internationella 
världssamfundet. Cummins (a.a) menar att barns kulturella och de språkliga 
erfarenheterna i hemmet är grunden för deras framtida lärande och måste fortsätta 
bygga på denna grund för att inte undergräva den. Varje barn har rätt att få sina 
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talanger erkända och främjade inom skolan. Cummins (a.a.) hävdar att den 
kulturella, språkliga och intellektuella kapitalet i samhällen kommer att öka 
dramatiskt när samhället och skolvärlden slutar se kulturella och språkliga 
mångfaldiga barn som ett problem som ska lösas och istället öppna våra ögon för de 
språkliga, kulturella och intellektuella resurser de tar med sig från sina hem till 
skolorna och samhällen.  

 

Obondo (1999) skriver att i olika kulturer finns det stora skillnader mellan de sätt 
vuxna kommunicerar med barn. Studien drar paralleller mellan medelklassföräldrar i 
USA, Europa och mellan minoritetskulturer. Medelklassen barns språkinlärning 
underlättas av att föräldrarna integrerar barnen i samtal. I en del barnfokuserade 
samhällen, får barnen inta rollen som deltagare i samtal redan från början. Enligt 
Obondo (1999) så har barn som lever i lägre medelklass eller arbetarklass inte blivit 
integrerade på samma sätt som medklassens interaktionsmönster. Då barn med 
utländskt påbrå inte blir behandlade som samtalspartner, kan de i den svenska skolan 
uppfatta interaktionen helt annorlunda än de barn som kommer från en svensk 
medelklassfamilj.  

 

5.4 Modersmål, andraspråk och utveckling   
 

Enligt Yazici, Genc och Glover (2010) spelar modersmålet en viktig roll i barns 
sociala och personliga utveckling. Modersmålet förvärvas hemma, i skolan och i 
sociala situationer utanför hemmet. Inledningsvis lär sig barn språkets struktur från 
föräldrarna och från människor de umgås med. Barn förvärvar en rad sociala, 
kulturella och familjevärden genom modersmålet. Barn använder språket för att 
uttrycka sina känslor under social kontakt och under kommunikation med andra. Via 
språket förmedlas sociala regler och kulturella värden. Modersmålet formar barns 
sociala liv och beteende. Modersmålet spelar också en viktig roll i utvecklingen av 
självkänsla. De tidiga åren i skolan är viktiga för socialisering och utveckling av 
barnets karaktär och personlighet. Barn som blivit uppväxta i en tvåspråkig och 
mångkulturell miljö upplever två olika typer av språkinlärning: första språkinlärning 
och andraspråksinlärning. Första kontakten med språket äger rum från födseln med 
föräldrar och nära anhöriga, detta kallas för modersmålslärandeprocessen. Processen 
för andraspråksinlärning skiljer sig från att lära sig modersmålet, eftersom 
andraspråksinlärning förekommer i situationer som barnet upplever utanför hemmet. 
Användning av två språk för att kommunicera ses som tvåspråkighet . Yazici, Genc 
och Glover (a.a.) hävdar vidare att självkänsla är särkilt viktigt för tvåspråkiga barn i 
och mångkulturella samhällen eftersom det bidrar till respekt och hänsyn till både 
hem och det mottagande samhället. Självkänsla och kultur hjälper barn att utveckla 
självförtroende och känslor av delaktighet i det mottagande samhället. Barn som inte 
känner sig helt som en del av sin kultur kan bli marginaliserade och uppleva 
personlighets- eller identitets problem som förhindrar kommunikation och 
integration.  
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5.4.1 Tvåspråkighet och kunskapsutveckling  
Yazici, Genc och Glover (2010) menar att när barn lär sig sitt modersmål utvecklar 
de sina språkkunskaper och intellektuella förmågor, vilket i sin tur stärker deras 
andraspråksinlärningspotential. Enligt forskning som utförts, har tvåspråkiga 
program en positiv effekt på andraspråksinlärning och elevens självförtroende. 
Modersmålet spelar en viktig roll för att utveckla barns problemlösning, förståelse 
och analytiska förmåga. Kunskapsutveckling på båda språken har en positiv effekt på 
barns möjligheter att uttrycka sina känslor, tankar, intressen och behov. Nivån på 
barnets första språkkompetens påverkar specifika aspekter av lärande i det andra 
språket. Barn som har ett rikt ordförråd på sitt modersmål när de börjar skolan tycker 
att det är lättare att lära sig språket i skolan och lär sig läsa och skriva tidigare. Barn 
lär sig bättre på det andra språket om de har en högre grad av modersmålets 
kompetens. Invandrarbarn beskrivs som tvåspråkiga, men det är oklart om de har en 
nivå av modersmålskompetens som ger dem möjlighet att dra full nytta av 
utbildningen i det andra språket.  

Torpsten (2008) skriver i sin avhandling att i skolan ska det kunnas erbjudas att både 
delta i ordinarie undervisningen och även på undervisning av sitt modersmål, det är 
bara positivt för den fullföljda språkutvecklingen. Forskaren skriver vidare att det 
blir mycket lättare i fortsättningen för eleverna att utveckla andraspråket när 
förmågorna i modersmålet förbättras. Forskaren belyser att det är betydligt lättare för 
eleverna att formulera sig på sitt modersmål än andraspråket. I modersmålet finner 
eleverna ett flyt och en stabil bas jämfört med andraspråket. Har man goda kunskaper 
i modersmålet bör dessa överföras vidare till andraspråket och på så sätt ha en positiv 
effekt av inlärning av ett andraspråk. På det sättet har modersmålet stor betydelse och 
en viktig roll när det är frågan om lärande och förbättringen av andraspråket.  

Kenner, Gregory, Ruby och Al-Azami (2008) forskning visar resultaten från en 
engelsk-bengalisk skola i England. Två klasser deltog tillsammans med sina 
klasslärare och tvåspråkiga assistenter. Barnen var från ålder sju till elva. Barnen 
hade modersmål (bengaliska) på eftermiddagen efter skoltid, de observerade hur 
barnen lärde sig språket, läskunnigheten och matematik på sitt modersmål. Data 
samlades in via fältanteckningar, digital video och digital ljud inspelning. Studien 
genomfördes under två terminer av läsåret. De utformade tvåspråkiga uppgifter för 
klassrummet. Varje klass som deltog fick olika uppgifter på både engelska och 
bengaliska. Kenner, Gregory, Ruby och Al-Azami (a.a) hävdar i sin studie att 
eleverna fick själva välja vilket språk de kände sig bekvämast med under studiens 
gång. De fick jobba med berättelser som exempelvis Snövit på bengaliska och agera 
ut sina egna tvåspråkiga versioner, samt jämföra bengalisk och engelsk poesi och 
spela rollspel där barnen fick chansen att använda sig av båda språken.  

Enligt Kenner, Gregory, Ruby och Al-Azami (2008) kunde man tydligt se hur barnen 
använde olika begrepp, sådana begrepp som barnen var bekanta med i Bengali 
jämfört med engelska och hur barn växlar mellan eller kombinerar de olika 
begreppen i varje språk för att underlätta förståelsen. De tvåspråkiga barnen tar sig 
an utmaningar så som översättning, där ord och fraser inte har samma innebörd i de 
olika språken. Dessa andra och tredje generationsbarn har växt upp med olika 
kulturer.  Forskarna hävdar vidare att de har utvecklat olika intressen och 
erfarenheter genom det engelska språket i skolan. När de fick jobba med båda 
språken kände barnen ett känslomässigt engagemang med sitt ursprung från 
Bangladesh, en kultur som varit en liten del av deras liv. Resultat visar att barnen 
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kände att Bengaliska var deras modersmål men engelskan var deras kommunikations 
språk och även det språk de har starkare kunskaper i. Den nya tvåspråkiga 
verksamheten gav barnen en chans att använda båda sina språk, men också för att 
utöka sitt utbud av kulturell kunskap. De påpekar att modersmålet är ett hjälpmedel 
för barn som har invandrarbakgrund. Grunden och strukturen finns där. Aspekterna 
av barnets modersmåls erfarenheter undersöktes, detta sätt att arbeta ska enligt dessa 
forskare stärka lärandet, formuleringen. Att ha tvåspråkig undervisning ger eleverna 
ett starkare akademiskt ordförråd på deras modersmål. Kenner, Gregory, Ruby och 
Al-Azami (a.a) hävdar att förståelse av ett begrepp överförs inte bara när ett barn lär 
sig ett nytt språk, utan även för andra-och tredje generationens barn som arbetar med 
två redan bekanta språk. Resultaten visade att andra-och tredje generationens barn 
kan engagera sig med tvåspråkiga uppgifter även om engelskan är deras starkare 
språk. Genom att använda hela skalan av deras språkliga och kulturella kunskaper 
kan de utveckla en djupare förståelse av begrepp, aktivera metaspråkliga färdigheter 
och skapa nya idéer som berikar lärandet. För att till fullo utnyttja dessa fördelar 
behöver barn extra stöd för att underhålla modersmålet. För barn med utländsk 
bakgrund är det viktigt att det finns återkommande möjligheter att använda 
modersmålet, vardagliga sociala interaktioner är inte tillräckliga för att utveckla full 
kännedom om sitt modersmål, skriver forskarna. Undersökningen visade att det 
tvåspråkiga lärandet kan främja studieresultaten för ett brett spektrum av barn från 
andra och tredje generationens bakgrunder, som har olika nivåer av kunskap om 
deras modersmål och engelska. Enligt Kenner et.al (a.a.) kan barn med uppenbara 
inlärningssvårigheter på engelska vara mer säkra på sina modersmål.  

 

 



19 

 

6 ANALYS OCH DISKUSSION 
 

I diskussionsdelen diskuteras de olika forskningsresultaten med hjälp av det 
sociokulturella perspektivet och det interkulturella perspektivet. Forskningsresultaten 
lyfts upp med hjälp av studiens frågeställningar.  

 

• Hur är utvecklingen av tvåspråkighet?  

• Hur ses det på svenska som andraspråk och undervisningen?   

• Hur stor betydelse har interaktion och kommunikation?  

• Vilka effekter har modersmål, andraspråk och utveckling på tvåspråkighet?  

 

6.1 Metoddiskussion  
 

De sökord vi använde oss av kunde avgränsats mer och vi kunde satsat på ett fåtal 
sökord innan sökningen påbörjades, för att minska antalet texter. Redan från början 
var det klart och tydlig vad vi sökte efter. Alla dessa artiklar med olika innehåll om 
vuxna och tvåspråkighet kunde ha utelämnats. Under sammansättningen av 
litteraturstudien utarbetades en tydligare struktur och ett tydligt sammanhang, som 
gjorde det lättare att fokusera på de användbara artiklar som hittats. Vi vände oss 
först och främst mot studier som gjorts på engelska då det finns mycket 
tvåspråkighet i engelsktalande länder, men eftersom stor del av intresset låg i 
svenska som andraspråk använde vi oss även av svenska studier. Då litteraturstudien 
genomfördes av oss två, så har det gett en positiv verkan på arbetets utveckling. 
 

6.2 Utvecklande av tvåspråkighet   
 

Tvåspråkighet är ett diskuterat ämne, där det finns negativa och positiva åsikter när 
det gäller tvåspråkighetens påverkan på elevers språk och skrivfärdigheter.  
Resultaten visar att tvåspråkigheten har en positiv effekt på elevernas lärande samt 
att det gynnar kunskapsutvecklingen hos eleverna. När det kommer till påverkan av 
tvåspråkighets kunskaper i språk och skrift visar Elmeroths (2007) resultat tydligt att 
tvåspråkighet ger en positiv effekt bland elevers utveckling. Även Torpstens (2008) 
resultat visar att tvåspråkighet bör ses som något positivt då personer som behärskar 
flera språk har större chanser att lyckas i livet. Ur ett interkulturellt perspektiv skriver 
Bergstedt & Lorentz (2006) att man ska lära sig av andra kulturer och uttnyttja det i 
skolverksamheten, då det kan gynna elevernas framtida språkutveckling. Grosjean 
(1982) skriver att det är ovanligt med balanserad tvåspråkighet och att obalans 
mellan språken är det normala. Elmeroths (2007) resultat visar att tvåspråkigheten är 
en positiv process. Resultatet betonar vikten av balansen som tvåspråkighet skapar, 
mellan skolspråket och det muntliga språket. Denna process går att koppla till 
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Grosjeans (2010) resultat som påpekar tvåspråkiga elevers kommunikationssätt, där 
de först måste välja ett basspråk att använda när de kommunicerar med sin 
omgivning. Grosjean (a.a) precis som Elmeroth (2007) sätter fokus på den positiva 
balansen. Tvåspråkiga elever använder sig av codeswitching, vilket innebär att 
talaren gör en övergång till sitt modersmål för en mening eller ett ord och sedan 
återgår till basspråket. Kormi-Nouri m.fl. (2003) stödjer ovanstående forskares teori 
om det positiva inslaget kring tvåspråkighet och elevers kunskapsutveckling. Det 
framstår tydligt att tvåspråkighet stärker individens studie kapacitet och är även bra 
för individers långsiktiga minne. Dessa tre forskares argument går slutligen att 
koppla till Torpstens (2008) teori om att tvåspråkiga elever har större möjligheter att 
lyckas i kommande framtid.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet som talar om mångfaldens betydelse, kan 
man tydligt se riktlinjer som stödjer forskarnas teorier och resultat ur det valda 
perspektivet. Hundeide (2006) lägger det sociokulturellas betydelse vid att barnet 
föds in i en social värld som är format av historiska och kulturella inlägg. Elmeroths 
(2007) resultat stödjer den sociokulturella utgångspunkten som betonar betydelsen 
vid födsel i en social värld, och där tvåspråkiga elevers språk tar form med hjälp av 
mångfalden och dess omgivning.  

 

6.3 Svenska som andraspråk, och undervisning 
 

Elmeroth (2007) driver fram sin teori om att de negativa effekterna förekommer i 
minoritetsgrupper, som inte haft något annat val än att lära sig majoritetsgruppens 
språk. Även Torpsten (2008) stödjer ovanstående argument kring den negativa 
uppfattningen av svenska som andraspråk i sitt resultat. För att nå bästa resultat 
skriver Torpsten (a.a) att allt ligger i interaktionen mellan elev och lärare, 
interaktionen är nyckeln till elevens positiva kunskapsutveckling, samt att eleven får 
känna att de ingår i klassens gemenskap. Forskaren lyfter fram sin teori om att i 
dagens svenska skolor ser man svenska som andraspråk som ett ämne för mindre 
språkligt begåvade personer, ”de andra”. Både Elmeroth (2007) och Torpsten (2008) 
resultat stödjer den sociokulturella utgångspunkten som betonar vikten av 
kommunikation och interaktion i klassrummet. Enligt Säljö (2000) är det genom 
kommunikation som de sociokulturella möjligheterna träder fram och genom 
kommunikation förs de vidare. Bergstedt & Lorentz (2006) teori går hand i hand med 
ovanstående forskares resultat. Betydelsen ligger i skolvärldens händer, det borde tas 
vara på den kulturella mångfalden och de tvåspråkiga elevers utveckling istället för 
att se deras språkkunskaper som ett negativt inslag. Med det sociokulturella 
perspektivet som grund så är det viktigt, precis som Torpsten (2008) och Elmeroth 
(2007) skriver att interaktion mellan lärare och elev gynnar stämningen och den 
fortsatta utvecklingen i klassrummet. Det är inte bara det sociokulturella perspektivet 
som förespråkar interaktion och kommunikation som grund i skolutvecklingen, utan 
även det interkulturella perspektivet. Enligt Bergstedt och Lorentz (2006) kan man 
dra paralleller mellan det interkulturella perspektivet och den mångkulturella 
mångfalden. 
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Resultaten tar en annan riktning och fokus läggs på det positiva med 
andraspråksinlärning. August och Shanahan (2008) skriver att till skillnad mot 
enspråkiga elever har minoritetsstudenter en uppsättning av resurser eller förmågor 
som är kopplade till deras första språk. Resultaten visar att elevernas muntliga och 
skriftliga förmågor visar en positiv bild av elevernas skolutveckling. Elever har även 
med sig kulturella kunskaper och erfarenheter i samband med deras första språk, 
vilket kan påverkar utvecklingen och användningen av läs-och skrivutvecklingen på 
ett andraspråk.  

 

6.4 Betydelsen av interaktion och kommunikation  
 

Enligt Grosjean (2010) kan elevers modersmål försvagas om eleven befinner sig i en 
annan miljö där det dominanta språket gynnas. Grosjean (a.a.) grundar detta 
påstående i det sociokulturella perspektivet och hävdar att ett språk lätt kan glömmas 
bort. Det sociokulturella perspektivet förstås i resultaten, då det nämns att barn i tidig 
ålder blir tvåspråkiga när de umgås med andra barn. Tvåspråkiga barn tillägnar sig 
olika nya kunskaper och förmågor från sin omgivning. Grosjeans (a.a) resultat är 
grundat på figur 3 (på sida 17). Figuren visar stöden som tvåspråkiga barn behöver 
för att utvecklas. De bidragande faktorer som ligger till grund för integrationens 
betydelse är, återigen, kommunikation med familjemedlemmar och vänner, delta i 
dagliga verksamheter och integrera med människor. Detta resultat visar stora likheter 
med Säljös (2000) sociokulturella teorier om att, det är genom att höra vad andra i 
sin omgivning talar om som påverkar elevens världsbild. Barnet blir medvetet om 
vad som är viktigt att behålla och ta med sig i sin utveckling.  

Till skillnad från Grosjean (2010) resultat så drar Cummins (2000) slutsatsen att det 
interkulturella perspektivet är viktigt för elevens språkutveckling. Forskaren hänvisar 
till lärarna och menar att de måste vara mer proaktiva och visa större intresse för 
tvåspråkiga elever.  Det sociokulturella perspektivet kan kopplas ihop med Cummins 
(a.a) studie där det är tydligt att det är barns sociokulturella faktorer som lägger 
grund för barns kunskaputveckling. Barnens kulturella och språkliga grunder bygger 
den sociokulturella basen. Resultaten visar en annan vinkel där Obondo (1999) lyfter 
fram att integrationen är olika beroende på från vilken kultur eleven är ifrån.  
Sociokulturella perspektivets ramar och fundament går att sätta ihop med Obondos 
(a.a) teori om att det spelar roll om barnen integreras i samtal redan från tidig ålder 
av sin familj och omgivning.  

 

 

6.5 Modersmål, andraspråk och utveckling    
 

Yazici, Genc och Glover (2010) visar resultat kring hur viktigt modersmålet är för 
andraspråksinlärningen i sin artikel. De menar att modermålet har en viktig roll i 
elevernas sociala och personliga utveckling. Det som dessa forskare lyfter fram går 
att kopplas till det sociokulturella och interkulturella perspektivet. Hundeide (2006) 
menar att språket används för att yttra sina känslor inom de sociala regler och 
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kulturella värden. Modersmålet formar även barns sociala liv och beteende. Yazici, 
Genc och Glover (a.a) hävdar vidare att förvärvandet av språket händer hemma, i 
skolan och i barnets sociala nätverk utanför hemmet. Enligt Hundeide (2006) så lär 
sig barn som växer upp i en tvåspråkig och mångkulturell miljö två olika former av 
språkinlärning: förstaspråkinlärning, modersmål och andraspråksinlärning, 
kommunikationsspråket. 

Förstaspråkförvärvandet äger rum vid födseln med föräldrarna och nära anhöriga och 
kallas för modersmålslärandeprocessen. Till skillnad från Yazici, Genc och Glover 
(2010) hävdar Obondo (1999) att modermålet och kommunikationen har med 
klassgrupper att göra. Å andra sidan hävdar Sträng (2003) att det inte handlar om 
biologisk mening eller klassgrupper utan om att förstå människan i hennes enskilda 
och gemensamma historiska mening. Andraspråksinlärningen förekommer i 
situationer där barnen befinner sig utanför hemmet, ett mönster som förekommer i 
det sociokulturella perspektivet, där fokus är att barnet föds i en social värld som är 
utformad via historiska och kulturella processer, Obondo (1999).  

Enligt Torpsten (2008) är modersmålet en bidragande faktor när det gäller elevernas 
självförtroende och språkinlärning. Även August och Shanahan (2008) lyfter fram 
modersmålet och poängterar att modersmålet påverkar läskunnigheten och även den 
muntliga språkfärdigheten. Hundeide (2006) skriver att det sociokulturella 
perspektivet grundar sin teori att barn med utländsk bakgrund har olika 
barnuppfostran där språkprocessen är olika. Grunden och strukturen är att de tar sig 
an olika lärdomar och styrkor. Tvåspråkiga elever har resurser som går hand i hand 
med modersmålet och som är en positiv faktor i elevers språkutveckling. Elmeroth 
(2007) skriver vidare i sin studie att kontakt med ett nytt språk gör att modersmålet 
kan upphöra och utvecklingen av tvåspråkigheten avstanna. Calderon (2004) skriver 
om det interkulturella perspektivet som ett arbetsätt där eleven måste vara medveten 
om sin roll utifrån sin etniska bakgrund. Modersmålet spelar en viktig roll för att 
utveckla barns problemlösning, förståelse och analytiska förmåga. När barn lär sig 
sitt modersmål utvecklar de sina språkkunskaper och intellektuella förmågor, vilket i 
sin tur stärker deras andraspråksinlärningspotential.  

 

6.6 Avslutningsvis  
 

Slutsatser som kan tas från resultaten är att tvåspråkighet har en positiv verkan på 
elevers kunskapsutveckling. Både Elmeroth (2007), Torpsten (2008) och Kormi-
Nouri m.fl. (2003) tror på den positiva effekten som tvåspråkighet har, både i skolan 
och utanför. När det kommer till resultaten om den negativa och positiva påverkan av 
undervisningen av svenska som andraspråk kan man dra slutsatsen att det finns 
negativa och positiva effekter. Torpsten (2008) kommer med förslag om 
kommunikation och interaktion bland elever och lärare för att förbättra situationen. 
Interaktionens betydelse för framgång, resultaten visar att integration har en stor 
betydelse för elevers språkframgång. De bidragande faktorer som ligger till grund är 
kommunikation, vänner, deltagande i daglig verksamhet och att interagera med sin 
omgivning. Grosejean (2010) är en av de forskare som skriver att interagera är 
nyckeln till positiv framgång för tvåspråkiga elever.  Genom interaktion så skapas 
kommunikation, genom kommunikation så skapas ett rikare språkflöde. 
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Modersmålets betydelse för andraspråkselever, den slutliga slutsatsen som kan dras 
är att modersmålet har en betydande roll i elevernas sociala och personliga 
utveckling. Tack vare modersmålet formas även barns sociala livsstil och beteende. 
Yazici, Genc och Glover (2010), Torpsten (2008) belyser betydelsen av modersmålet 
och den positiva påverkan modersmålet har på andraspråkselevers självförtroende 
och språkinlärning.  

 



24 

 

7 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER  
 

Vi kommer här nedan att presentera de pedagogiska implikationerna.  Vi som 
framtida pedagoger måste ha förståelse för tvåspråkiga elevers behov och 
skolsituation. Vi anser att i dagsläget så läggs det inte så mycket fokus på 
tvåspråkiga elever. Det är viktigt att lärare känner till elevers bakgrund och tidigare 
erfarenheter.  

De tydliga resultat vi fått fram är hur bra tvåspråkighet är. Många forskare skriver 
och analyserar den positiva effekten tvåspråkighet har på våra elever. Det sägs att 
den positiva effekten gynnar elevernas kunskapsutveckling och ger de en språkrik 
framtid. Vi håller med forskarna om den positiva effekten, vi kan se varför den teorin 
dras. Vi båda är tvåspråkiga och vi ser det positiva när vi exempelvis lärt oss ett nytt 
språk. Vi kan även tack vare tvåspråkigheten ha förståelse för andra människor och 
deras kulturer ur ett annat perspektiv. Som pedagog är det även viktigt att ständigt 
tänka på integration, och hur man kan jobba med det på ett bra sätt i klassrummet. 
Som Torpsten (2008) nämner är det viktigt för eleven att interaktion balanseras med 
kunskapsinlärningen. Kommunikation och interaktion mellan eleverna är viktigt och 
även mellan elev, lärare och föräldrar.  

Vi har i vår studie fått fram de olika faktorer som finns kring tvåspråkighet. Till att 
börja med så finns det många sprickor i den positiva teorin kring tvåspråkighet. 
Många andraspråkselever som läser svenska som andraspråk ses som ”de andra”, 
vilket vi anser vara en negativ utpekning. Svenska som andraspråk är något som vi 
båda upplevt som en negativt under vår skoltid. Till att börja med har vi inget emot 
svenska som andraspråk utan ser det mer som en resurs som borde utnyttjas mer av 
dem som verkligen är i behov av det. Svenska som andraspråk borde ses som något 
positivt istället för som något negativt. Som Torpsten (2008) nämner så måste man se 
andraspråkselevers språkutvecklingsvariation och så ska man se det som en rättighet 
eller resurs. Om man lyfter fram det Torpsten (2008) skriver om ”de andra”, kan man 
tydligt se att ramen för den mångkulturella skolverksamheten brister. Att peka ut 
elever som ”de andra” anser vi vara en negativ handling, som faktiskt påverkar 
elevernas självbild bland sina kamrater. Att vara tvåspråkig har sina fördelar, men 
påverkningen kan ha positiva och negativa faktorer. De negativa påverkningarna på 
tvåspråkiga elever kan vara att man tänker på sitt modersmål, men skriver på 
svenska. Där kan språkets struktur brista. Det blir svårt att hålla reda på exempelvis 
en eller ett, då det i modersmålet kan låta helt korrekt så är det oftast fel i 
kommunikationsspråket. Vi som framtida pedagoger måste ta hänsyn till hur vi 
egentligen behandlar våra elever, oavsett tidigare bakgrund och språkfärdigheter.   

Efter att ha genomför denna litteraturstudie känner vi att tvåspråkighet är en viktig 
fråga ute i skolverskamheten. Resultatets betydelse för vår kommande verksamhet är 
olika beroende på att vi kommer bli ämneslärare. En kommer bli engelska/spanska 
och en idrott/historia lärare. Där kommer innebörden av tvåspråkighet variera. Som 
språklärare kommer man möta olika fall av språkutveckling, där det antingen kan 
vara positiva eller negativa inslag. Som lärare i historia kommer man nog inte lägga 
stor fokus på att korrigera elevers språkfärdigheter. Vi vill lyfta fram hur viktigt det 
är att samarbeta och kommunicera med andra lärare i verksamheten och ha en 
ständig kontakt med vårdnadshavare.  
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7.1 Slutord och fortsatta studier  
Under denna systematiska litteraturstudie tycker vi att vi har fått en närmare inblick i 
vad forskning säger om ämnet. Vi känner att vi har fått svar på en hel del, men 
samtidigt så har nya frågor väckts. Det känns som att forskarna är och skrapar lite på 
ämnet, men ingen har riktigt grävt djupare för att kunna belysa de problem som 
finns. Vi utgår efter detta fortfarande från våra egna upplevelser. Det hade varit mer 
givande att få gå ut på olika skolor och intervjua både svenska som 
andraspråkslärare, modersmålslärare och även elever, för att få veta hur de ser på 
ämnet. För övrigt har det varit ett intressant och lärorik tema att titta närmre på.  
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