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ABSTRAKT 
I den svenska skolverksamheten råder ofta en monokulturell organisationskultur där elever 
med annat modersmål än svenska missgynnas. Dessa elever uppnår i mindre utstäckning 
tillräckliga studieresultat i jämförelse med elever vars förstaspråk är svenska. Forskning visar 
att modersmålet är viktigt för lärande, varför Skolverkets riktlinjer är att studiehandledning i 
skolans olika ämnen ska kunna ges på flerspråkiga elevers modersmål. Dock sker inte detta i 
särskilt stor utsträckning. Därför undersöks här genom en systematisk litteraturstudie hur 
flerspråkiga elevers förstaspråk kan tillämpas som en resurs i ämnesundervisningen för att 
främja lärande, i syfte att skapa lika förutsättningar att utveckla kunskapm gentemot de elever 
med svenska som modersmål. 

Studien visar på flera metoder och strategier som är möjliga att använda, vilka kopplas till ett 
interkulturellt perspektiv. De olika metoderna som framkom i de studerade artiklarnas 
undersökningar där modersmålet tillämpades som en tillgång (olika sätt att arbeta med 
tvåspråkiga texter, par- och grupparbeten, historieberättande samt att använda artefrakter för 
tvåspråkig kommunikation) ledde till lärande. Dessutom visades att lärares strategier och 
förhållningssätt avseende att se invandrarelevers förstaspråk som en resurs påverkade elevers 
lärande positivt. Vidare framkom elevstrategier där flerspråkiga elever skapar mening och 
förståelse genom att utnyttja sitt modersmål. Slutligen visades även att olika typer av 
samarbete skapar förutsättningar för olika projekt och för flerspråkig undervisning. 

Studien visar att trots att det kan verka svårt att ordna en flerspråkig undervisning när man 
som lärare inte behärskar de olika minoritetsspråken så är detta möjligt. Det går att ordna en 
undervisning där de flerspråkiga elevernas modersmål ges utrymme och kan användas som en 
tillgång för lärande. Det här är något som man som enskild lärare direkt kan börja arbeta med 
genom förhållningssätt, strategier och metoder. Ju fler som anammar detta, desto bättre 
förutsättningar skapas för samarbete och utveckling av en interkulturell organisationskultur 
istället för en monokulturell. 

 

Nyckelord: flerspråkig, flerspråkighet, tvåspråkig, minoritetsspråk, mångkultur, 
interkulturell, pedagogik, lärande, tillämpa, modersmål, förstaspråk, invandrarelev, resurs, 
ämnesundervisning, undervisning, metoder, strategier, förhållningssätt, skola. 

Keywords: multilingual, bilingual, multicultural, intercultural, learning, first language, 
mother tongue, resource, education, practice, immigrants, methods, strategies, instruction, 
school.  
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1 INTRODUKTION 
Det postmoderna samhället har varit och är präglat av globalisering, internationalisering och 
ökad rörlighet över nationsgränser. Skolan har gått från att vara relativt homogen och 
monokulturell till att ha blivit mer och mer heterogen och mångkulturell. I den svenska skolan 
har närmare en femtedel av eleverna i grundskolan utländsk bakgrund. Man kan se att denna 
elevgrupp uppnår sämre skolresultat än de elever som har svensk bakgrund. Enligt 
skolverkets statistik för läsåret 2009/2010 lämnade nästan var fjärde elev med utländsk 
bakgrund grundskolan utan grundläggande behörighet, vilket kan jämföras med var tionde 
elev av de med svensk bakgrund (Skolinspektionen, 2010). Denna verklighet skapar 
funderingar över om alla elever verkligen ges samma studie- och utbildningsmöjligheter, 
vilket står i läroplanen och är en aspekt av att skolan ska vara likvärdig för alla elever 
(Lgr11). Hyltenstam (2007:46) menar att:  

”Det är uppenbart att skolan inte lyckas ge elever med utländsk bakgrund en lika god 
utbildning som den de inhemskt svenska eleverna får. Skälen till detta är sammansatta och 
måste bland annat antas omfatta ett antal viktiga psykosociala och kulturella faktorer. Bland 
de psykosociala finns elevernas sociala integration, deras motivation och attityder till 
skolmiljön samt vilka attityder andra elever och lärare visar dem. De kulturella faktorerna 
omfattar bl.a. elevernas egna och deras föräldrars erfarenheter av utbildning i andra 
kulturella kontexter. Detta komplex av faktorer bidrar till varje elevs identitetsskapande och 
ger via elevens självuppfattning effekter på utbildningsresultat och social situation i 
skolan”. 

Vidare påpekar han att även språkliga faktorer är väsentliga (idem), på vilka denna studie 
kommer att lägga fokus.  

I den svenska skolan har cirka 15 % av eleverna annat modersmål än svenska. Dessa barn och 
ungdomar som växer upp med svenska som sitt andraspråk och ett minoritetsspråk som sitt 
förstaspråk behöver särskilda arrangemang för att deras båda språk ska utvecklas till att bli 
effektiva kommunikations-, identitets- och tankeinstrument. Det här är skälet till varför det 
svenska skolsystemet har inrättat ämnena svenska som andraspråk (SvA) och modersmål 
(ibid). Att ämnena finns är dock ingen garanti för att skolresultat skall förbättras, även om 
forskning visar att samtidiga satsningar på modersmål, ämneskunskaper och svenska är en 
framgångsfaktor (Bunar, 2010).  Inställningen och förhållningssättet till ämnena hos de olika 
aktörerna inom skolan har betydelse för om ämnena och flerspråkighet ges status så att de 
möjligheter som finns i SvA och modersmål utnyttjas. För att ämnena ska få status är ett 
interkulturellt perspektiv nödvändigt, och Skolverkets kvalitetsgranskning från 2010 visar på 
att svenska skolor brister gällande detta perspektiv (Skolinspektionen, 2010), vilket 
exemplifieras och styrks av ytterligare källor nedan.  

Ämnena SvA och modersmål har under många år varit och är fortfarande i stor utsträckning 
präglade av ständiga ifrågasättanden, dåliga resurser, outbildade lärare, allmänhetens, 
föräldrarnas och elevernas felaktiga föreställningar och låg status. De ligger dessutom ofta 
utanför ordinarie skoltid, varför många elever väljer att avstå undervisning i dessa ämnen. Det 
här försvårar också samarbete mellan lärarna i modersmål liksom SvA och övriga 
ämneslärare (Bunar, 2010; Elmeroth, 2008). 

Ytterligare ett tecken på brister i ett interkulturellt perspektiv är att invandrarelevers 
skolsvårigheter ofta anses bero på någon form av brist såsom kognitiv förmåga, den svenska 
diskursen och de normer och värden som anses viktiga inom den svenska kulturen eller 
bristande färdigheter i svenska språket. Enligt ett interkulturellt synsätt bör istället mångfald 
och flerspråkighet ses som en resurs, och skilda kulturer och språk berikande för varandra 
(Lahdenperä, 1997). Självklart är förvärvande av det svenska språket en nödvändighet för att 
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uppnå tillräckliga skolresultat, men en förutsättning för detta är att modersmålet får fortsätta 
att utvecklas och att detta kan användas som ett medel för att tillägna sig kunskaper i svenska 
liksom innehållet i ämnesundervisningen (Elmeroth, 2010).  

I forskningsvärlden råder det enighet om att modersmålet har stor betydelse för 
kunskapsutvecklingen, något som Skolverket har tagit fasta på. Förutom ämnet modersmål så 
har elever rätt till studiehandledning på modersmålet i ämnesundervisningen 
(Skolinspektionen, 2010). Det här är något som man som enskild lärare kan påverka och 
jobba metodiskt med. Att ändra övergripande attityder, förhållningssätt och perspektiv i ett 
helt skolsystem tar tid, vilket krävs för att de renodlade ämnena SvA och modersmål ska 
kunna fylla sitt syfte och ge tillräckliga möjligheter för framgångsrika skolresultat, men att 
integrera språkutveckling i ämnesundervisningen är något varje lärare kan göra. Det kan dock 
verka problematiskt att använda modersmålet i undervisningen när man inte själv kan språket 
i fråga, varför den här studien avser att studera hur invandrarelevers förstaspråk kan tillämpas 
som en resurs i ämnesundervisningen för att främja lärande.  

Intresset för Interkulturell pedagogik väcktes under min senaste praktikperiod då jag mötte 
många elever med utländsk bakgrund och där jag flera gånger slogs av att de inte alltid 
förstod språkliga förklaringar trots att jag själv tyckte att jag använde ett mycket 
grundläggande språkbruk. Jag förstod också att många av dessa elever hade svårigheter att nå 
de olika kunskapskraven, och kände att dessa elever behöver få bättre möjligheter att nå bättre 
studieresultat, en undervisning som ger bättre förutsättningar, och framförallt lika möjligheter 
gentemot sina klasskamrater med svenska som förstaspråk. Möjligheter kan skapas på många 
sätt, men det här arbetet fokuserar alltså på den del som gäller att använda modersmålet som 
en tillgång. För trots det paradigm som råder inom forskningsvärlden om att förstaspråket är 
viktigt för utveckling och lärande och trots Skolverkets riktlinjer om att lyfta fram 
modersmålet som ett redskap för kunskapsinhämtandet inom ämnesundervisningen, så ser det 
inte ut såhär ute i skolverksamheten. Därför är det viktigt att studera ytterligare om hur man 
praktiskt kan jobba med att tillämpa modersmålet som en resurs, liksom att lyfta fram hur 
detta kan främja lärandet.  

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att förstå hur man kan använda invandrarelevers förstaspråk som 
en resurs i ämnesundervisningen för att främja lärande, liksom för att ge dem samma 
möjligheter till kunskapsutveckling som de elever med svenska som modersmål får.  

Litteraturstudien baseras på den huvudsakliga frågeställningen: Hur kan flerspråkiga elevers 
förstaspråk tillämpas som en resurs i ämnesundervisningen för att främja lärande? 

Den huvudsakliga frågeställningen besvaras genom underfrågorna:  

1) Vilka praktiska metoder finns där man tillämpar flerspråkiga elevers modersmål som en 
resurs för lärandet? 

2) Vilka strategier finns där man tillämpar flerspråkiga elevers modersmål som en resurs för 
lärandet? 

4) Hur kan dessa metoder och strategier främja lärande? 

3 BAKGRUND: INTERKULTURELLT PERSPEKTIV 
I bakgrunden beskrivs teorier och forskning om och utifrån ett interkulturellt perspektiv. Det 
här perspektivet är valt eftersom det i stort handlar om interaktionsprocesser mellan 
människor med olika etnisk ”tillhörighet”, kultur och språk, vilket kommer att förklaras mer 
ingående. Beskrivningen av det interkulturella perspektivet inleds med några definitioner av 
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olika begrepp som är centrala för denna studie. Därefter beskrivs en teoriram med fokus på 
interkulturell pedagogik. Teorier och forskning om språk, och då i synnerhet modersmålets 
betydelse för lärande kommer också att redovisas, samt hur verkligheten i den svenska 
skolverksamheten ser ut med en monokulturell organisationskultur.  

3.1 Terminologi och definitioner 
Många begrepp kan vara vaga eller mångtydiga, varför jag i detta avsnitt definierar 
innebörden av vissa begrepp som är centrala för den här studien, med vilket jag avser att 
underlätta förståelsen av läsningen.  

3.1.1 Inter-, mång-, och multi- kulturalitet 
Först och främst bör ordet kultur definieras eftersom detta kan tolkas på flera olika sätt och ha 
flera olika innebörder. Här fördjupas inte begreppet avsevärt men de vanligaste 
definitionerna, enligt Lorentz & Bergstedt (2006), återges. Kultur kan referera till bl. a. det 
traditionella humanistiska kulturbegreppet med huvudsaklig fokus på konst, liksom till det 
kulturpolitiska och administrativa kulturbegreppet som ligger till grund för kulturpolitiska 
program och åtgärder. I den här texten avser dock ordet kultur att referera till det 
socialantropologiska kulturbegreppet som syftar på ekonomiska och sociala strukturer, 
levnadssätt, beteenden, värderingar, kön m.m.  

Det finns skillnader i betydelse mellan begreppen interkulturell och mångkulturell, varför det 
måste finnas en distinktion för deras respektive användning. Begreppet mångkulturell 
används för att ange ett tillstånd, en position, en situation etc. Man talar exempelvis om ett 
mångkulturellt samhälle och en mångkulturell skola, vilket innebär att dessa befolkas av 
individer som representerar skilda kulturer, etnicitet eller nationaliteter. Man talar även om 
mångkulturell utbildning som då avser ett tillstånd av en utbildning som kan handla om olika 
värderingar och beteenden från några skilda kulturer. Begreppet interkulturell betecknar 
handling, aktion och rörelser mellan individer. Prefixet inter i interkulturell står för en 
interaktionsprocess där ömsesidig kommunikation sker mellan personer från olika kulturella 
bakgrunder (idem).  

Ibland kan man även läsa och höra ordet multikulturell. Detta kommer från det engelska 
uttrycket multicultural som i sin tur kan härledas till latinets multi, vilket betyder mång-. Den 
svenska motsvarigheten är således mångkulturell, och multikulturell får ses som svengelska 
och språkligt inkorrekt. Därför kommer enkom begreppet mångkulturell att användas i denna 
text (ibid.). 

3.1.2 Språkliga definitioner  
Modersmålet är det språk som ett barn etablerar sina första kontakter med. Det språk på vilket 
barnet socialiseras i hemmet, och in i en kultur. Modersmål är synonymt med förstaspråk, 
eftersom det är det första språk som en individ tillägnar sig. Förstaspråket förvärvas 
informellt i språkets naturliga miljö. Det är inte ovanligt att barn har två eller fler förstaspråk 
om dess föräldrar talar flera språk i hemmet. Begreppet andraspråk syftar på ett språk som 
lärs in senare i livet när ett eller flera förstaspråk redan är etablerade. Andraspråket lärs in 
både formellt i skolan men också informellt i elevernas vardag (Axelsson, Rosander & 
Sellgren 2005; Torpsten 2008). Två- och flerspråkighet kan definieras lite olika. Torpsten 
(2008) använder sig av definitionen att en person som har två förstaspråk ska betraktas som 
tvåspråkig, och att en person som har två förstaspråk och som dessutom tillägnat sig ett 
andraspråk ska betraktas som flerspråkig. Man måste dock också betrakta en person som har 
ett förstaspråk och därtill flera andraspråk (vilket då skulle benämnas tredje-, fjärdespråk 
osv.) som flerspråkig. Därför kommer jag att använda mig av samma definition som Axelsson 
m.fl. (2005), vilken innebär att två- och flerspråkighet avser att man i sin vardag har behov av 
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att använda två eller flera språk i sin vardag. Dock bör man ha i beaktande att en person också 
måste betraktas som flerspråkig om denne behärskar flera språk, även om han/hon inte 
använder samtliga språk i sin vardag.  

3.1.3 Elevbegrepp 
Gällande två- och flerspråkighet kopplat till begrepp gällande elever, så kommer jag främst 
att använda mig av flerspråkiga elever (här innefattar jag även tvåspråkiga elever). Jag syftar 
då på de elever med annat förstaspråk/modersmål än svenska, men då detta i vissa lägen kan 
bli otydligt eftersom elever med svenska som modersmål också kan vara flerspråkiga kommer 
jag därför att även använda mig av begreppet invandrarelev. Viktigt att påpeka är att denna 
grupp av elever inte är homogen, utan mycket heterogen, varför det finns flera sätt att 
definiera ”invandrare”. Ibland görs en distinktion där man skiljer på elever med 
invandrarbakgrund och elever med annat förstaspråk än svenska (Torpsten, 2008). För den 
här studien är det elevernas språksituation som är väsentlig. Ibland så kommer jag även att 
använda mig av minoritetsspråkselever då jag i likhet med Axelsson m.fl. (2005) vill fokusera 
på den maktaspekt som finns mellan dikotomierna majoritet-minoritet, och även poängtera att 
dessa elevers modersmål är ett minoritetsspråk i Sverige.  

3.1.4 ”Tillämpa som en resurs” 
I studiens frågeställning ingår uttrycket ”tillämpa modersmålet som en resurs”, vilket här 
förtydligas. Ordet resurs syftar till ”något som finns att tillgå för en viss verksamhet” 
(Norstedts svenska ordbok, 2007). I denna studie handlar tillgången om invandrarelevers 
förstaspråk, och verksamheten om lärandet inom skolans ämnesundervisning.  

Ordet tillämpa avser både praktiska metoder och strategier, vars betydelseskillnad nu 
redogörs. En metod innebär ”ett planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat” 
(idem). Man skulle alltså kunna säga att de praktiska metoderna i stort handlar om 
undervisningens didaktik, och kan vara exempelvis specifika övningar eller material inom 
undervisningen (såsom läromedel). En strategi innebär en metod/teknik att långsiktigt och 
övergripande leda/arrangera/ordna något (t.ex. ett företag/en utveckling)/någon/några i önskad 
riktning (Svenska Akademiens Ordbok, 2014). I detta sammanhang kan det konkretiseras 
genom att säga att det handlar om övergripande metoder/tekniker för att skapa en 
utveckling/ett lärande. Det kan vara elevstrategier, lärarstrategier eller strategier genom 
samarbete exempelvis.  

3.2 Teoriram - interkulturell pedagogik 
Interkulturell pedagogik, handlar enligt Lahdenperä (2004a) om socialisation, lärande och 
undervisning i ett mångkulturellt, globalt och interkulturellt sammanhang, och innefattar bl. a 
interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, mångkulturell utbildning, interkulturell 
undervisning, mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning. Lorentz 
(2010) sammanfattar interkulturell pedagogik som en framställning av pedagogiskt handlande 
som har utvecklats utifrån sociokulturella lärandeteorier. 

En grund i interkulturell pedagogik är ett interkulturellt förhållningssätt. Ett förhållningssätt 
innebär ”ett uttryck för en viss inställning” (Norstedts svenska ordbok 2007), och kopplat till 
begreppet interkulturell handlar det om att man har en öppenhet mot mångfalden och ser 
denna som berikande. Man har en förståelse för att människor är olika, har olika synsätt och 
kan acceptera att det är så. Värdet av att träffa människor som har andra värderingar och 
erfarenheter framhålls, liksom inställningen att man lär sig mycket om världen och sig själv i 
mötet med det ”annorlunda” och har en tolerans gentemot detta, vilket grundar sig i en 
övertygelse om allas lika värde. Flera språk och flera kulturer i klassrummet ses som en 
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tillgång som bringar möjligheter till kunskapande och värdegrundande utbildning (Borgström 
2004; Elmeroth 2008; Lorentz 2010). 

Väsentligt inom interkulturell pedagogik är begreppet interkulturellt lärande, vilket 
kännetecknas framförallt av att interaktionen och kommunikationen mellan olika individer 
med skild etnisk och kulturell bakgrund kan påverka lärandets villkor och kunskapens 
innehåll i lärandesituationen. Det handlar om att kulturella normer, värderingar, beteenden, 
kunskap och tankar hos olika individer med skild etnisk och kulturell bakgrund påverkar 
subjektiva uppfattningar av skilda kunskapsfenomen, vilket sker genom social interaktion och 
interkulturell kommunikation (Lorentz & Bergstedt, 2006). Viktigt för den interkulturella 
lärandeprocessen enligt Lahdenperä (2004a) är en studentaktiv och erfarenhetsbaserad 
undervisning. Denna sammanfattning av interkulturellt lärande visar tydligt den koppling till 
sociokulturella lärandeteorier som det interkulturella perspektivet bygger på. Genom en 
sociokulturell prisma kommer lärande här att ytterligare beskrivas, vilket är nödvändigt då 
denna studie handlar om hur modersmålet kan tillämpas som en resurs för att främja just 
lärande.  

Utifrån detta synsätt är lärande något som ständigt pågår och förändras i samspel med 
omgivningen. Kunskaper och färdigheter utvecklas genom kommunikation och interaktion, 
vilket gör lärandet till ett deltagande i en social aktivitet. Lärande sker via en social grupps 
konstruktion och processande av kunskap, genom användning av kulturella 
artefrakter/redskap, där språket anses vara huvudartefrakten. Lärande är alltså något som sker 
mellan människor, vilka kommunicerar och agerar utifrån olika värden, normer och 
förväntningar som är sociokulturellt och historiskt betingade. 
Inlärningsmiljön/klassrumsklimatet är därför avgörande för inlärningen, och här anses social 
trygghet genom goda relationer, acceptans, respekt och inkludering vara viktiga faktorer 
(Hundeide, 2006; Säljö, 2000). 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande riktar man uppmärksamhet mot individens 
förutsättningar istället för tillkortakommanden, dvs. att man utgår från möjliga 

utvecklingszoner (Hundeide, 2006). Det handlar om ”zonen för närmaste utveckling” som 
myntades av Lev Vygotskij, vem är en av förgrundsgestalterna inom den sociokulturella 
teoriramen. Han definierar zonen som: ”the distance between the actual developmental level 
as determined by independent problem solving and the level of potential development as 
determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more 
capable peers” (Vygotskij, 1978:68). Zonen beskrivs ofta som en individuell 
utvecklingspotential som ligger på en nivå något över den nuvarande behärskningsnivån 
(Wedin, 2011). För att klara av kognitivt krävande uppgifter, vilka är en förutsättning för att 
elever ska kunna befinna sig i utvecklingszonen, behöver elever stöd och hjälp av någon som 
kan lite mer. Kopplat till språk, kan sägas att ju högre kognitiv svårighetsgrad desto mer 
språklig stöttning behövs (Gibbons, 2010). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv anses det även ha en stor roll för lärande att det som lärs in 
känns viktigt och motiverande, varför undervisningen bör bygga på tidigare erfarenheter och 
kopplas till elevernas liv. Enligt den sociokulturella teorin påverkas elevernas motivations- 
och ambitionsnivå också av deras självförståelse/självbild, vilken i sin tur kan påverkar av hur 
omgivningen ser på eleven och attribuerar denne.  Läraren bör alltså ge eleven hållpunkter så 
att denne kan skapa en fruktbar teori om sig själv, genom en god relation och genom att visa 
omtanke och tro på elevens person och förmåga (Hundeide, 2006). 

För att återkoppla lärande inom den sociokulturella teoriramen till det interkulturella 
perspektivet, kan man jämföra med hur Lanhdenperä beskriver interkulturell undervisning. 



6 

 

 

Hon menar att hänsyn måste tas till de tvåspråkiga elevernas språk, kultur och erfarenheter för 
att de inte skall missgynnas. För att undervisningen ska kännas relevant och meningsfull är 
det en fördel att den knyts till elevernas förförståelse, vilket också är viktigt ur 
motivationssynpunkt. Skolan bör också anstränga sig för att kunna erbjuda undervisning på 
och i elevens modersmål. Höga förväntningar på elever och deras prestationer gynnar 
skapandet av goda interkulturella inlärningsmiljöer. 

Här kan man klart se att interkulturell teori om lärande bygger på den sociokulturella. 
Lahdenperä nämner vikten av undervisning på modersmålet, vars anledningar kommer att 
beskrivas ytterligare under nästa paragraf. Där tas upp språkteorier med särskild betoning på 
modersmålets betydelse för lärande.  

3.3 Teorier och forskning om språk och modersmålets 
betydelse för lärande 

Liksom lärandet så ses språket, inom den socio- och interkulturella teoriramen, som en 
situerad företeelse och sammanhanget där språkutveckling sker har stor betydelse för 
lärandet. Olika sammanhang utvecklar olika språk (Gibbons, 2010; Sandwall, 2013). Detta 
resonemang bygger på den språkteori som baseras på Michael Hallidays och andra lingvisters 
forskning kring systematisk funktionell lingvistik. Denna språkteori handlar om att ett språk 
finns med i nästan allt vi gör och att vi alltid använder det i en social kontext, ett 
sammanhang. Eller snarare två sorters sammanhang, vilka är kulturkontexten samt 
situationskontexten. Den förstnämnda handlar om att människor inom en kultur delar åsikter 
och förväntningar och tar mycket för givet, och att utförandet/användandet av ett språk är 
olika i olika kulturer. Situationskontexten handlar om att man använder och förstår språket på 
olika sätt beroende på situation (Gibbons, 2010).  

Att både lärande liksom språkanvändning- och språkutveckling är situationellt och 
kontextuellt beroende innebär att språklig behärskning och kunskapsutveckling hänger ihop, 
vilket också har bevisats genom forskning där studier visar att elevers kunskaper i svenska har 
tydliga samband med deras ämneskunskaper (exempelvis Gröning, 2006).  Detta är en orsak 
till att Skolverket utifrån ett Interkulturellt perspektiv anger riktlinjerna att 
ämnesundervisningen i skolan ska vara både språk- och kunskapsinriktad (Skolinspektionen, 
2010). En del i detta är att alla lärare ska se sig som språklärare, liksom att språkutveckling 
också måste ske inom ramen för varje ämne, där kunskapsinnehåll och språk knyts samman, 
och då blir också språket en tillgång för kunskapsutvecklandet (Elmeroth, 2008, 2010; 
Lahdenperä, 2010). En del i detta handlar om studiehandledning på modersmålet, vars behov 
förklaras ytterligare genom följande forskningsresultat.  

När det gäller barns språkutveckling i en ”majoritetssituation”, alltså då det språk som barnet 
utvecklar är detsamma som talas av majoritetsbefolkningen, så kan man säga att den språkliga 
kompetens som tillägnas före skolstart kan betecknas som språklig bas. Denna bas innefattar 
cirka 8000 - 10000 ord, vilka är relaterade till ett vardagssammanhang (i en viss kultur). Vid 
skolstarten är språket automatiserat, dvs. att barnet inte behöver tänka på uttalet eller 
grammatiken då de ska yttra sig. Talet flyter och barnet kan koncentrera sig på innehållet i det 
som de vill kommunicera. Efter skolstarten utvecklas språket med ett kunskapsrelaterat, även 
kallat skolspecifikt språk som innefattar formella regler/strukturer och ett utökat ordförråd, 
vilket är språkets utbyggnad. Det kan röra sig om ett par, tre tusen nya ord per år. 
Utbyggnaden av det kunskapsrelaterade språket är alltså jättelik - elever som går på 
gymnasiet behöver 30000 - 40000 ord för att förstå undervisningen (Elmeroth, 2010; 
Hyltenstam, 2007). 
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Såhär ser språkutvecklingen alltså ut generellt sett vid en majoritetssituation. För elever med 
utländsk bakgrund kan språkutvecklingen vara betydligt mer komplicerad. Elmeroth menar att 
”elever med svenska som andraspråk ställs inför en dubbel uppgift. De ska utveckla den bas 
som övriga elever redan har vid skolstarten, samtidigt som de ska bygga ut språket med 
kunskapsrelaterade begrepp och språkliga strukturer. De ska både lära ett andraspråk och lära 
på ett andraspråk” (2010:87). Det tar alltså mycket lång tid att nå den språknivå som krävs för 
att följa undervisning som genomförs på andraspråket. Och samtidigt utvecklas också de 
svenska kamraternas språk. ”Språkutvecklingen blir en kapplöpning mot tiden!” (idem).  

Hur eleverna med svenska som andraspråk utvecklar denna språkprocess ser såklart olika ut, 
men forskning visar att andraspråksinlärare relativt snabbt tillägnar sig det basrelaterade 
språket, medan det kunskapsrelaterade språket kan ta 5-8 år att utveckla till en nivå som är 
jämförbar med de elever vars förstaspråk är majoritetsspråket (Gröning, 2006). Hur lång tid 
det tar beror på flera faktorer, såsom socioekonomiska förhållanden, ålder, stöttning i 
andraspråket och sociokulturellt klimat (monokulturalitet kontra interkulturalitet) exempelvis, 
men en av de faktorer som är mest avgörande är undervisning/stöttning i och på modersmålet. 
Forskning visar att elever som får använda sitt förstaspråk vid lärandet fortare uppnår en 
språknivå som är lika effektiv som de inföddas, liksom att de uppnår bättre studieresultat än 
de invandrarelever som inte använder modersmålet i undervisningen (Cummins, 2001; Hill, 
1995; Thomas & Collier, 2002). Orsaken till detta kan beskrivas genom följande språkteori. 

När barn utvecklar sitt förstaspråk lär de sig att benämna, förstå och organisera världen. Det 
är inte bara ord och fraser som barnen lär sig, utan de kompetenser och den metaspråkliga 
kunskap som barn förvärvar när de lär sig sitt förstaspråk bildar en allmän språkkompetens 
(ASK) som är till nytta när ett andra språk ska läras. När det andra språket utvecklas gör även 
ASK:en det än mer, vilket innebär att även förstaspråket gynnas. Utvecklande av två språk 
innebär alltså utveckling av ASK, och de båda språken berikar varandra. Människor som kan 
två språk förstår också omedvetet mycket av förutsättningarna för språk. ASK förklarar på så 
vis varför det blir allt lättare att lära sig språk ju fler språk man kan (Cummins, 2001; 
Elmeroth, 2010). Detta resonemang innebär att modersmålsundervisningen stöttar 
andraspråksundervisningen och tvärtom. När elever med annat modersmål än svenska får 
fortsätta att utveckla sitt förstaspråk, fördjupar de sin begrepps- och kulturförståelse. Elever 
som behärskar begreppens innebörder på förstaspråket har en förförståelse som kan översättas 
till det nya språket (Elmeroth, 2010). 

Till detta resonemang kan begreppen additiv respektive subtraktiv språkutveckling läggas, där 
det förstnämnda är det som är eftersträvansvärt inom en interkulturell teoriram. Det handlar 
om att andraspråket läggs till/komplementerar det första och båda språken är berikande för 
varandra. Vid subtraktiv språkutveckling utvecklas andraspråket på bekostnad av 
förstaspråket. Modersmålet tynar alltså bort eftersom individen finner för få motiv att hålla 
det kvar eller att denne inte ges tillräckliga förutsättningar för att språket skall utvecklas 
(Elmeroth 2008, 2010; Wallace E. Lambert, 1977). Att förstaspråket försvinner kan ske 
eftersom språkutvecklingsprocessen är betydligt mindre gynnsam vid en 
”minoritetssituation”. Det krävs tillräcklig stimulans för att minoritetsspråket skall utvecklas. 
Basspråket har ofta utvecklats redan när invandrareleverna anländer till Sverige, samt att då 
elever med utländsk bakgrund är födda i Sverige eller kommer hit tidigt så utvecklas ofta 
basspråket i hemmet. Men fallet är inte alltid så. Ibland talas språket endast av en förälder 
liksom att det finns avsaknad av jämnåriga som talar språket. Särskilt stor risk för otillräcklig 
stimulans gäller utbyggnadsspråket. Detta eftersom eleverna inte får tillräcklig undervisning i 
och på modersmålet. Att språket anses som viktigt i samhället och av individen samt av de 
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personer som är nära i omgivningen kan vara helt avgörande för att minoritetsspråket skall 
utvecklas (Elmeroth 2008, 2010; Hyltenstam, 2007).  

Genom att förstå komplexiteten i språkutveckling kan man lätt inse att andraspråkselever 
deltar i skolans ämnesundervisning under försvårade villkor, och att det för dessa elever kan 
vara nödvändigt att få studiehandledning på modersmålet för att ges likvärdiga möjligheter att 
utvecklas efter sina förutsättningar på det sätt som läroplanen föreskriver. Gruppen 
invandrarelever är långtifrån homogen och det är inte alltid undervisning på modersmålet 
behövs, men elever missgynnas om de berövas det instrument som fungerar bäst för deras 
lärande. Modersmålet finns där ”gratis” för utnyttjande i lärandet (Gröning, 2006; Hyltenstam 
2007). Hyltenstam (2007) sammanfattar olika anledningar till varför modersmålsundervisning 
behövs, bl.a. som stöd för utveckling av modersmålet, som stöd för lärande av svenska, samt 
som stöd för kunskapsutveckling i ämnesundervisningen.  

Man kan dock fråga sig om de flerspråkiga eleverna ges dessa förutsättningar. Härnäst 
beskrivs hur skolverksamheten i Sverige bedrivs med brister i ett interkulturellt perspektiv. 

3.4 Skolverksamhetens verklighet – monokulturell 
organisationskultur 

Istället för en interkulturell organisationskultur råder istället ofta en monokulturell 
organisationskultur med allt vad detta innebär för pedagogik och förhållningssätt (Brömssen 
von, 2006; Elmeroth, 2008). Detta visar flera utbildningsvetenskapliga studier som pekar på 
reproduktion av monokulturalitet i skolan, med inslag av diskriminering, främlingsfientlighet 
och rasism (Ljungberg, 2005; Brömssen von, 2003; Runfors, 2003; Tesfahuney, 1999). Här 
fokuseras på monokulturella antaganden som är kopplade till språk, då det är flerspråkighet 
den här studien grundar sig på.  

Monolingvistiska antaganden innebär en inställning om och en tro på att barn bara kan lära 
sig ett språk i taget, och att majoritetsspråket anses som viktigast – här svenska. Andra språk 
är hot/konkurrerande och hindrar inlärning av svenska. Istället för att fokusera på 
förutsättningar och tillgångar, talar man istället om brister som måste förbättras – brister i 
svenska och svenskhet. Därför anses svenskan vara det viktigaste ämnet och utveckling av 
svenskan och svenskhet ses som viktigast för skolframgång i en monokulturell 
organisationskultur (Elmeroth, 2008; Lahdenperä, 2010). 

Det här är tecken på att språk rangordnas, vilket kan exemplifieras genom att vissa skolor 
t.o.m. förbjuder användning av annat språk än svenska i klassrummen (Evaldsson, 2000). Att 
invandrarelevers förstaspråk bortprioriteras i den svenska skolverksamheten synliggörs även 
genom att det ämne som heter ”Modersmål” och är till för de flerspråkiga eleverna ständigt 
ifrågasätts trots bevisningen av positiva forskningsresultat för exempelvis elevernas 
skolframgång (Axelsson, 1999, Toumela, 2001). I de flesta kommuner anordnas 
undervisningen av modersmål utanför elevernas schema och i separata skollokaler, ibland 
t.o.m utanför närområdet. Undervisningen är frivillig och anses inte som ett ordinarie 
skolämne (Elmeroth 2008, 2010; Gröning 2006; Lahdenperä 2010).  

I den svenska skolan råder alltså språkliga ordningar där svenskan är placerad högst i 
språkhierarkin. Det här innebär också en maktordning, eftersom språk också är makt - den 
som behärskar språket har möjligheter att påverka sin omgivning, att utveckla kunskap, att 
lösa problem och att dela med sig av sina erfarenheter (Elmeroth, 2008; Evaldsson). 
Språkhierarkin blir därför missgynnande för de flerspråkiga eleverna. Ofta har de 
monolingvistiska och monokulturella antagandena goda intentioner där man menar att utan 
färdigheter i det svenska språket och i den svenska kulturen har invandrareleverna ingen 
chans i det svenska samhället, men argumenten bortser emellertid ifrån behovet av 
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undervisning eller kunnande i elevens modersmål och därför kan det monokulturella 
tänkandet istället utgöra ett hinder för tillägnandet av svenska (Lahdenperä, 2010). 

De språkliga ordningarna grundar sig i monokulturella normer och etniska maktordningar, 
vilka ofta är omedvetna och som bygger på sociala konstruktioner kopplade till makt.  

”Möten mellan individer sker alltid i ett maktlandskap där individerna kategoriseras och 
ges olika positioner med varierande grad av makt över andra människor. Med 
kategoriseringen följer en maktordning där samhällets rådande inställning bildar basen för 
olikskapande som i sin tur blir utgångspunkten för formandet av den sociala orättvisan” 
(Elmeroth 2008: 11). 

I kategoriseringen är de som utgör samhällets norm utgångspunkten och tillskrivs diverse 
positiva egenskaper och värden, och de som inte faller inom ramen för normen blir 
konstruerade som en motsatt kategori. Om man då utgår ifrån etnicitet och det svenska 
samhället så blir ”svenskar” normen och den motsatta kategorin ”icke-svenskar”. Här dras en 
gräns som skapar tanken om ”vi och de”, där ”vi” representerar en kultur som (av de som 
tillhör ”vi-gruppen”) anses som central och dess idétradition placeras högst i makthierarkin 
(etnocentrism). Det här resulterar i att ”de andra” anses kulturellt underlägsna, mindervärdiga 
och tillskrivs onormalitet samt negativa egenskaper och värden. Sättet att definiera sig själv 
positivt och andrafiera dem som inte tillhör den egna gruppen är en naturligt mänskligt 
beteende och handlar i mångt och mycket om behovet att skapa en god identitet och självbild. 
Kategoriseringen handlar också om att skapa ordning i och förstå den sociala verkligheten. 
Därför sorterar vi människor i kategorier och skapar förenklade och fördomsfulla bilder – så 
kallade stereotyper. Dessa fördomar i förening med makt är det fundament som leder till 
social orättvisa, rasism och diskriminering (Elmeroth, 2008; Lorentz & Bergstedt, 2006). 

Minoritetspråkselever har ofta erfarenhet av rasism, främlingsfientlighet, kränkningar och 
diskriminering både från andra elever och lärare, t.ex. genom uttalanden, skällsord och rykten. 
Men det förekommer också en osynlig eller dold rasism i skolan. Lärarna kämpar för att inte 
diskriminera några elever, men oreflekterat reproducerar de sociala och språkliga ordningar 
som grundas i den etniska maktordningen, mycket pga. en monokulturell utbildningstradition 
som omedvetet förs vidare (Elmeroth, 2008; Evaldsson 2000). En monokulturell inställning 
har länge präglat den svenska skolan, och lever på många sätt kvar. En sådan här inställning 
innebär att invandrareleverna ska anpassas till den svenska skolan och dess normer som utgår 
från ett svenskt perspektiv och alltså bli som de svenska eleverna. De ses alltså som 
förändringsobjekt, och om eleverna hamnar i svårigheter som kanske handlar om andra 
erfarenhets- och referensramar eller språkliga svårigheter så söker man fel hos eleverna 
istället för i skolans förhållningssätt (Elmeroth, 2008). Att bli bemött med etniska fördomar är 
exkluderande och sårande och är farligt både för individ och samhälle. Hur man i skolan 
uppskattar eller nedvärderar elevens kulturella kapital, olika etniciteter och språkkunskaper 
har betydelse för elevens trivsel och skolframgång. Det här är avgörande faktorer för de 
flerspråkiga elevernas relationer till lärare och andra elever (Lahdenperä, 2010).  

Lahdenperä (2004b) menar att skolan bör vara medveten om den rangordning av olika etniska 
grupper som finns i samhället och aktivt försöka höja diskriminerade gruppers status. 

3.5 Slutord till bakgrunden 
Det råder uppenbarligen en klyfta mellan vad forskning framhåller som viktiga faktorer inom 
ett interkulturellt perspektiv och hur skolverksamheten faktiskt bedrivs. Modersmålet är 
viktigt för varje individs utveckling och identitetsskapande samt förståelse av världen. Det är 
genom vårt förstaspråk som vi socialiseras in i en kultur med dess tillhörande normer och 
värden, och språket är avgörande för hur vi tillägnar oss nya kunskaper. Vi förstår och lär oss 
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genom språket. Om undervisningen inte sker på modersmålet, försvårar detta såklart 
förståelsen av innehållet. Detta kan innebära att elever med annat förstaspråk än det som utgör 
det huvudsakliga undervisningsspråket kan få skolsvårigheter om hänsyn aldrig tas till dessa 
elevers språkfärdigheter och erfarenheter. För att skapa så goda möjligheter som möjligt för 
att invandrarelever ska kunna nå kunskapskraven i de olika ämnena i utbildningen så måste 
ämnesundervisningen vara både språk- och kunskapsinriktad, annars missgynnas dessa elever 
gentemot de elever vars modersmål är majoritets- och undervisningsspråk, vilket är förkastligt 
gällande likvärdigheten inom skolväsendet. Att integrera språkutveckling i 
ämnesundervisningen är viktigt eftersom kunskap är kontextuell. Språkutveckling sker mångt 
och mycket genom modersmålet, varför denna enligt ett interkulturellt perspektiv bör ses som 
en resurs. Om förstaspråket ses som en tillgång kan detta tillämpas för att både utveckla 
andraspråket, samt främja lärande i ämnet som studeras. Dock så fungerar det inte såhär ute i 
den svenska skolverksamheten i nuläget. Kanske för att det ofta råder en monokulturell 
organisationskultur, och att man därför inte ser värdet i att tillämpa modersmålet i 
undervisningen. Kanske också för att man har svårt att se hur detta kan gå till när man som 
lärare inte själv kan språket. Forskningsvärlden är överens om att modersmålet har stor 
betydelse för lärandet, och styrdokumenten riktlinjer är att det ska ses som en tillgång och 
användas i undervisningen, men det sägs inte mycket om hur detta praktiskt ska ske. Kanske 
finns det ett behov av att lyfta fram forskning som visar metodiska tillvägagångssätt.  

4 METOD 
Denna studie har genomförts som en systematisk litteraturstudie. Den här typen av studier är 
viktiga då publicerade artiklar och resultat inom forskningsområdet utbildningsvetenskap ökar 
mer och mer i omfattning, vilket gör det svårt för enskilda lärare, rektorer och forskare att ha 
koll på kunskapsläget. Det finns därför ett stort behov av att resultat från flera vetenskapliga 
studier sammanställs på ett systematiskt sätt (Barajas Eriksson, Forsberg & Wengström, 
2013). 

Att forska inom utbildningsvetenskap är av stor vikt då utbildning, enligt § 5 1 kap. i 
Skollagen (SFS 2010:800), ska baseras på både vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Traditionellt har de flesta arbetsmetoder inom skolan bestämts utifrån erfarenhet, och det har 
funnits en separation mellan forskning och lärarnas praktik. Men i dagens läge finns det 
många vetenskapliga studier som har fått fram resultat som är relevanta för den praktiska 
verksamheten, varför dessa bör identifieras, kritiskt värderas och sammanställas så att den kan 
ligga till grund både för det praktiska arbetet och för fortsatt forskning (Barajas Eriksson 
m.fl., 2013). Det här är ett motiv till varför en systematisk litteraturstudie lämpar sig väl till 
min frågeställning. Genom att söka efter studier som har prövat olika metoder där 
modersmålet används som en resurs och undersöka vad dessa har gett för resultat kopplat till 
lärande så kommer det sammanlagda resultatet för den systematiska litteraturstudien att kunna 
ligga till grund (som en liten del av den vetenskapliga forskning som finns tillgänglig) för en 
vetenskapsbaserad pedagogik.  

Studien har en kvalitativ ansats, vilken strävar efter att beskriva, förstå, förklara och tolka, 
och förshållningssättet är förutsättningslöst. Man strävar efter en helhetsförståelse av enskilda 
fall (Patel och Davidsson, 2011). Detta stämmer överens med min studie som avser att leta 
efter och beskriva olika metoder som använts i olika enskilda fall och där modersmålet 
tillämpas som en resurs, liksom kopplat till teorier och tidigare forskning förstå, tolka och 
förklara hur dessa kan främja lärande.  
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4.1 Sökstrategi och urval 
En systematisk litteraturstudie handlar om att systematiskt söka, kritiskt granska och 
sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde. För att uppnå en 
systematik måste man följa en uttalad sökstrategi och urvalsprocess (idem).  Barajas Eriksson 
m.fl. (2013) menar att metod och strategi för sökningen, liksom utvalskriterier och 
tillvägagångssätt vid urval måste tydligt beskrivas vid en systematisk litteraturstudie, vilket 
görs under denna paragraf. 

I en systematisk litteraturstudie tas oftast med alla studier som är relevanta för ett givet tema, 
alltså även opublicerat material liksom andra bias som är mer känsliga vid allmänna 
litteraturstudier (idem). Dock är denna systematiska litteraturstudie begränsad i antal artiklar 
som ska väljas ut och analyseras, varför vissa urvalsfaktorer tagits med för få med 
vetenskaplig litteratur av hög kvalitet.  

Först och främst har jag avgränsningar gällande vilket typ av vetenskaplig litteratur som tagits 
med. Jag har sökt efter sådan litteratur som är kvalitetsgranskad, dvs. vetenskapliga 

tidskriftsartiklar, avhandlingar och rapporter. Dessa kännetecknas av primärpublicering av 
originalarbete, tillgänglighet, tillförlitlig och enhetlig presentation, samt kritisk granskning 
(ibid.).  

Den systematiska litteraturstudien har gjorts genom utökade/avancerade sökningar med hjälp 
av booleska operatorer i databaser som är relevanta för det ämne som studeras (ingår i 
Linnéuniversitetets biblioteks ämnesguide för Pedagogik och Utbildning) och de har gjorts 
både med svenska och engelska sökord för att få med både ett nationellt och internationellt 
perspektiv. De databaser som användes var ERIC (Educational Resource Information 

Centre), Academic Search Elite, One Search och Swepub.  

Valet av sökord baseras på nyckelorden i den huvudsakliga frågeställningen: ”Hur kan 
invandrarelevers förstaspråk tillämpas som en resurs i ämnesundervisningen för att främja 
lärande?”. De svenska sökorden som användes var: flerspråkig*, förstaspråk ELLER 

modersmål, tillämp*, resurs, undervisning*, lärande. De engelska motsvarigheterna som 
valdes var: mulitiling*, first language OR mother tongue, practice, resource, education, 

learning. 

Vid sökningarna tillämpades begränsningsfunktioner gällande publiceringsdatum (2000 och 
framåt, eftersom forskning är en ”färskvara” på så vis att det reflekterar samhället, vilket 
ständigt utvecklas, och därför bör inte alltför gamla studier inkluderas), språk (engelska eller 
svenska) samt val av refereegranskad litteratur. Dessutom användes expanderfunktionen att 
söka även efter ”närliggande ord” vid samtliga sökningar som detta var möjligt, för att inte 
missa dokument med forskning av hög kvalitet och väsentligt innehåll men som inte har 
använt precis samma ordkombinationer.  

4.1.1 Litteratursökningarna 
Sökningarna efter internationell litteratur gjordes med samtliga engelska sökord i 
kombination i databaserna ERIC, Academic Search Elite och OneSearch (Sökningarna 
benämns 1a, 1b och 1c i tabell 1). Sökningen begränsades till engelska, ’peer review-
granskade’ artiklar publicerade år 2000 och framåt. Resultatlistan för varje sökning i 
respektive databas sparades, varpå de olika resultaten jämfördes och sammanställdes till en 
lista eftersom många av träffarna i de olika databaserna bestod av samma artikel/rapport. 
Sammanlagt gav sökningen 30 olika dokument (redovisas under kolumnen ”dokument efter 
sammanställning” i tabell 1).  
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Sökningar gjordes även med svenska sökord i databaserna Swepub och OneSearch. Först 
kombinerades samtliga sökord och begränsningar gjordes till svenska refereegranskad 
litteratur med publiceringsdatum 2000 och framåt (söknr. 2a och 2b i tabell 1), men det blev 
inga träffar. Då lades expanderfunktionen ”sök även i fulltexten” till, men inte heller då 
hittades någon litteratur (sökning 3a och 3b i tabell 1). Eftersom sökningarna med samtliga 
sökord inte gav några träffar, valdes de sökord som hade minst relevans för frågeställningen 
bort. Då kärnan i huvudfrågeställningen handlar om att använda modersmålet som en resurs i 
ämnesundervisningen behölls sökorden flerspråkig*, modersmål OR förstaspråk, resurs, 

(ämnes)undervisning*. Sökningar gjordes med ordkombinationerna:  

- flerspråkig* AND resurs (söknr. 4a och 4b i tabell 1). 

- flerspråkig* AND undervisning* (söknr. 5a och 5b i tabell 1). 

- flerspråkig* AND ämnesundervisning* (söknr. 6a och 6b i tabell 1). 

- förstaspråk OR modersmål AND resurs (söknr. 7a och 7b i tabell 1). 

- förstaspråk OR modersmål AND undervisning* (söknr. 8a och 8b i tabell 1). 

- förstaspråk OR modersmål AND ämnesundervisning* (söknr. 9a och 9b i tabell 1). 

Då det sällan gav några träffar om ”peer-reviewed”-rutan var ikryssad, gjordes sökningarna i 
OneSearch även utan denna ruta ifylld. Jag valde att göra såhär för att se om det fanns 
litteratur som var kvalitetsgranskad på annat vis än genom anonym refereegranskning, då jag 
ansåg det viktigt att även få med nationell forskning. Varje sökning gav endast ett fåtal träffar. 
Dessa sammanställdes och jämfördes så att samma artikel/avhandling/rapport inte figurerade 
flera gånger. Sammanlagt gav dessa sökningar 47 dokument (redovisas under kolumnen 
”dokument efter sammanställning” i tabell 1).. 

Tabell 1: Sammanställning av litteratursökningen 

Sök-

nr. 

Databaser Sökord Begränsningar/Expanderingar Träffar Dokument efter 

sammanställning 

1a ERIC mulitiling*, learning, practice, 

first language OR mother tongue, 

resource, education  

Peer-reviewed, engelska, 

närliggande ord,  

publiceringsdatum 2000- 

7  30 

1b Academic 

Search 

Elite 

mulitiling*, learning, practice, 

first language OR mother tongue, 

resource, education 

Peer-reviewed, engelska, 

närliggande ord,  

publiceringsdatum 2000- 

16 

1c OneSearch mulitiling*, learning, practice, 

first language OR mother tongue, 

resource, education 

Peer-reviewed, engelska, 

närliggande ord,  

publiceringsdatum 2000- 

28 

2a 

2b 

 

OneSearch 

Swepub 

flerspråkig*, lärande, tillämp*, 

förstaspråk OR modersmål, 

resurs, undervisning* 

Peer-reviewed, svenska, 

närliggande ord,  

publiceringsdatum 2000- 

0 0 

3a 

3b 

 

OneSearch 

Swepub 

flerspråkig*, lärande, tillämp*, 

förstaspråk OR modersmål, 

resurs, undervisning* 

Närliggande ord, svenska, 

publiceringsdatum 2000-,  

peer-reviewed,  ”sök även i 

fulltexten” 

0 0 

4a Swepub flerspråkig*, resurs refereegranskad, 

Publiceringsdatum 2000- 

11 47 

4b OneSearch flerspråkig*, resurs (Peer-reviewed) 

Publiceringsdatum 2000-, 

svenska, närliggande ord 

(0) 

6 

5a Swepub flerspråkig*, undervisning* refereegranskad, 

Publiceringsdatum 2000- 

8 

5b OneSearch flerspråkig*, undervisning* (Peer-reviewed) 

Publiceringsdatum 2000-, 

svenska, närliggande ord 

(0) 

15 
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6a Swepub flerspråkig*, ämnesundervisning* refereegranskad, 

Publiceringsdatum 2000- 

0 

6b OneSearch flerspråkig*, ämnesundervisning* (Peer-reviewed) 

Publiceringsdatum 2000-, 

svenska 

0 

7a Swepub förstaspråk ELLER modersmål, 

resurs 

refereegranskad, 

Publiceringsdatum 2000- 

2 

7b OneSearch förstaspråk OR modersmål, resurs (Peer-reviewed) 

Publiceringsdatum 2000-, 

svenska, närliggande ord 

(0) 

2 

8a Swepub förstaspråk ELLER modersmål, 

undervisning* 

refereegranskad, 

Publiceringsdatum 2000- 

4 

8b OneSearch förstaspråk OR modersmål, 

undervisning* 

(Peer-reviewed) 

Publiceringsdatum 2000-, 

svenska, närliggande ord 

(0) 

4 

9a Swepub förstaspråk ELLER modersmål, 

ämnesundervisning* 

refereegranskad, 

Publiceringsdatum 2000- 

1 

9b OneSearch förstaspråk OR modersmål, 

ämnesundervisning* 

(Peer-reviewed) 

Publiceringsdatum 2000-, 

svenska, närliggande ord 

0 

4.1.2 Urval 
Nu gjordes ett urval av de 77 vetenskapliga artiklar och rapporter som sökts fram för att 
utesluta de som man snabbt kunde se inte besvarade frågeställningen. Detta gjordes genom att 
läsa informationen om och sammanfattningen av (abstracten) de olika dokumenten och ibland 
även läsa igenom övriga delar översiktligt för att få en tydligare bild av vad artikeln eller 
rapporten handlade om.  De anledningar som föregick ett bortval bestod av följande 
exklusionskriterier: det som valdes bort…  

- handlade om olika aspekter/frågeställningar inom moderna språk, ämnet Modersmål eller 
SvA men där det inte låg någon fokus på metoder/strategier för tillämpning av 
invandrarelevers förstaspråk. 

- hade ingen anknytning till grundskolan. Det kunde handla exempelvis om daghemsmiljö, 
förskola, vuxna i samhället, interkulturella lärarutbildningar eller annan 
universitetsutbildning, men delgav inte metodik för inkludering av modersmål. 

- var en av typ som inte eftersöktes av kvalitetsskäl, dvs. att det var en artikel som var 
publicerad i en populärvetenskaplig tidsskrift, att det var en rapport eller uppsats inom en 
utbildning, att det var någon form av undervisningsmaterial, eller en dokumentärvideo 
exempelvis.  

- handlade om komplementära kvällsskolor eller andra alternativa skolor.  

- handlade om språkutveckling i ämnesundervisningen, men fokus låg inte på modersmålet 
utan snarare genreundervisning i svenska.  

- handlade om identitetutveckling. 

- handlade om föräldrars inverkan på litteracitet, men modersmålet var inte i fokus.  

- handlade om elevers upplevelser och inställning till olika aspekter inom  undervisning, men 
ingen metodik för modersmålstillämpning ingick.  

- handlade om olika språkpolicy efterföljs i verksamheten.  

- jämförde olika flerspråkiga program, men angav ej metodik.  

Slutligen kvarstod 8 artiklar/avhandlingar/rapporter som skulle komma att analyseras djupare 
för att besvara frågeställningen. Dessa presenteras under följande paragraf.  
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4.2 Inkluderade artiklar 
Samtliga 8 dokument (varav 5 artiklar, 1 avhandling, 1 forskningsrapport samt en rapport från 
Skolverket som inte var refereegranskad, men som togs med eftersom det var svårt att få tag 
på nationell forskning och jag ansåg att denna var relevant för att besvara frågeställningen) 
som inkluderades var studier som var gjorda utifrån en kvalitativ ansats. De beskrev alltså 
olika verksamheter, enskilda fall utifrån olika frågeställningar, och resultaten är alltså 
inbäddade i en specifik kontext, vilket man bör vara medveten om när man läser resultaten. 
Därför presenteras varje studie här närmare, där bl.a. kontexten beskrivs: 

1. Budach, G. (2013) From language choice to mode choice: how artefracts impact on 
language use and meaning making in a bilingual classroom. I Language and Education. 
Vol. 27, Nr. 4, s. 329-342 

Studien undersöker hur artefrakter som elever tar med sig hemifrån påverkar social 
interaktion, språkval, kodväxling och interaktion gällande identiteter och kulturer. 
Undersökningen sker i en tvåspråksprogramkontext för italienska och tyska där eleverna 
behärskar språken på olika nivåer.  
2. Chow, P. & Cummins, J. (2003) Valuing Multilingual and Multicultural Approaches 
to Learning. I S.R. Schecter & J. Cummins (Red.) Multilingual Education in Practice. 
Using diversity as a resource. Portsmouth: Heinemann.  

Studien bestod i ett projekt på en mångkulturell skola i USA där grundtanken var att 
värdesätta flerspråkiga elevers erfarenheter, kultur och modersmål. Elevernas förstaspråk 
representerades av 40 olika språk, varav de vanligaste var förutom engelska, arabiska, tamil, 
hindi och urdu. Arbetet byggde på samarbete i kollegiet, med äldre elever och med hemmen. 
Utgångspunkten var användning av tvåspråkigt material.  

3. Kenner, C., Al-Azami, S., Gregory, E. & Ruby, M. (2008) Bilingual poetry: expanding 
the cognitive and cultural dimensions of children’s learning. In Literacy. Vol. 42, Nr. 2, s. 
92-100. 

Studien undersöker hur tvåspråkig poesi påverkar elevers meningsskapande, identitet och 
lärande. Eleverna i studien är födda i England men kommer från ett hem där det talas bengali. 
De översatte en god nattsång från bengali och tolkade denna, vilken sedan jämfördes med en 
liknande engelsk god nattvisa och slutligen fick de skriva egna tvåspråkiga dikter. Eleverna 
arbetade både i grupp, frågade sina föräldrar hemma, förde anteckningar och fick hjälp av en 
tvåspråkig lärare. Visorna på båda språken diskuterades även i helklass där även enspråkiga 
elever samt elever med annat modersmål än engelska och bengali deltog.  

4. Moodley, V. (2007) Codeswitching in the Multilingual English First Language 
Classroom. I International Journal of Bilingual Education & Bilingualism. Vol. 10, Nr. 6, 
s. 707-722 

Denna studie undersöker hur kodväxling mellan engelska och modersmålet zulu påverkar 
lärandet i grupparbete, liksom hur strategisk kodväxling i och utanför klassrummet har sociala 
och pedagogiska funktioner. Kontexten är mångkulturella och flerspråkiga skolor i Sydafrika.   

5. Sneddon, R. (2008) Young bilingual children learning to read with dual language 
books. I English Teaching – Practice and Critique. Vol. 7, Nr. 2, s. 71-84 

Studien undersöker hur unga elever i en mångkulturell och flerspråkig skola i London 
använder tvåspråkiga böcker för att utveckla sin läsförmåga och läsförståelse, för att skapa 
mening och lärande och utveckla både första- och andraspråket. Kontexten var 
engelskaundervisning, och av eleverna som deltog i studien hade en franska, två albanska, tre 
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turkiska och tre Urdu som förstaspråk. Studien pågick i två månader och olika metoder 
ingick: bl.a. läsa med en förälder, läsa för en forskare eller läsa i grupp.  

6. Norén, E. (2010) Flerspråkiga matematikklassrum. Diskurser i grundskolans 
matematikundervisning. Stockholm: Stockholms Universitet 

Det här är en doktorsavhandling som är baserad på etnografiskt fältarbete av i flerspråkiga 
matematikklassrum, vilket har presenterats i fem artiklar som sammanställs i avhandlingen. 
Den handlar i stora drag om kommunikationen mellan lärare och elever och hur möjligheter 
för elevers identitetsskapande och lärande får utrymme. Avhandlingen behandlar exempelvis 
hur olika diskurser, förväntningar och förhållningssätt, bland annat att se modersmålet som en 
resurs, påverkar elevers identitet och lärande.  

7. Sellgren, M. (2005) Ämnesundervisning för flerspråkiga elever – integrering av språk 
och kunskap. I M. Axelsson, C. Rosander & M. Sellgren (Red.) Stärkta trådar – 
flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap. Stockholm: 
Språkforskningsinstitutet i Rinkeby 

Studien gör nedslag i några mångkulturella verksamheter i Stockholmsområdet som strävar 
efter att jobba språkutvecklande inom ämnesundervisningen. Data samlades in genom 
klassrumsobservationer, intervjuer med både lärare och elever, intervjuer med rektor, 
insamling av elevarbeten och dokumentation från undervisande lärare. Studien lyfter fram 
synsätt, förhållningssätt och arbetssätt. Undersökningen fokuserar mycket på den svenska 
kontexten med exempelvis tematiskt arbete, men tar även upp modersmålet i 
ämnesundervisningen, vilket är  

8. Skolverket (2012) Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling: med fokus på 
samverkan, kommunikation samt undervisningens utformning och innehåll. Stockholm: 
Fritze 

En rapport från Skolverket där man beskriver arbetssättet på fem olika kommuner/skolor för 
hur försutsättningar för en god skolgång skapas för nyanlända elever. Rapporten är 
omfattande och lyfter fram flera organisationsmodeller och arbetssätt för invandrarelevers 
integrering, språk- och kunskapsutveckling. Det är olika intervjupersoners egna berättelser 
som ligger till grund för rapporten.  

4.3 Etiska överväganden 
I denna studie har jag följt de rekommendationer om etiska överväganden beträffande urval 
och presentation av resultat som Barajas Eriksson m.fl. (2013) beskrivit gällande systematiska 
litteraturstudier:  

- Alla artiklar som ingår i litteraturstudien har redovisats, och dessa kommer även arkiveras 
på ett säkert sätt i tio år.  

- Endast studier som har fått tillstånd från etisk kommité eller där noggranna etiska 
överväganden har gjorts har tagits med i studien. Då det inte stod om studierna fått tillstånd 
från etisk kommité, validerade jag själv studiernas etiska försvarbarhet. Vid valideringen gick 
jag främst efter de fyra krav som Vetenskapsrådet (2002) har satt upp som huvudkrav på 
forskningen med avseende på etik: 

• Informationskravet: forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 

• Samtyckeskravet: deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. 
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• Konfidentialitetskravet: uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet: uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 

Vissa av de inkluderade artiklarna skrev tydligt ut vilka etiska överväganden som gjorts. 
Exempelvis så gick Norén (2010) efter samma fyra råd som jag själv utgick ifrån. Andra 
artiklar var svårare att validera då det inte gick att utläsa om de fyra kraven följts. Då försökte 
jag se om det generellt verkade finnas en etisk medvetenhet och en tydlig beskrivning för 
metoden och undersökte så att åtminstone något av kraven var uppfyllda. De två första kraven 
var enklast att finna, som till exempel att elever själva fick styra över medverkan och 
preferens för metod och plats, liksom att man uppgav att elever hade fiktiva namn (Sneddon, 
2008).  

4.4 Kodning och analys av studierna 
Det är av stor vikt att vid kvalitativa studier redovisa hur man metodiskt gått tillväga vid 
bearbetningen av materialet (Patel & Davidsson, 2011), vilket här är de utvalda vetenskapliga 
artiklarna och rapporterna. Vid en systematisk litteraturstudie bör, enligt Barajas Eriksson 
m.fl. (2013), även kodningen av alla inkluderade studier göras systematiskt. Det här gjordes 
genom att alla utvalda artiklar och rapporter först och främst lästes igenom översiktligt utan 
att anteckna och därefter analyserades en studie i taget med utgångspunkt i de tre 
underfrågorna till frågeställningen. Vid dessa analyser strök jag under all information som 
skulle kunna vara relevant för att besvara frågeställningen. Samtidigt gjordes anteckningar om 
det dök upp tankar om exempelvis möjliga resultattematiseringar eller kopplingar till 
bakgrunden, eftersom det, enligt Patel & Davidsson (2011), vid kvalitativa studier är viktigt 
att dokumentera tankar under hela analysprocessen.  

När alla artiklar var genomgångna lästes alla anteckningar igenom och analyserades i 
förhållande till varandra, genom att söka efter likheter och skillnader och möjliga 
kategoriseringar. Teman utkristalliserades, vilka kommer att redovisas under resultatdelen.  

5 RESULTAT 
Här presenteras de metoder (forskningsfråga 1) och strategier (forskningsfråga 2) som 
beskrivits i de olika studierna där modersmålet används som en resurs  i undervisningen. Har 
det visats något samband huruvida dessa lett till lärande (forskningsfråga 3) återges även det  
under de olika avsnittet (som ”respons på och lärande av…”). I övrigt när det gäller på vilket 
sätt tillämpningen av modersmålet i ämnesundervisningen främjar lärande (forskningsfråga 3) 
kopplas detta i diskussionsdelen till den teoretiska ram som beskrivits i bakgrunden.  

De metoder som framkommit är olika sätt att arbeta med tvåspråkiga texter, par- och 
grupparbeten, historieberättande samt att använda artefrakter för tvåspråkig kommunikation 
(paragraferna 5.1-5.4). Det framkom även flera typer av strategier, vilka har kategoriserats 
som lärarstrategier, elevstrategier, projekt och samarbete av olika slag (paragraferna 5.5-5.8). 

5.1 Tvåspråkiga texter 
Flera studier (Chow & Cummins, 2003; Kenner m.fl. 2008; Skolverket, 2012; Sneddon, 2008) 
lyfter fram olika sätt att jobba med tvåspråkiga texter, vilka här redovisas. Användning av 
befintliga böcker och läromedel, elevskapade tvåspråkiga texter, att utgå från en text som är 
översatt till många språk, samt att jämföra liknande texter på olika språk var de metoder som 
kunde identifieras. Vilken respons dessa metoder fick liksom vilket lärande som de kan leda 
till redogörs sedan.  
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5.1.1 Befintliga tvåspråkiga texter 
Sneddon (2008) använde i sin studie redan befintliga tvåspråkiga böcker som bl.a. togs ur en 
skolbiblioteksuppsättning. Eleverna hade blivit dominanta i engelska (andraspråket) och 
arbetade på olika sätt med att förstå texten på modersmålet med hjälp av den engelska texten 
och jämförde dessa på olika sätt. Eleverna arbetade i par, med en förälder eller själv.   

Även Chow & Cummins (2003) hade i sin studie bl.a. befintliga tvåspråkiga böcker. Dessa 
böcker hittades i olika bokaffärer, hos särskilda ”modersmålsskolor” (heritage language 
schools), samt att vissa föräldrar hade böcker i hemmen att dela med sig av. Böckerna 
trycktes sedan upp till eleverna. Dessa bildade, tillsammans med egenskapade böcker som 
beskrivs under nästa avsnitt, ”dual-language-book-bags” att ta till och från skolor, där 
böckerna lästes med föräldrarna hemma och diskuterades i skolan.  

Kenner m.fl. (2008) utgick i sin studie från tvåspråkig poesi. Grunden var en vaggvisa på 
bengali, där varje textrad var översatt till engelska, vilket var det språk eleverna var 
dominanta i. Eleverna diskuterade texterna i grupp i skolan, skrev sedan ner frågor som de tog 
hem och pratade med sina föräldrar om och diskuterade en gång till i gruppen i skolan.  

5.1.2 Elevskapande 
Kenner m.fl. (2008) lät även eleverna göra egna tvåspråkiga dikter utifrån gemensamt valda 
teman 

Tvåspråkiga texter skapades även av eleverna i Chow & Cummins (2003) studie. De tog hjälp 
av sina familjer och äldre elever för att få texten på modersmålet korrekt.  

En lärare från Skolverkets (2012) rapport förklarade att en metod för studiehandledning på 
modersmålet inom det ämne hon undervisade i var att eleverna översätter texterna i läroboken 
till sitt modersmål. Då kan de studera i en tvåspråkig lärobok. 

5.1.3 Jämföra liknande texter på olika språk 
Eleverna som studerade tvåspråkig poesi i studien av Kenner m.fl. (2008) fick även jämföra 
vaggvisan på bengali med en liknande på engelska. Detta gjordes först i samma grupp som 
arbetade med den translitterala första vaggvisan, där eleverna fick dikutera och sedan rita ett 
Venn-diagram med likheter och skillnader. Härefter diskuterades sångtexterna och 
grupparbetet i helklass, alltså där enspråkiga elever och elever med annat modersmål än 
bengali gick i klassen.   

5.1.4  En text, många språk 
I en av studierna (Sneddon, 2008) använde sig en lärare av tvåspråkiga böcker, där det ena 
språket (andraspråket) var engelska och det andra språket (elevernas förstaspråk) fanns på nio 
olika språk. På så vis kunde de diskutera samma engelska text med modersmålet som en 
resurs i ett flerspråkigt klassrum.  

5.1.5 Respons på och lärande av tvåspråkiga texter 
Att arbeta med tvåspråkiga texter möttes med entusiasm och fick positiv respons. Eleverna 
kände stolthet, både över att ”deras” språk lyftes fram, samt över att de klarade av tvåspråkiga 
uppgifter, vilket gav självförtroende. Motivationsnivån på eleverna var hög och konnoterade 
skaparglädje (Chow & Cummins, 2003; Kenner m.fl., 2008; Sneddon, 2008). Ett exempel på 
detta är att de två av eleverna med turkiska som modersmål som arbetade ihop i Sneddons 
(2008) studie blev så exalterade att de jublade, klappade händerna och spontant sjöng turkiska 
rim efter lektionen. De förklarade sedan för forskaren hur han bäst kunde lära sig turkiska. I 
samma studie bestämde sig två andra elever för att göra egna tvåspråkiga böcker genom att 
skriva resedagböcker på två språk när de var på semester. Ytterligare ett exempel på positiv 
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respons är elever som var stolta över att de kunde använda båda språken och tyckte att det var 
en tillgång. De såg det som en fördel att om man inte kan någonting på engelska, kanske man 
kan göra det på sitt förstaspråk. På så vis kunde de maximera sina möjligheter till lärande. 

Elever visade också nyfikenhet och intresse gentemot andra språk, dvs. sina klasskamraters 
olika modersmål, bl.a. genom att fråga varandra om olika betydelser.  (Chow & Cummins, 
2003; Kenner m.fl. 2008).  

Kenner m.fl (2008) kom fram till att alla elever kan dra nytta av tvåspråkigt lärande, även de 
enspråkiga, för att bredda sin kognitiva och kulturella förståelse, bl.a. genom interkulturella 
diskussioner och språkjämföranden utifrån tvåspråkiga texter. Men särskilt gynnas de 
flerspråkiga eleverna, även om de blivit dominanta på sitt andraspråk. I studien utnyttjade 
eleverna sin tvåspråkiga förmåga i lärandeprocessen, och lyfte fram olika aspekter av sin 
flerkulturella identitet. Vid jämförandet mellan de olika vaggvisorna genom Venn-
diagrammet diskuterades likheter och skillnader och olika kulturella värderingar lyftes fram. 
Elever utredde metaforer, samt skapade mening och klargjorde utryck och koncept, liksom 
kulturellt betingat innehåll.  

Eleverna i Sneddons (2008) studie förstod underliggande betydelser och tolkade metaforer 
och analyserade texten på djup nivå på ett vis elever oftast inte gör vid läsning av en 
enspråkig text. De visade även upp metakunskaper, bl.a. genom att förklara hur ordföljden var 
olika i turkiska och engelska.  

Genom att arbeta tvåspråkigt och utnyttja hela sin lingvistiska och kulturella kunskap, kan 
elever bredda sina lärandeidentiteter (Kenner, m.fl. 2008).  

5.2 Par- och grupparbeten 
I flera studier arbetade elever i par eller i grupp, där grupptillkomst och arbetsbeskrivning 
differentierade. I Sneddons (2008) undersökning ville eleverna på eget initiativ arbeta i par 
med en tvåspråkig text (turkiska-svenska) för att hjälpa varandra. Eftersom forskaren inte 
själv kunde turkiska blev eleverna experter och förklarade hur de tänkte och vad texten 
handlade om.  

I Noréns (2010) studie hade elever delats in små arabisk-svenska grupper, och det fanns en 
lärare som kunde även arabiska tillgänglig. Det undersöktes vilka diskurser som användes, 
och det visade sig att man främst talade svenska och framhöll detta, men att det visade en 
tillåtande flerspråkighetsdiskurs och talade arabiska då eleverna inte förstod olika ord, eller 
för att tydligare knyta an till elevernas vardag.  

Även i studien av Kenner m.fl. (2008) delades eleverna in. De arbetade med den tvåspråkiga 
dikten i grupp och diskuterade med utgångspunkt i frågor de funderat över tillsammans med 
föräldrar i hemmen. De skrev tillsammans som tidigare nämnt också ihop ett Venndiagram.  

Till skillnad från föregående studie var det i Moodleys (2007) undersökning inte uttalat att 
eleverna skulle arbeta tvåspråkigt. De blev indelade i olika grupper utan att läraren påpekade 
att de skulle använda båda språken. I de grupper där flerspråkiga elever hade samma 
modersmål, blev diskussionen tvåspråkig och det skedde naturliga kodväxlingar.  

5.2.1 Respons på och lärande av par- och grupparbeten 
I samtliga studier där grupparbete tillämpades samarbetade eleverna, samt hjälpte och lärde 
varandra. Bl.a. genom att diskutera uttal och betydelse, att turas om att läsa, liksom att 
avbryta och korrigera varandra (Sneddon, 2008). Ytterligare ett exempel från arbetet med 
tvåspråkig poesi, där eleverna hjälptes åt att förstå texten både lexikalt och innehållsmässigt. 
Till slut kom det fram till att det måste handla om metaforer och de kom överens om vad den 
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innebar. Tillsammans förde de interkulturell kommunikation och nådde djupare förståelse för 
likheter och skillnader mellan kulturer (Kenner m.fl. 2008). 

I Moodleys studie (2008) visade det sig att elever som jobbade i grupp naturligt tillämpade 
kodväxling och utnyttjade båda sina språk i lärandet och hjälptes åt att skapa förståelse. 
Kodväxlingen hade flera funktioner och var positivt för lärande på olika sätt, vilka beskrivs 
ytterligare i avsnittet ”Elevstrategier” (paragraf 5.6). Studien visade också att kodväxling till 
viss del är strategisk, vilket kunde ses genom att flerspråkiga elever undvek att använda sitt 
modersmål i de grupper där enspråkiga elever deltog i diskussionen, av respekt för att de inte 
skulle förstå. 

Norén (2008): I gruppen användes svenska som främsta verktyg för kunskapsutveckling, men 
då eleverna ”körde fast” tillämpades modersmålet som en resurs för att kunna gå vidare i 
lärandeprocessen.  

5.3 Historieberättande, digitalt och muntligt 
I två av studierna användes tvåspråkiga CD-skivor med berättelser för att även lyssna, och 
inte bara läsa. Också släktingar utnyttjades för att muntligt berätta historier (Chow & 
Cummins, 2003; Sneddon, 2008). 

På en av skolorna kom ofta en mamma som var väl läs-och skrivkunnig i både engelska och 
hennes modersmål Urdu för att berätta historier för Urdu-talande elever (Sneddon, 2008).  

Även i den andra studien (Chow & Cummins, 2003) var det en mamma i synnerhet som var 
mycket behjälplig gällande historieberättande. Hon hjälpte till att korrigera textmanus till 
berättelser, samt att hon själv kom till skolan under en ”berättardag” och läste upp en arabisk 
historia. Andra föräldrar, släktingar och äldre elever hjälpte också till med detta. Det spelades 
också in egna digitala berättelser på flera minoritetsspråk, som kunde användas för framtida 
bruk. Vid ”berättardagen” fanns det fyra stationer, varvid varje det berättades en historia på 
ett specifikt minoritetsspråk. Elever gick i grupper runt under dagen och lyssnade på de olika 
berättelserna.  

5.3.1 Respons på och lärande av historieberättande 
Elever som fick höra sitt modersmål, antingen på ljudfil eller muntligt blev stolta över detta. 
På så vis kunde de också lära sig fonetiska aspekter, såsom att t.ex. utveckla sitt uttals (Chow 
& Cummins, 2003; Sneddon, 2008). I övrigt visade de stort intresse för andra språk och ville 
veta vad saker och ting betydde på olika språk. Genom att fråga varandra lärde dig sig olika 
ord och uttryck på flera språk (Chow & Cummins, 2003).  

5.4 Flerspråkig kommunikation genom artefrakter 
I Budachs (2013) studie undersöktes språkval, språkanvändning och meningsskapande när 
undervisningen utgick utifrån olika artefrakter. Elever tog med sig objekt hemifrån som skulle 
väljas utefter särskilda direktiv, t.ex. att ta med något som innehåller bokstaven z och då fick 
ordet vara på valfritt språk. På lektionen sedan fick varje elev motivera sitt val, säga var i 
ordet bokstaven z fanns och sedan diskuterades objektet. Sakerna diskuterades även i 
förhållande till varandra, och det gjordes jämförelser mellan språk. På så vis kunde flerspråkig 
kommunikation skapas genom artefrakter i undervisningen. 

5.4.1 Respons på och lärande av flerspråkig kommunikation 
genom artefrakter 

Det visade sig att eleverna intresserade sig för och tog sig an uppgiften. De valde objekt 
utifrån olika språk, diskuterade vad dessa hette på olika språk samt deras olika variationer och 
användning. Mening och förståelse skapades alltså genom flerspråkig kommunikation, där 
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elevers olika lingvistiska förmågor utnyttjades. Då artefrakter var knutna till särskilda kulturer 
eller tillämpades på olika sätt i olika kulturer, diskuterades också kulturella aspekter. Vi så vis 
skapade arbetsformen interkulturell kommunikation (Budach, 2013). 

5.5 Lärarstrategier 
I fleras av studierna (Chow & Cummins, 2003; Norén, 2010; Sellgren, 2005; Skolverket 
2012; Sneddon, 2008) intervjuades lärare alternativt att deras arbetssätt beskrevs, och då 
framkom strategier för tillämpning av flerspråkiga elevers förstaspråk som resurs. 

En strategi var att uppmuntra elever till att använda modersmålet i klassrummet och att hjälpa 
varandra, liksom till att använda sig av översättningsverktyg på Internet. Även lärare utnyttjar 
själva detta. Flera lärare påpekar att de innan lektioner översätter viktiga begrepp elever ska 
lära sig (Sellgren, 2005; Skolverket, 2012).  

Att lyfta fram andra språk i undervisningen och göra jämförelser mellan språk var en annan 
strategi som framkom (idem). Exempelvis nämner en lärare att varje gång en nyanländ elev 
kommer till klassen får denne översätta en ”god morgon-sång” till sitt modersmål. Varje 
morgon dras sedan en flagga som representerar ett land/språk och alla elever sjunger sedan 
sången på det språket (Skolverket 2012). En annan lärare exemplifierade detta med den 
senaste läxan som var att ta reda på vad djuren säger på olika språk. Detta sammanställdes på 
tavlan och härmades. Dessutom utvecklades uppgiften genom att jämföra olika talesätt med 
djur på olika språk (stark som en björn t.ex.). Samma lärare hade med en morgonritual där 
alla på barnens olika språk sade hej och god morgon, samt dagens datum och veckodag 
(Sellgren, 2005). 

Vidare framkom en strategi som handlar om medveten kommunikation, bl.a. att kommunicera 
på ett sådant sätt att man visar att deras erfarenheter, språk, kultur och tidigare kunskaper är 
värdefulla och ses som resurser, liksom att man visar att man är interesserad och bryr sig samt 
att man har höga förväntningar på eleverna (Chow & Cummins, 2003; Norén, 2010; Sellgren, 
2005; Skolverket 2012; Sneddon, 2008). En lärare exemplifierar hur han själv visar att han 
värderar flerspråkighet genom att själv använda de språk han kan (även om det inte är någon 
av elevernas modersmål) för ovissa ord och uttryck, liksom att han sätter upp planscher i 
klassrummet och korridorer på olika språk (Chow & Cummins, 2003).  

Ytterligare en strategi var att anpassa undervisningen efter eleven, där individens 
förutsättningar, förmågor och behov styr (Chow & Cummins, 2003; Skolverket, 2012). Det 
handlar i mångt och mycket om att medvetet välja arbetsformer, vilket flera lärare framhåller 
Chow & Cummins, 2003; Sellgren, 2005; Skolverket, 2012). Bl.a. så nämns att arbete i 
smågrupper anses vara en arbetsform med goda förutsättningar, och ibland kan det vara 
fördelaktigt att dela in i specifika ”språkgrupper” (Sellgren, 2005; Skolverket, 2012).  

5.5.1 Respons på och lärande av lärarstrategier 
Här handlar det om lärarnas upplevelser om vilka effekter deras olika strategier gett. Till 
exempel menar de att deras sätt att uppmuntra eleverna till att använda modersmålet samt hur 
de visar att de värderar flerspråkighet, mångkultur och personliga erfarenheter högt får 
eleverna att känna sig stolta och viktiga och ger självkänsla, samt skapar goda relationer 
lärare-elev emellan (Chow & Cummins, 2003; Sellgren, 2005; Skolverket, 2012). En lärare 
uttryckte dock att trots att hon uppmuntrade eleverna mycket till att använda modersmålet, 
gjorde de det i lite omfattning eftersom de kände sig förvirrade av att det i skolan i övrigt 
framhölls en svenskspråkig diskurs i klassrummen (Sellgren, 2005). 
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Vidare upplevs att arbete i smågrupper skapar trygghet så att elever vågar fråga om språkliga 
aspekter samt för att tillämpa sitt förstaspråk, i synnerhet om läraren har delat in språkgrupper 
(Sellgren, 2005; Skolverket, 2012). 

De lärarna som hade interkulturella diskussioner och jämförde språk, upplevde att eleverna 
var intresserade, tyckte det var roligt och lärde sig ord och uttryck på andra språk (idem).  

5.6 Elevstrategier 
I Sellgrens (2005) studie ställdes en fråga till flerspråkiga elever om de utnyttjade 
modersmålet i undervisningen. De flesta sade att de inte gjorde det, men en elev sade sig 
ibland ha fördelar av att använda modersmålet i skolarbetet – exempelvis genom att jämföra 
språken. Och ibland om hen körde fast kunde hen hitta ordet/uttrycket på modersmålet och på 
så vis komma vidare 

En annan strategi som framkom av artiklarna var att eleverna använde både sitt första- och 
andraspråk i samtal med varandra (Kenner m.fl. 2008; Moodley, 2007; Norén, 2010; 
Sneddon). Moodley (2007) identifierade i sin undersökning både spontan och strategisk 
kodväxling.  

5.6.1 Respons på och lärande av elevstrategier 
I de studier där båda språken användes för att skapa förståelse visade sig detta ha positiva 
samband för lärande (Kenner m.fl. 2008; Moodley, 2007; Norén, 2010; Sneddon). Moodley 
(2007) kom fram till att kodväxlingen hade flera funktioner, båda sociala och pedagogiska, 
varav de senare på olika sätt är en del i lärandeprocessen. Dessa funktioner var: 1) att klargöra 
saker och ting, såsom att söka svar på frågor, samt att nå förståelse och mening; 2) för 
undersökning, att utveckla en idé; 3) för repetition. Elever repeterade på det ena språket vad 
som redan sagts på andra språket för att betoning, för att säkerställa att man har förstått eller 
för att verifiera och bygga ut ordförrådet.  

5.7 Projekt 
Tre av studierna (Chow & Cummins, 2003; Norén, 2010; Skolverket, 2012) tillämpades 
minoritetspråkselevers modersmål som en resurs inom ramen för ett större projekt.  

Det projekt som redovisades av Norén (2010) byggde på att matematik skulle läras ut både på 
svenska och på de flerspråkiga elevernas modersmål. Detta skedde på tre olika sätt: 1) all 
undervisning skedde på två språk med en tvåspråkig matematiklärare; 2) eleverna hade 
hälften av sin lektionstid i matematik på modersmålet och hälften på svenska av två olika 
lärare; 3) matematiklektioner på modersmålet skedde på utökad tid, utöver den ordinarie 
matematikundervisningen som gavs på svenska.  

Skolverket (2012) beskriver ett NO-projekt med studiehandledning på modersmålet, som 
bygger på att en tvåspråkig ämneslärare ger stöd på modersmålet inför, under och efter 
lektionen. 

Det projekt som redogjordes av Chow & Cummins (2003) byggde på ”dual-language-book-
bags”, berättardag och mycket samarbete med hemmen. Då de två förstnämnda delarna redan 
beskrivits och det sistnämnda kommer att redovisas i paragraf 5.8.2 redogörs inte projektet 
här ytterligare. 

5.7.1 Respons på och lärande av projekt 
Samtliga projekt gav positiva resultat gällande engagemang, motivation och lärande (Chow & 
Cummins, 2003; Norén, 2010; Skolverket, 2012). Exempelvis ledde både NO-och 
matematikprojekten till att eleverna nådde målen och i flera fall fick goda betyg (Norén, 
2010; Skolverket, 2012). I synnerhet vann de nyanlända invandrareleverna fördelar i den 
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tvåspråkiga undervisningen. ”De uttryckte att de tvåspråkiga lärarna undervisade så att de 
förstod. ’Jag försökte lära mig matematik [på enbart svenska] men jag kunde inte’, berättar 
exempelvis en pojke i årskurs 9” (Norén, 2010:91).  

Matematikprojektet ledde till en diskurs bestående av en medveten positiv värdering av språk, 
både det svenska och elevernas modersmål, som en resurs i matematiklärandet, vilket 
influerade klassrumsinteraktionen till att vara kommunikativ och tydlig. Dessutom gav det en 
trygghet för de flerspråkiga eleverna att kunna använda båda sina språk vilket gav motivation 
och möjligheter till meningsskapande i matematiken. Eleverna kände sig hemma i den 
tvåspråkiga miljön i matematikklassrummet, särskilt i relation till den enbart svenskspråkiga 
miljö de flesta av dem var vana vid från skolans andra ämnen. De sade sig obehindrat kunna 
ställa frågor och ge svar utan rädsla för att utpekas som okunniga eller dumma om de inte 
kunde alla ord eller inte uttryckte sig på helt korrekt svenska. Den tillåtande miljön 
tillsammans med lärarnas höga förväntningar ledde till att eleverna identifierade sig som 
engagerade och lärande individer i matematik (Norén, 2010).  

Vidare visade Noréns studie av projektet att stötta språket inte är tillräckligt då kontexten kan 
försvåra lärande. Kulturinbäddade textuppgifter hindrade de elever som inte hade svensk 
kulturbakgrund att arbeta med matematiken i uppgifterna. En enkel uppgift rent matematiskt, 
som kunde lösas i ett sammanhang eleverna kunde relatera till, kunde inte redas ut då 
kontexten bestod av sådant som eleverna inte hade kulturella bakgrundskunskaper om.  

5.8 Samarbete 
Samarbete var en strategi för att tillämpa flerspråkiga elevers förstaspråk som en resurs som 
framkom i artiklarna. Här beskrivs två typer: kollegialt samarbete och samarbete med 
hemmen.  

5.8.1 Kollegialt samarbete 
I flera av studierna (Chow & Cummins, 2003; Norén, 2010; Sellgren 2005; skolverket, 2012) 
användes kollegialt samarbete för att forma en undervisning där modersmålet tillämpas som 
en tillgång.  

Hela det projekt som Chow & Cummins (2003) planerades genom kollegial dialog, där flera 
lärare ”brainstormade” för få fram många idéer som kunder knytas samman till ett större 
projekt där man kom överens om grundstommar i projektet med utgångspunkt i modersmålet 
som en resurs. Under genomförandet av projektet krävdes mycket samarbete mellan lärarna.  

I Sellgrens (2005) undersökning förklarade lärare att de förde kollegial dialog om hur man 
kan undervisa tvåspråkiga, bl.a. för att inte ”stryka modersmålet”.  

Både i NO- och matematikprojektet som beskrevs tidigare samarbetade klasslärare, ordinarie 
ämneslärare och tvåspråkiga lärare som var ämneskunniga (Norén, 2010; Skolverket, 2012). 

I två av de svenska artiklarna (Sellgren, 2005; Skolverket, 2012) framkom även samarbete 
med modersmålslärare, vilka då får funktionen som studiehandledare. På en skola gjordes det 
genom anordnad läxhjälp vid specifika tillfällen (Sellgren, 2005). Andra skolor hade 
studiehandledning gruppvis. På flera skolor var dock studiehandledare närvarande under 
lektionstillfället. På så vis kan nyanlända invandrarelever inkluderas direkt i en reguljär klass. 
Lärare lade genomgång av ett nytt område då studiehandledare var på plats, och ofta fick 
eleverna också skriva vad de kunde inom ett tema för att ta reda på deras förförståelse. På en 
skola erbjöds även eleverna skriva prov på sitt modersmål (Skolverket, 2012).  

I Skolverkets (2012) rapport redogörs för regional samverkan kring studiehandledning på 
modersmålet, där rektorer och chefer för flera kommuner samarbetar. Det ger möjligheter att i 
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viss mån dela på modersmålslärares tjänster i länet, för att fler kommuner ska ha möjlighet att 
erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning. Vid tillfället för studien pågick ett 
utvecklingsarbete där studiehandledning och modersmålsundervisning på distans i länet 
diskuterades, för att därmed utöka utbudet i de mindre kommunerna. 

5.8.2 Samarbete med hemmen 
I flera av studierna (Chow & Cummins, 2003; Kenner m.fl. 2008; Skolverket, 2012; Sneddon, 
2008) beskrevs att samarbete med hemmen värderades högt på skolorna.  

Jag har tidigare beskrivit hur föräldrar samarbetade med skolor och hjälpte sina barn gällande 
tvåspråkiga texter (Chow & Cummins, 2003; Kenner m.fl. 2008; Sneddon, 2008), de var i 
synnerhet involverade i det projekt som redogjordes av Chow & Cummins (2003). Där 
åtnyttjades även andra släktingar och äldre elever som språkliga resurser.  

I Skolverkets (2012) rapport beskrivs att man uppmuntrar föräldrar att prata modersmålet 
hemma. Dessutom används en veckodagbok där lärare och elev skriver om elevens skolgång i 
slutet av varje vecka. Denna får föräldrar hem och kommenteras på modersmålet.  

5.8.3 Respons på och lärande av samarbete 
Det kollegiala samarbetet som Chow & Cummins (2003) rapporterade ledde fram till ett 
projekt som främjade flerspråkiga elevers lärande.  

Gällande samarbete med studiehandledare påpekar lärare att elever som är hämmade på 
svenska får möjlighet att utveckla och visa sina kunskaper via och på sitt modersmål. En 
lärare upplever att elever som har tillgång till studiehandledare utvecklas snabbare 
kunskapsmässigt (Skolverket, 2012).  

Föräldrar som involverades i tvåspråkiga texter var mycket positiva och kände att deras språk 
och kultur ansågs som viktig. Dessutom hjälpte de sina barn at utvecklas kunskapsmässigt 
både gällande språkliga aspekter och kulturell förståelse (Chow & Cummins, 2003; Kenner 
m.fl. 2008; Sneddon, 2008).  

6 DISKUSSION 
Här kommer först göras en resultatdiskussion, varpå det följer en metoddiskussion, 
pedagogiska implikationer  och slutligen en konklusion. 

6.1 Resultatdiskussion 
I denna del kopplas resultaten av den systematiska litteraturstudien ihop med det 
interkulturella perspektivet som beskrivs i bakgrunden. Resultatdiskussionen är uppdelad i 
fyra avsnitt: Metoder där modersmålet som resurs är utgångspunkt leder till lärande (6.1.1); 
Lärares strategier och förhållningssätt påverkar elevers lärande (6.1.2); Flerspråkiga elever 
skapar mening och förståelse genom att utnyttja sitt modersmål (6.1.3);  Samarbete skapar 
förutsättningar för flerspråkig undervisning (6.1.4). 

6.1.1 Metoder där modersmålet som resurs är utgångspunkt 
leder till lärande 

Flera studier (Chow & Cummins, 2003; Kenner m.fl. 2008; Skolverket, 2012; Sneddon, 2008) 
lyfte alltså fram olika sätt att jobba med tvåspråkiga texter, vilket bemöttes med entusiasm 
och gav motiverade elever. De kände stolthet, både över att ”deras” språk lyftes fram, samt 
över att de klarade av tvåspråkiga uppgifter, vilket gav självförtroende och skaparglädje 
(Chow & Cummins, 2003; Kenner m.fl., 2008; Sneddon, 2008). Det här innefattar flera 
aspekter som anses viktiga för lärande enligt ett interkulturellt perspektiv, som t.ex. en 
studentaktiv och erfarenhetsbaserad undervisning (Lahdenperä, 2004a). Eleverna arbetade 
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med texterna och man utgick ifrån deras språkliga erfarenheter. Man utgick alltså ifrån deras 
förutsättningar och inte deras tillkortakommanden (möjliga utvecklingszoner), vilket är av 
vikt för lärande (Hundeide, 2006). Detsamma gäller motivation. Det här anses vara en viktig 
faktor för lärande, liksom elevens tro på sig själv (idem), två saker som arbetet med de 
tvåspråkiga texterna gav.  

Eleverna i Sneddons (2008) studie visade upp metakunskaper, samt förstod underliggande 
betydelser och tolkade metaforer och analyserade texten på djup nivå på ett vis elever oftast 
inte gör vid läsning av en enspråkig text. Metakunskaperna kan förklaras av att eleverna 
utvecklade sin allmänna språkliga kompetens genom att läsa texten på två språk (Elmeroth, 
2010). En annan förklaring kan vara att eleverna såg historien från två perspektiv eftersom 
språk är inbäddade i en kulturkontext (Gibbons, 2010). Detsamma gäller eleverna i studien av 
Kenner m.fl (2008), vilka utredde metaforer, skapade mening, klargjorde utryck och koncept, 
samt breddade sin kognitiva förmåga.  

I samma studie breddade eleverna även sin kulturella förståelse genom interkulturella 
diskussioner och språkjämföranden utifrån tvåspråkiga texter. Det diskuterades kulturella 
likheter och skillnader, samt att olika kulturella värderingar lyftes fram (Kenner m.fl., 2008). 
Det här handlar om interkulturellt lärande, vilket kännetecknas framförallt av att interaktionen 
och kommunikationen mellan olika individer med skild etnisk och kulturell bakgrund kan 
påverka lärandets villkor och kunskapens innehåll i lärandesituationen. Kulturella normer, 
värderingar, beteenden, kunskap och tankar hos olika individer med skild etnisk och kulturell 
bakgrund påverkar subjektiva uppfattningar av skilda kunskapsfenomen (Lorentz & 
Bergstedt, 2006).  

Dessa diskussioner var något som skapade lärande för samtliga elever, alltså även de 
enspråkiga, vilka visade stort intresse för de tvåspråkiga arbetsmetoderna (även gällande 
historieberättande). Exempelvis ville de veta vad saker och ting betydde på olika språk, och 
genom att fråga varandra lärde dig sig olika ord och uttryck på flera språk (Chow & 
Cummins, 2003; Kenner m.fl. 2008). 

I Budachs (2013) studie skapades flerspråkig och interkulturell kommunikation genom 
artefrakter i undervisningen. Det här är något som enligt socio- och interkulturella 
lärandeteorier skapar lärande. Dessa menar att lärande sker genom kulturella artefrakter 
(Hundeide, 2006; Säljö, 2000). Här innebär artefrakterna både objekt och språk, medan det 
senare är det som används i de övriga metoderna. 

Kommunikation och interaktion är något som tillämpades i samtliga studier. Två faktorer som 
är avgörande för lärande, vilket sker i samspel med omgivningen (idem). Det här visades 
tydligt i par- och grupparbeten där eleverna samarbetade, hjälpte och lärde varandra (Kenner 
m.fl., 2008; Moodley, 2007; Sneddon, 2008). Arbete i grupper upplevs av lärare skapa 
trygghet så att elever vågar fråga om språkliga aspekter samt tillämpa sitt förstaspråk 
(Sellgren, 2005; Skolverket, 2012). Det här handlar om att skapa en god inlärningsmiljö, 
vilket är avgörande för lärandet (Hundeide, 2006; Säljö, 2000). 

Dock spelar den sociala gruppens konstruktion roll för lärandet (Hundeide, 2006; Säljö, 
2000), vilket syntes tydligt i Moodleys (2007) studie. Här skapades spontan flerspråkig 
kommunikation enbart om alla individer i gruppen hade samma minoritetsspråk som 
modersmål. 
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6.1.2 Lärares strategier och förhållningssätt påverkar elevers 
lärande  

Av litteraturstudien framkom flera lärarstrategier för att tillämpa modersmålet som en resurs i 
undervisningen. En strategi var att uppmuntra elever till att använda sina förstaspråk i 
klassrummet och att hjälpa varandra, liksom till att använda sig av översättningsverktyg på 
Internet. Även lärare utnyttjar själva detta. Flera lärare påpekar att de innan lektioner 
översätter viktiga begrepp elever ska lära sig. Att lyfta fram andra språk i undervisningen och 
göra jämförelser mellan språk var en annan strategi som framkom (Sellgren, 2005; 
Skolverket, 2012). Lärare tillämpade även medveten kommunikation, bl.a. att kommunicera 
på ett sådant sätt att man visar att deras erfarenheter, språk, kultur och tidigare kunskaper är 
värdefulla och ses som resurser, liksom att man visar att man är interesserad och bryr sig samt 
att man har höga förväntningar på eleverna (Chow & Cummins, 2003; Norén, 2010; Sellgren, 
2005; Skolverket 2012; Sneddon, 2008).  

Alla dessa strategier kan ses som ett uttryck för ett interkulturellt förhållningssätt, där flera 
språk och flera kulturer i klassrummet ses som en tillgång som bringar möjligheter till 
kunskapande och värdegrundande utbildning (Borgström 2004; Elmeroth 2008; Lorentz 
2010). Den medvetna kommunikationen kan kopplas till flera aspekter som är viktiga för 
lärande, bl.a. att undervisningen bör bygga på tidigare erfarenheter, språk och kultur liksom 
kopplas till elevernas liv för att det som lärs in ska kännas viktigt och motiverande, samt att 
läraren skapar goda relationer med eleverna genom att visa omtanke, intresse för och tro på 
elevers person och förmåga. Dessa faktorer gynnar goda interkulturella lärandemiljöer 
(Hundeide, 2006; Lahdenperä, 2004a). 

6.1.3 Flerspråkiga elever skapar mening och förståelse genom 
att utnyttja sitt modersmål  

Flerspråkiga elever visade sig i litteraturstudien tillämpa modersmålet som en resurs i 
skolarbetet genom att använda både sitt första- och andraspråk i samtal med varandra. Detta 
skapade förståelse och hade positiva samband för lärande (Kenner m.fl. 2008; Moodley, 
2007; Norén, 2010; Sneddon). Detta kan förklaras genom att lärande kan skapas genom 
samspel, social interaktion och kommunikation (Hundeide, 2006; Lorentz & Bergstedt, 2006; 
Säljö, 2000), samt att denna strategi är studentaktiv och erfarenhetsbaserad (Lahdenperä, 
2004a). 

I Sellgrens (2005) studie uttryckte en elev att hen utnyttjade modersmålet i skolarbetet 
exempelvis genom att jämföra språk samt att ibland hitta ett ord/uttryck på modersmålet om 
hen kört fast och på så vis komma vidare. Övriga elever uttryckte dock att de inte använde sitt 
förstaspråk, inte ens då en lärare uppmuntrade till detta. De tyckte det kändes konstigt när de 
inte fick prata sitt modersmål på andra lektioner.  

Här kan man se tecken på en monokulturell organisationskultur (Brömssen von, 2006; 
Elmeroth, 2008), vilken kan göra att elever inte känner sig trygga i att använda sitt modersmål 

6.1.4 Samarbete skapar förutsättningar för flerspråkig 
undervisning 

I flera av studierna (Chow & Cummins, 2003; Norén, 2010; Sellgren 2005; Skolverket, 2012) 
användes kollegialt samarbete för att forma en undervisning där modersmålet tillämpas som 
en tillgång. Till exempel förklarade lärare i Sellgrens (2005) undersökning att de förde 
kollegial dialog om hur man kan undervisa tvåspråkiga, bl.a. för att inte ”stryka 
modersmålet”. Det som handlar om att man eftersträvar en additiv språkutveckling (Elmeroth 
2008, 2010; Wallace E. Lambert, 1977). 
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Kollegialt samarbete var också det som låg till grund för att flera större projekt skulle kunna 
genomföras (Chow & Cummins, 2003; Norén, 2010; Skolverket, 2012). Två av dessa projekt 
gick ut på att genom samarbete kunna ge studiehandledning på modersmålet i olika ämnen, 
antingen av en modersmålslärare eller av en ämneskunnig lärare som också behärskade de 
flerspråkiga elevernas förstaspråk (Norén, 2010; Skolverket, 2012). Även Sellgren (2005) 
nämner samarbete med modersmålslärare, vilka då får funktionen som studiehandledare. I 
Skolverkets (2012) rapport redogörs för regional samverkan kring studiehandledning på 
flerspråkiga elevers modersmål. Det här arbetssättet kan skapa lärande, om man ser till 
Vygotskijs (1978) tankar om ”zonen för närmaste utveckling”. Genom att få handledning av 
någon som kan lite mer än eleven själv kan denne utveckla lärande eftersom hen befinner sig i 
en utvecklingspotentiell zon som ligger på en nivå något över den nuvarande 
behärskningsnivån (Wedin, 2011). Gibbons (2010) skriver att ju högre kognitiv 
svårighetsgrad en uppgift har desto mer språklig stöttning behövs.  

Samtliga projekt gav också positiva resultat gällande engagemang, motivation och lärande 
(Chow & Cummins, 2003; Norén, 2010; Skolverket, 2012). Dock visade Noréns (2010) 
studie att stötta språket inte är tillräckligt då kontexten kan försvåra lärande. Kulturinbäddade 
textuppgifter hindrade de elever som inte hade svensk kulturbakgrund att arbeta med 
matematiken i uppgifterna. Det här förklaras av att eleverna som socialiserats i en annan 
kultur saknar erfarenhet av det som beskrivs i kulturinbäddade uppgifter, och en viktig faktor 
för lärande är att det som lärs in bygger på elevers försförståelse (Hundeide, 2006). 
Lahdenperä (2004a) menar att hänsyn måste tas till de tvåspråkiga elevernas språk, kultur och 
erfarenheter för att de inte skall missgynnas, vilket är det som sker i detta fall.  

I övrigt ledde kollegialt samarbete till att flerspråkig undervisning som främjar lärande kunde 
skapas, vilket också var fallet när det gäller samarbete med hemmen och med andra släktingar 
och äldre elever (Chow & Cummins, 2003; Kenner m.fl. 2008; Sneddon, 2008). 

6.2 Metoddiskussion 
Genom en systematisk litteraturstudie kunde frågeställningen besvaras och den gav många 
intressanta aspekter som kunde diskuteras utifrån ett interkulturellt perspektiv. Metoden var 
fördelaktig på så vis att den fick fram många olika studier som kunde jämföras med varandra. 
Då kunde flera enskilda fall analyseras och det gick att få fram en bred repertoar av metoder 
och strategier. Nackdelen med metoden var att den inte gav en lika djup förståelse som en 
egen empirisk studie skulle göra. Dock skulle en sådan istället ge en bild av endast ett enskilt 
fall. Den skulle heller inte ge även ett internationellt perspektiv, vilket den systematiska 
litteraturstudien gjorde. Exempelvis framkom flera sätt att arbeta med tvåspråkiga texter ifrån 
internationella artiklar. Dessa metoder verkar inte vara lika undersökta eller utvecklade på det 
nationella planet.  

Gällande den systematiska litteratursökningen gav den engelska sökningen en hanterbar 
mängd resultat där samtliga artiklar var peer-reviewgranskade, vilket säkerställer att de är av 
hög kvalitet. Jag kunde ha kombinerat färre sökord för att få fram fler resultat. Det hade dock 
inte gett ett lika specifikt sökresultat innehållsmässigt, och eftersom många artiklar som 
framkom av den sökningen som gjordes var irrelevanta för forskningsfrågan, hade det varit en 
mycket stor mängd som hade behövts sorteras bort. Men det finns alltså en risk att jag har 
missat artiklar som kunde varit intressanta för denna studie.  

Sökningarna med de svenska sökorden gjordes i tvåordskombinationer eftersom det inte blev 
några träffar då fler ord kombinerades. Detta innebar att många dokument var irrelevanta för 
denna studie då en sådan sökning inte ger ett lika innehållsspecifikt resultat. Därför sorterades 
många artiklar bort genom att enbart läsa abstract, vilket innebär en risk att jag har missat 
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någon studie som kan ha gett intressanta svar på frågeställningen, men för att undvika detta 
jobbade jag noggrant och systematiskt.  

Det visade sig vara ganska svårt att få tag på studier av hög kvalitet som forskat i samma 
fråga som jag. Detta kan ses som att det antingen inte anses finnas behov av att forska i detta 
eller att det faktiskt är ett forskningsfält som inte är så utvecklat än och att studien därför kan 
vara ett relevant bidrag. Av skäl som beskrivs i introduktion och syfte vill jag påstå det 
senare. Det finns såklart en risk att jag kan ha missat forskning som funnit i andra databaser 
eller skulle ha krävt andra sökord. För att undvika detta utnyttjade jag databasen One Search, 
vilken innehåller flera databaser, samt använde jag mig av funktionen ”närliggande ord”. 

Det finns alltid en risk vid kvalitativa studier att forskaren kan påverka resultatet och/eller 
tolka detta på ett subjektivt vis, vilket i så fall skulle kunna påverka resultatets trovärdighet 
(Patel & Davidsson, 2011). Jag har dock på ett medvetet sätt försökt att anta en objektiv 
ställning, liksom att jag har gjort etiska överväganden och analyserat artiklarna på ett 
systematiskt sätt för att undvika detta.  

6.3 Pedagogiska implikationer 
Denna studies resultat styrker det faktum att användning av flerspråkiga elevers förstaspråk i 
undervisningen har positiva effekter för lärande, inte bara för minoritetspråkseleverna utan 
även för de enspråkiga eleverna som har majoritetspråket som modersmål. Förutom att den 
allmänna språkliga kompetensen ökar skapar metoder där invandrarelevers förstaspråk 
används som en resurs interkulturell kommunikation och interkulturellt lärande. De 
flerspråkiga eleverna ges möjlighet att utnyttja sitt modersmål som ett verktyg för lärande, 
samtidigt som de känner att deras språk och erfarenheter är viktiga. Detta ger motivation, 
vilket enligt ett interkulturellt och sociokulturellt synsätt är en viktig komponent för lärande. 
Att tillämpa invandrarelevers förstaspråk i undervisningen gör att dessa elever utvecklar språk 
samtidigt som det fungerar som ett medel för kunskapsutveckling i det ämne som studeras.  

Det är sedan länge erkänt inom forskningsvärlden att modersmålet har stor betydelse för 
lärande, och svenska styrdokument påtalar vikten av att minoritetspråkselever ska ges 
möjlighet till att få studiehandledning på sitt förstaspråk inom de olika ämnena. Detta är dock 
något som inte verkar ske i särskilt stor utsträckning ute i den svenska skolverksamheten, 
vilken till stora delar har en monokulturell organisationskultur där monolingvistiska 
antaganden råder. Det kan också verka svårt att använda ett annat språk i undervisningen än 
det man kan själv behärskar. Dock visar denna studie att det här är fullt möjligt genom olika 
metoder och strategier.  

Att arbeta med tvåspråkiga texter på olika sätt är något man kan göra inom ramen för varje 
ämne, där innehållet i texterna kan styras av det som är mål för kunskapsutveckling i ämnet. 
Kanske det i framtiden skulle kunna utvecklas läromedel där texterna finns på flera språk. 
Alltså tvåspråkiga läromedel där svenska är ena språket och det andra språket ett 
minoritetsspråk. Även historieberättande och kommunikation genom artefrakter kan anpassas 
till ett specifikt ämne, innehållet i historien gällande det förstnämnda och direktiv för val av 
objekt gällande det sistnämnda. Läraren skulle exempelvis själv också kunna utse artefrakter 
som är väsentliga för ämnet, runt vilka flerspråkig diskussion kan äga rum.  

Par- och grupparbete gynnar flerspråkig och interkulturell kommunikation och lärande i 
samspel, en metod som kan appliceras i alla ämnen. Att dela in i par eller grupper kan vara en 
medveten strategi av lärare, men specifika uppgifter kan vara nödvändiga för att modersmålet 
ska tillämpas, liksom att läraren har ett förhållningssätt som tillåter kodväxling så att detta kan 
bli en elevstrategi inom ramen för par- och grupparbetet.  
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Kollegialt samarbete samt samarbete med hemmen gällande tillämpning av modersmålet är 
något som i liten skala kan skapas mellan några få lärare eller mellan lärare och förälder trots 
en monokulturell organisationskultur på en specifik skola. Ska detta dock ske i större skala 
eller bedrivas i större projekt krävs att flera aktörer har ett interkulturellt perspektiv. Om detta 
så sker, kan det ge positiva effekter för elevers lärande, vilket kan ses i studiens resultat 
gällande projekt bland annat. Exempel på kollegialt samarbete i stor skala är den regionala 
samverkan för studiehandledning som beskrivs i Skolverkets (2012) rapport som analyserats i 
litteraturstudien. Något som diskuterades där för framtiden var studiehandledning på 
flerspråkiga elevers modersmål på distans. Detta skulle kanske kunna vara något som 
utvecklas i framtiden och därmed skapar bättre förutsättningar att få tag på lärare som talar 
invandrarelevers förstaspråk och som samtidigt är ämneskunniga.  

De metoder och strategier som framkommit genom denna litteraturstudie kan utvecklas på 
många vis och kan användas som inspiration för hur man på olika sätt kan arbeta med 
flerspråkiga elevers modersmål som en resurs i undervisningen. Viktigt att belysa är dock det 
faktum att det faktiskt går att ordna en undervisning där minoritetsspråk ges utrymme och kan 
användas som en tillgång för lärande, så att invandrarelever kan ges möjligheter att använda 
sina erfarenheter och sitt fulla språkliga kapital i lärandet. Det här är något som man som 
enskild lärare direkt kan börja arbeta med genom förhållningssätt, strategier och metoder. Ju 
fler som anammar detta, desto bättre förutsättningar skapas för samarbete och utveckling av 
en interkulturell organisationskultur istället för en monokulturell.  

6.4 Konklusion 
Samhället är och har under en tid varit präglat av globalisering, internationalisering och ökad 
rörlighet över nationsgränser. Detta har lett till en mångkulturell skola där en femtedel av 
eleverna har utländsk bakgrund och 15 % har annat modersmål än svenska. Denna elevgrupp 
är mycket heterogen, men generellt har dessa elever större svårigheter att nå studiemålen än 
de elever med svenska som modersmål. Anledningarna måste ses som sammansatta men i 
denna studie har fokus legat på språkliga faktorer. Eftersom undervisningen i den 
monokulturella organisationskulturen som råder i den svenska skolverksamheten i stort sker 
på enbart svenska, så kan detta innebära problem för minoritetspråkelevers förståelse och 
kunskapsutveckling.  

Språkutveckling är en lång process och för invandrareleverna blir denna en kamp mot tiden. 
Samtidigt som de ska lära sig både ett bas- och ett kunskapsbaserat språk i ett nytt språk, ska 
de också lära sig innehållet i undervisningen på andraspråket. För att inte missgynnas 
gentemot de elever som har svenska som förstaspråk, kan det vara nödvändigt att de 
flerspråkiga eleverna också får undervisning på sitt modersmål. Forskning visar att 
förstaspråket är viktigt för lärande, varför svenska styrdokument har riktlinjer som säger att 
invandrarelever ska ha möjlighet att studera ämnet modersmål, samt att de ska ges 
studiehandledning på förstaspråket om så behövs. Det senare för att ge stöd åt modesmålet, att 
ge stöd åt kunskapsutveckling i de olika ämnena, men också för att ge stöd åt språkutveckling 
på andraspråket, då vägen till att lära sig ett andra språk går genom förstaspråket. På så vis 
kan språkutvecklingen bli additiv istället för subtraktiv.  

Pga. att monokulturella antaganden existerar i skolvärlden följs på många håll dock inte de 
riktlinjer som skolan föreskriver. Att man som lärare inte tar in flerspråkiga elevers 
modersmål i undervisning kan också bero på att det ses som hinder att man inte själv kan 
språket. Därför har det i denna litteraturstudie undersökts hur flerspråkiga elevers förstaspråk 
kan tillämpas i ämnesundervisningen, så att förutsättningar kan skapas för att ge lika 
möjligheter till kunskapsutveckling i förhållande till de elever med svenska som modersmål. 
Studien visar på flera metoder och strategier som är möjliga att använda. Genom att studera 
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och jämföra vetenskaplig litteratur kom jag fram till att de olika metoderna i artiklarnas 
studier där modersmålet tillämpades som en tillgång leder till lärande, liksom att lärares 
strategier och förhållningssätt avseende att se modersmålet som en resurs påverkar elevers 
lärande positivt. Vidare framkom elevstrategier där flerspråkiga elever skapar mening och 
förståelse genom att utnyttja sitt modersmål. Slutligen visades att olika typer av samarbete 
skapar förutsättningar för flerspråkig undervisning.  

Denna litteraturstudie visar att det är möjligt att på olika sätt tillämpa flerspråkiga elevers 
modersmål i ämnesundervisningen och att detta kan skapa lärande. De metoder och strategier 
som framkommit kan användas i den svenska skolverksamheten, de kan vara inspiration och 
utvecklas på många sätt. Att tillämpa dessa metoder och strategier kan vara en del i 
utvecklingen av ett interkulturellt perspektiv och en interkulturell organisationskultur ute på 
de svenska skolorna.  
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