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Sammanfattning
EU-projektet EUCIM-TE (European Core Curriculum Inclusive Methods–Teacher
Education), som genomfördes åren 2008–2010, behandlade de flerspråkiga
elevernas studiesituation i en rad europeiska länder. I denna rapport görs
en uppföljning av projektet, samtidigt som vi förstärker vissa slutsatser i
projektet. Dessa rör främst vilken roll språket spelar som ett medel och
mål för inlärning både av innehåll och ytterligare språk. Uppföljningen
bygger på studier av en lång rad svenska och internationella forsknings
rapporter, på statistik där vi följer utvecklingen under en följd av år och
på två enkäter, gjorda med tre års mellanrum riktade till de så kallade
fältskolor Mälardalens högskola har avtal med angående lärarstudenters
verksamhetsförlagda utbildning. Även en enkät till lärarstudenter i slutet
av sin utbildning genomfördes. Enkäterna berörde exempelvis frågor om
undervisning i svenska som andraspråk och i modersmål, samarbete mellan lärare i olika ämnen och information till flerspråkiga elevers föräldrar.
Resultatet av vår genomgång av aktuell forskning och analys av vår empiri
visar att mycket kan förbättras både politiskt och pedagogiskt när det gäller de flerspråkiga elevernas möjligheter att nå studieframgång. Vårt fokus
är på språk i skolåldern och i utbildningsväsendet, men detta är tätt sammanvävt med andra faktorer som tillsammans direkt påverkar individers
skolgång och samhällens utveckling.
Nyckelord: Flerspråkighet, modersmål, modersmålsstöd, språkstöd, svenska
som andraspråk, nyanlända, genrepedagogik, minoritetsspråk, lärarutbildning, föräldrars utbildningsnivå, EUCIM-TE, reformer, makt.
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Abstract
The EU project EUCIM-TE (European Core Curriculum Inclusive Methods–Teacher
Education), which was active during 2008–2010, dealt with the educational
situation of multilingual students in several European countries. In this
report we make a follow-up study of the project, at the same time as we
corroborate some of the findings of the project. These findings mostly
concern the role of language as a medium and target of learning, both of
content and additional languages. This follow-up study builds upon extensive research results presented in both national and international reports,
on statistics in which we follow the development during a few years and
on two surveys, which were performed with a three-year interval with
the so-called field schools of Mälardalen University. These are contracted
as schools providing field practice for students of teacher education programmes. In addition, a survey was delivered to students finalising their
teacher education. The surveys covered issues such as the teaching of
Swedish as a second language and in the mother tongues, cooperation
between teachers in different subjects, and information to parents of
multilingual children. The results of our presentation of recent research
and our analyses of the empirical parts of this study show that many
aspects of the education of multilingual children can be both politically
and educationally improved in order to facilitate success in education for
these students. We focus on language for school-age children, but also
the role of language in general in the educational system. This, however,
is closely related to other issues, which together directly influence the
outcome of schooling for individual students and for the development of
societies.
Keywords: Multilingualism, mother tongue, mother tongue support,
language scaffolding, Swedish as a second language, newly-arrived children, genre pedagogics, minority languages, teacher education, level of
parents’ education, EUCIM-TE, reforms, power.
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Förord
Projektet EUCIM-TE (European Core Curriculum Inclusive Methods–Teacher
Education), som undertecknade deltog i under 2008–2010, öppnade upp
för ett internationellt samarbete inom ett fält som knyter ihop en vetenskapligt baserad språksyn och en utvecklad förståelse för språkets roll för
lärande och kommunikation om och kring lärande1. Det skapade också en
möjlighet att å ena sidan lokalt och å andra sidan internationellt öka vår
egen förståelse för den centrala roll språket har för lärande, hur man ser
på detta i skolan och bland internationellt meriterade forskare samt hur
man på ett långsiktigt sätt skulle kunna introducera ett mer språkfokuserat tänkande inom både lärarutbildningen och vår egen verksamhet som
lärare på högskolenivå. De frågor som tangeras är dessutom av sådan art
att de utan vidare kan ses som ödesmättade i den meningen att flerspråkiga elever och elever med en socialt och utbildningsmässigt ofördelaktig
bakgrund i skolans värld berörs mer än andra elever. Dessa grupper, som
är kritiska för en positiv samhällsutveckling och en demokratisk framtid
både inom utbildningssystemen i Europa och i Sverige, hade en framträdande roll i projektets struktur och inriktning samt utgör ryggraden i före
liggande rapport.
Cirka fyra år efter det att projektet avslutats formellt, kan vi konstatera
att det finns ett högst begränsat intresse och liten förståelse för projektets
resultat och själva essensen i förståelsen av språkens roll för lärande. Detta
blir inte mindre alarmerande av att antalet nyanlända barn ökat drastiskt.
De senaste åren har förvisso utbildningsinsatser gjorts angående de nyanlända eleverna men dessa, liksom olika beslut och tendenser baserade på
resonemang om språk i utbildningsväsendet som har presenterats, visar
att forskningsrön och kunskap om flerspråkighet inte fått genomslag. Vi
ser således vikten av att återkoppla till EUCIM-TE-projektet men också relatera det till annan utveckling i Sverige, och till viss del i våra geografiska
närmiljöer.
Det är därför en angelägen uppgift att påminna om den forskning och
de resultat man uppnått internationellt genom en mer utvecklad språksyn. Varken vid vår egen högskola2, Mälardalens högskola, genom dess
lärarutbildning, eller inom skolväsendet har intresset ökat nämnvärt.
Snarare är det tvärtom så att vissa beslut går stick i stäv mot de mål som är

1

2

För slutrapporten, se http://eacea.ec.europa.eu/LLp/project_reports/documents/
comenius/all/com_mp_141836_eucim-te.pdf, och för den svenska partnerns
publikationer, se http://www.mdh.se/forskning/eucim-te-1.10682?l=sv_SE.
Vid tidpunkten för projektet och dess uppföljning var båda författarna lärare
och forskare vid Mälardalens högskola. Lainio är numera professor i finska vid
Stockholms universitet.
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integrerade i en djupare förståelse för språks betydelse för ett modernt
kunskapssamhälle, men också för en likvärdig möjlighet till utbildning.
Vi har med andra ord inte kunnat se någon mer långsiktig utbildningsstrategi för att ta itu med frågor om utbildningsmässig likvärdighet
eller de snedfördelade skolresultaten, inte heller hur man ska utveckla
en språksyn som kan integreras i alla lärares verktygslåda, varken inom
lärarutbildningarna eller inom skolväsendet som helhet. Detta ger oss
ytterligare råg i ryggen att redovisa våra resonemang och presentera en
del förslag på lösningar för allmängiltiga problem som inte är begränsade
till Sverige och dess mångfaldssituation, utan allt tydligare utgör en global
aspekt på skolans verksamhetsområden.
Vi vill försöka bidra till en mer utbredd och djupare kunskap om och
en diskussion kring hur språket som medel och mål fungerar, hur det påverkar barns möjligheter att förstå och lyckas i skolarbetet och hur man
kan nå bättre resultat, speciellt i så kallade svaga grupper. Dessa tankar
har vi försökt sammanfatta mot slutet av rapporten. Vi hoppas skriften
ska ha avsedd effekt.
Vi vill också här tacka seriens redaktör Ingemar Haag och FD Karin
Sheikhi för viktiga kommentarer till rapporten och dess innehåll, vilka
vi försökt ta i beaktande. Eventuella resterande brister är förstås vi som
författare ansvariga för.

Eskilstuna och Stockholm, 31 augusti 2015
Birgitta Norberg Brorsson
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Jarmo Lainio

1 Inledning
I Lissabon år 2000 deklarerade medlemsstaterna ett ambitiöst mål för den
Europeiska Unionen; den skulle bli ”the most competitive and dynamic
knowledge-based economy in the world, capable of sustained economic
growth with more and better jobs and greater social cohesion” (Lisbon
European Council 2000:1, punkt 5). Idag råder inte denna optimistiska
stämning inom EU, men det kanske trots allt finns en förståelse för att
social sammanhållning är en väsentlig del i vårt kunskapssamhälle. Den
sociala sammanhållningen och kunskapssamhället torde i stor utsträckning vara beroende av att man kan kommunicera med hjälp av olika
språk och utnyttja samhällets mångfaldiga språkkunskaper. Optimismen
har delvis också flagnat i EU-kommissionens arbete vad gäller förståelsen
för språk och flerspråkighet som en integrerad del i ett framåtsyftande,
gränsöverskridande och hållbart Europa. Bland annat finns det efter senaste EU-valet 2014 inte längre en kommissionär med ansvar för flerspråkighetsfrågor. Som en reaktion mot detta har internationella nätverk och
ideella organisationer såsom NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity3)
och FUEN (Federal Union of European Nationalities4) sett det som mycket angeläget att försöka vända denna nedrustning och minskning av det politiska
intresset för språklig mångfald inom EU, i syfte att stötta utvecklingen av
ett hållbart och demokratiskt Europa.
För att implementera den vision som ges i inledningen till detta
kapitel krävs att EU:s medlemsländer ser till de olika behov medborgarna har, inte minst olika språkliga och etniska minoriteters. Exempelvis
såväl PISA-undersökningar (Programme for International Student Assessment5)
för 15-åringar som PIRLS-undersökningar (Progress in International Reading
Literacy Study6) för 10-åringar i främst OECD-länder visar att flerspråkiga
elever underpresterar, även om hänsyn tas till föräldrarnas socioekonomiska status. Att vara född utom landet eller ha föräldrar födda i annat
land tycks vara tillräckligt för att eleverna inte ska nå ens de lägsta kunskapsnivåerna i läsning, matematik eller naturvetenskap. Detta kan gälla
även andra generationens språkliga minoriteter av skäl som otillräcklig
tidig inlärning av förstaspråket eller skolans oförmåga att möta flerspråkiga elevers behov.7 Denna bild är i högsta grad applicerbar även på Sverige.

3
4
5
6
7

www.npld.eu. Jämför även med den diskussion som förts i det s.k. White Paper,
som producerats inom ramen för projektet LEARNMe (www.learnme.eu).
www.fuen.org
http://www.oecd.org/pisa/
http://timssandpirls.bc.edu/index.html
Vi är medvetna om att det finns variation bakom denna typ av generaliseringar,
ofta baserade på statistik. Vi diskuterar sådan variation längre fram i rapporten.
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Också föräldrars utbildningsbakgrund påverkar elevers möjligheter
att lyckas i sina studier, enligt exempelvis Skolverkets rapport (2008a).
I skollagen (Svensk författningssamling 2010:800) anges i paragraf 4 bland
annat: ”En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” Det tycks dock som om
skolans förmåga att stötta elever med flerspråkig eller utbildningsmässigt
begränsad bakgrund behöver utvecklas ytterligare för att alla elever ska ha
möjlighet att nå de mål som anges i läro- och kursplaner.
Ojämlikhet vad gäller möjligheter till utbildning och kunskap medför
negativa konsekvenser för såväl ekonomisk utveckling som social sammanhållning. Både i studier från OECD och EU-kommissionen påvisas en
korrelation mellan ett lands kunskapsnivå och dess ekonomiska produktivitet. I OECD-rapporten PISA in Focus 5, How do some students overcome their
socio-economic background? (2011) konstateras att en mycket mindre andel
elever från socioekonomiskt missgynnade grupper i Sverige lyckas nå
framgång i skolan än motsvarande elevgrupper i de flesta andra OECDländer. Till exempel lyckas hela 75 procent av de socioekonomiskt missgynnade eleverna i Shanghai, Kina, nå skolframgång jämfört med bara
drygt 25 procent i Sverige.
Studierna pekar också på det faktum att ojämlikhet i möjligheter till
utbildning medför sociala och ekonomiska kostnader i form av försämrad
hälsa och ökad kriminalitet (Wößmann & Schütz 2006:6 ff). Att stora elevgrupper misslyckas i skolan är således katastrofalt för eleverna, en alarmerande signal för skolorna men även ett allvarligt problem för samhället i
stort. Vidden av denna utmaning och sätt att komma runt problemen diskuteras till exempel i en ledare i Dagens Nyheter (DN 2015-05-27). OECD
har också på uppdrag av regeringen gjort ytterligare nationella analyser
om Sveriges situation, som resulterat i rekommendationer som rör den
svenska skolan i stort (till exempel DN 2014-12-02; Aftonbladet 2015-05-04).
Enligt vårt synsätt missar dock även OECD poängen med språkets roll för
inlärning genom att man inte tar upp detta till en grundlig diskussion.
Det tycks också som att en sådan brist på försök att komma till rätta med
denna typ av obalans mellan olika elevgrupper också genomsyrar lärarutbildningarna, som ju borde vara en av de första instanserna att ta itu med
frågor som berör alla lärare. Frågor som berör modersmål, andraspråk och
flerspråkighet utgör ett sällsynt och ett inte särskilt djupt inslag i de centrala delarna av lärarutbildningarna (till exempel Carlson 2009; Lindberg
2009; se även kap. 4 och 5).
Styrkan i denna tendens förstärks av att OECD i en rapport (OECD
20148; jämför Myrberg 2001) konstaterar att Sverige hamnar sist av de 34
studerade länderna vad gäller att utnyttja och stötta språklig och annan
kunskapsbas bland invandrare och personer med invandrarbakgrund på
8
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Statistiken är dock inte entydig, enligt ett inlägg i SACO-tidningen: http://www.
saco.se/sacobloggen/2014/12/12/sverige-samst-pa-integration-men-stammer-det/

den svenska arbetsmarknaden. Detta avoga synsätt tycks därmed vara ett
genomgående drag i det svenska samhället i stort (jämför Carlson & Rabo
2007; se även Clark 2005), även om mycket av den offentliga retoriken
verkar säga det motsatta.
I samband med att forskare från olika delar av Europa sett samma
utmaningar torna upp sig, inte minst i form av en allt mindre politisk
benägenhet att acceptera mångfald i många länder som tidigare ansågs
vara progressiva i detta sammanhang, deltog vi som forskare i det tidigare
nämnda internationella forskningsprojektet EUCIM-TE. Projektet skulle
delvis bidra till att avhjälpa och ge råd i den situation som uppstått med
en allt mer omfattande flerspråkighet i skolan i åtta länder. Bland grund
orsakerna till forskningssamarbetet var det faktumet att bland annat i
Storbritannien och Nederländerna har den offentliga skolan nästan helt
raderat ut undervisningen av modersmål och därutöver skapat modeller,
såsom i Storbritannien, som är starkt assimilatoriska och baserade på en
universalistisk syn, det vill säga alla elever följer samma läroplan genom
så kallad mainstreaming (till exempel Costley & Leung 2014; Leung 2014).
Det innebär dubbla svårigheter för flerspråkiga elever: dels att de inte har
tillgång till eller kan utveckla sitt förstaspråk som stöd för lärande, dels
att de konkurrerar direkt med elever som har engelska som första och
ofta enda språk i termer av språkkunnande och lärande genom engelska.
Ett ytterligare perspektiv på detta i den brittiska kontexten är att även
andraspråkspedagogiken och lärarutbildningen av lärare inom detta område har satts ur spel (Costley & Leung 2014:29, 40).
När vi diskuterar dessa aspekter av språklig mångfald är det kanske
på plats med en kommentar om våra egna bakgrunder som forskare och
utbildare. Norberg Brorsson har bland annat erfarenhet av arbete som lärare och skolledare på en multikulturell gymnasieskola och senare som
språk- och skolforskare, med inriktning mot svenskämnet och läs- och
skrivinlärning. Lainio har en flera decennier lång erfarenhet av så kallad
utbildningslingvistik, där skolfrågor och språkfrågor vävts samman, ofta
som en diskussion om tvåspråkig utbildnings vara eller inte vara. Generellt har hans intresseområden omfattat flerspråkighetens existensvillkor
i den svenska skolan, men även med utblickar internationellt och expertuppdrag för Europarådet.
Våra egna erfarenheter från forskning och undervisning har påverkat
vår vilja att beskriva läget och den bristande tillgången till jämlik utbildning, med fokus riktat främst mot flerspråkiga elevers förutsättningar.
Nedan försöker vi sammanföra våra erfarenheter som forskare och belysa
utvecklingen på ett sammanfattande sätt vad gäller skolsituationen i Sverige för de flerspråkiga eleverna, men även för elever med svenska som
modersmål från socioekonomiskt missgynnade grupper, som i skolan delvis möter liknande utmaningar som de flerspråkiga eleverna. Vi vill även
försöka visa på möjligheter att möta en del av utmaningarna och redogöra
för forskningsresultat som pekar på faktorer med gynnsamma effekter för
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elevers kunskapsinhämtning, även sådana som inte begränsar sig till de
flerspråkiga elevernas utmaningar.
I detta har vi sett att våra ansträngningar bygger på flera röda trådar, som återkommer i våra synsätt. Vi har antagit, i enlighet med FN:s,
UNESCO:s och nationella strävanden, att en likvärdig utbildning för alla
ska inkludera tillgången till språk, såväl som medel för interaktion och
litteracitet som för inlärning9. För flerspråkiga elever innebär detta att
tillgången till undervisning på det egna språket är en central aspekt av
möjligheten att skapa sådana likvärdiga utbildningsförhållanden (till exempel UNESCO 2003, Ball, odaterad, 2014; Gorter et al. 2011; Gorter et al.
2014; Cummins 2001b, 2013).
Vi antar också att den bakgrund eleverna bär med sig i de flesta fallen
inte ska ses som ett hinder utan som en möjlig resurs och väg till bättre
resultat i skolgången. Denna bakgrund består inte bara av språkliga och
kulturella drag, utan även av andra erfarenheter som sällan ges utrymme
i undervisningen. Det innebär också att attityder och kunskap om allas
bakgrund är viktiga att förmedla till alla. Undervisningen ska således vara
inkluderande (till exempel Axelsson 2004; jämför Haglund 2007; Runfors
2009; Wigerfelt 2011). Samtidigt är vi medvetna om att förändringar inte
är lätta att genomföra i ett komplext utbildningssystem. Och vi är inte
ensamma om det; OECD har i ett försök att få sina rekommendationer implementerade publicerat en typ av handbok för myndigheter (OECD 2015).
Men återigen, enligt vårt synsätt missar även OECD partiellt poängen med
en förändrad språksyn (se presentationen av OECD:s m.fl. studier i kap. 3).
Kunskap skapas och inlärning sker genom språk, den produceras och reproduceras
genom språk samt den värderas genom språk.

9
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Här syftar vi på förmågan att förstå, tolka och producera olika typer av texter.

2 Bakgrund
Den svenska skolan har under de senaste decennierna genomgått flera
omfattande förändringar, till exempel kommunaliseringen 1991 och införandet av det fria skolvalet 1992, och kritik har framförts från olika håll
om att reformer inte riktigt har fått landa innan det är dags för nästa.10
Men det är inte bara politiska idéer eller kulturella värderingar som har
inverkan på utvecklingen av skolan i stort och mer specifikt de flerspråkiga elevernas studiesituation. Även den demografiska bilden har ändrats
dramatiskt, vilket påverkar också skolans verksamhet. Flerspråkiga/potentiellt flerspråkiga elever utgör i dagsläget cirka 20 procent av samtliga
elever i den svenska grundskolan, räknat efter rätten att erhålla modersmålsundervisning, men lokalt kan variationen på skolnivå röra sig mellan
nästan 0 procent till i princip 100 procent elever med invandrarbakgrund.
I det följande berör vi politiska ställningstaganden, reformer, migration
och vilka konsekvenser dessa faktorer får för skolans möjligheter att möta
de flerspråkiga elevernas behov.

2.1 Modersmål, svenska som andraspråk och skolpolitiken
Skolfrågor generellt och inte minst bland annat avsaknad av formella
framgångar i PISA-mätningarna blev centrala i valrörelsen 2014. De ses
alltmer som samhälleliga ödesfrågor, som behöver snara lösningar. En tendens i detta, liksom i tidigare generella debatter om svensk skola, är att
den stora mängden elever med invandrarbakgrund inte diskuteras i dessa
sammanhang.
Skolfrågorna i sig och resultat från internationella jämförelser må
alltså vara heta potatisar under ett valår, men de utmaningar och behov
av förändring som hänger ihop med den utbildningsmässiga utslagningen
dryftas inte. Detta gäller exempelvis modersmålsundervisningens stora
betydelse. Hyltenstam och Milani (2012:67, 71 ff.) har dragit slutsatsen att
ett genomgående drag i svensk utbildningspolitik är att om flerspråkighet
och flerspråkiga elever diskuteras i den allmänpolitiska debatten, handlar
det mer om till exempel modersmålsundervisningens symbolvärde och
inte om innehållsmässiga eller kritiska diskussioner som kan leda till substantiella förändringar i skolarbetet med flerspråkiga elever. Modersmål

10		Detta

är dagsaktuellt under vintern 2014-2015 då införandet av betyg i fjärde
klass diskuteras, innan utvärdering av införandet av betyg i sjätte klass utförts.
Detta fenomen, att nyvalda regeringar genom reformer av skolväsendet ska
markera och demonstrera sin vilja att påverka skolan av ideologiska skäl, är ett
internationellt problem. Det känns alltså igen från debatter på andra håll (http://
www.bbc.com/news/education-30832941 ).
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fick i praktiken en egen kursplan redan 1977 i samband med hemspråksreformen, men den kvalitativa utvecklingen av ämnet har fått stå tillbaka
för den ambivalenta inställning till ämnet, som genomsyrat synen på det
under hela dess existenstid och gör det även idag (Hyltenstam & Milani
2012; Spetz 2012; Lainio 2015).
På ett allmänt plan har inte kommunerna tagit ett tillräckligt ansvar
för att på ett holistiskt sätt ta hänsyn till och stötta flerspråkiga elever,
även om det finns sporadiska exempel på genomtänkta och strategiska val
angående flerspråkiga elevers integration och tillgång till utbildning. Det
bristande ansvarstagandet hos kommunerna finns även inkluderat i den
kritik Europarådet presenterat för Sverige. Beträffande utbildningsfrågor
har man nu för åttonde gången kritiserat Sverige för att inte uppfylla sina
internationella åtaganden gentemot främst Europeisk stadga för regionala
eller minoritetsspråk, respektive Ramkonventionen till skydd för nationella minoriteter (FRNM 2013; ECRML 2015; se även medias uppmärksamhet av detta)11. Kritik med likartat och överlappande innehåll har även
Skolverket och Skolinspektionen presenterat, liksom Svenska kyrkan angående brister i hänsyn tagna till både Europarådets minoritets- och minoritetsspråkskonventioner och Barnkonventionens paragraf om barns rätt
till sitt språk (Syrjänen-Schaal 2013; Syrjänen-Schaal & Huss 2014).
Förutom riktade insatser som konkret gäller flerspråkiga elever har i
korthet följande övriga och mer sentida reglerings- och praktiska förändringar lett till utmaningar för det svenska skolväsendet.
2.1.1 Reformer sedan 1990-talet

Under 1990-talet genomfördes omfattande reformer i regelverket för den
svenska skolan som medförde att den dittills sammanhållna skolan avskaffades. Från att tidigare ha varit en centralt styrd skola flyttades 1991
ansvaret för skolan över på kommunerna, skolan decentraliserades i hög
grad, inte bara ner till kommunal nivå, utan även inom kommunerna till
skolnivå. Det fria skolvalet infördes, liksom systemet med skolpeng som
följer eleven, vilket medfört att skolor konkurrerar med varandra på en
marknad. Det blev också möjligt att starta friskolor. Även nya läroplaner
och ett nytt betygssystem med fasta kunskapskrav infördes i mitten av
1990-talet. Under den borgerliga regering som satt i regeringsställning i två
mandatperioder fram till 2014 genomfördes ytterligare reformer, såsom
nya läroplaner 2011 i såväl grundskola som gymnasium, ett nytt betygssystem och fler nationella prov. Likaså har en ny lärarutbildning införts.
Reformtakten har således varit hög under de två senaste decennierna.
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Se de intervjuer och uppföljningar som refererats till under Elektroniska källor,
hämtade 2015-01-19 och 2015-01-30.

Det fria skolvalet och marknadsstyrningen har enligt en relativt utbredd syn lett till en social och utbildningsmässig klyfta mellan de välbeställda och/eller framgångsrika familjerna å ena sidan och socialt och utbildningsmässigt mer utsatta familjer och barn å andra sidan. Det sociala arvets
roll har därmed åter accentuerats. Den etnisk-språkliga faktorn uppvisar
en paradox i detta sammanhang: det finns både statistik som visar att elever med flerspråkig bakgrund, som kontinuerligt deltagit i modersmålsundervisningen, lyckas bättre än genomsnittet (Skolverket 2008b) och andra
siffror som visar på att de halkar efter och hamnar utanför de ordinarie
ramarna för skola och högre utbildning (till exempel Skolverket 2011c).
En förklaring till denna paradox kan vara tidpunkten för invandringen,
det vill säga huruvida eleven invandrat före eller efter skolstart, vilket
tycks ha stor betydelse för hur eleven lyckas i sina studier (se vidare avsnitt
4.1.5. respektive kap. 7), liksom föräldrars utbildningsbakgrund. I vårt resonemang i rapporten utgör undervisning på både första- och andraspråket en betydelsefull faktor, som dock sällan inkluderas när andra faktorers
påverkan på skolframgång diskuteras.
Det finns ytterligare en paradox i hur det fria skolvalet påverkat elever
och specifikt flerspråkiga elever. I takt med att kommunerna rustat ner
modersmålsundervisningen och eliminerat tvåspråkig undervisning har
friskolorna kommit att utgöra den enda realistiska möjligheten för familjer
som siktat på en funktionell två- eller flerspråkighet för sina barn. Denna
aspekt av skolframgång har dock inte utvärderats mer generellt.
I mitten av 1990-talet erhöll svenska som andraspråk en egen kursplan, som både stärkte ämnet och den verksamhet som försiggår inom
det. I likhet med skolans övriga ämnen fick även svenska som andraspråk
en ny kursplan 2011 som, till skillnad mot den föregående, i de flesta
avseenden liknar kursplanen i ämnet svenska (se vidare kap. 4). Denna
förändring och reduktion av andraspråksperspektivet, i riktning mot ett
system där modersmålssvenska utgör den enda normen för alla oavsett
bakgrund, påminner tydligt om den förändring vi sett mot mainstreaming
i Storbritannien.
Parallellt med detta kan man alltså tala om en allmän nedrustning och
urholkning av modersmålsundervisningen (modersmål ersatte hemspråk
som begrepp 1997), en typ av negativt reformarbete, som bland annat
kommunaliseringen, decentraliseringen och därmed skolors större möjligheter att själva fördela resurser medförde. Målet att skapa en likvärdig
utbildning för alla har därmed mer eller mindre omöjliggjorts. Detta kan
te sig märkligt i en situation där migrationsrörelserna både inom Europa
och framför allt globalt intensifierats och periodvis blivit mycket dramatiska och omfattande.
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2.1.2 Migration

Man kan alltså dra slutsatsen att samtidigt som skolan genomlevt omfattande strukturella och innehållsmässiga förändringar, där takten i sig ansetts vara en försvårande omständighet, har den externa miljön ändrats
i hög grad. Förutom flera internationella konflikter och katastrofer, som
lett till punktvisa migrationsvågor, inte minst av barn, har en kontinuerlig migration och diversifiering av den uppstått. Medan den sverigefinska
gruppen långt in på 1980-talet ensam stod för cirka hälften av samtliga
elever med ett annat hemspråk än svenska, har situationen blivit den att
i vilken genomsnittskommun som helst kan ett 40-tal språk samsas och
konkurrera om det språkliga utrymmet. I samband med den stora finska
invandringen 1969–70 kom en våg av finska barn med ett specifikt språk i
bagaget, vilket ställde skolväsendet inför utmaningar som krävde mer eller
mindre spontana lösningar i skolvardagen. Detta utmynnade i Invandrarutredningen, som på ett helt nytt sätt satte fokus på språk- och identitetsaspekter bland invandrade barn och vuxna. Man hade också långtgående
planer på hur man skulle kunna komma till rätta med och utveckla den då
uppståndna språkliga och kulturella mångfalden (SOU 1974:69). Detta har
sedan byggts på med ytterligare utredningar och sammanhållna strategier
(till exempel SOU 1983:57; SOU 1996:55). Man kan dock konstatera att
de målsättningar och regleringar man då beslutade om egentligen endast
genomfördes i mycket begränsad och ofta temporär utsträckning (jämför Municio 1987, 1993; Hvenekilde et al. 1996; Hyltenstam & Tuomela
1996:12-13; Wigerfelt 2011; Hyltenstam & Milani 2012; Lainio 2013).
Utifrån dessa erfarenheter skulle man ändå kunna anta att samhället
idag hade en allmän beredskap att ta emot nya grupper, till exempel från
forna Jugoslavien, Irak, Sudan eller Syrien, men man tycks inte strukturellt ha lyckats dra nytta av de tidigare erfarenheterna för att kunna anpassa sig till nya språkgrupper, som på samma sätt utgjort en omfattande
och snabb invandring med många barn. Det finns dock skillnader mellan
tidigare språkgrupper och dagens gällande kulturell och ekonomisk bakgrund, vilket försvårat ett flexibelt bemötande av nya grupper. Många av
de grupper och barn som kommit senare karaktäriseras av språkliga och
kulturella drag som är mer avlägsna från svenskan och svensk kultur, än
fallet var tidigare. Andelen ensamkommande barn har också ökat kraftigt.
En oroande och alltmer påtaglig faktor är vidare den tilltagande politiska
tudelningen – för eller emot – i attityder till invandring generellt, som
Sverige idag konfronteras med.
Sammanfattningsvis, medan migrationen tidigare kom från närområdet under en längre tid, har modern migration ofta uppstått som en
reaktion på konflikter och katastrofer med global spridning och senare
anhöriginvandring kopplad till dessa. Man kan säga att en relativt enhetlig
migration från närområdet, ofta baserad på arbetsmarknadsskäl, ersatts av
en mycket disparat migration från i stort sett vilken världsdel som helst,
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vilket medfört en dramatisk förändring av den språkliga och kulturella
mångfalden, som också påverkar skolans verksamhet. Tabell 1 ger en bild
av hur förskolans, och därmed längre fram skolans, vardag ändrats under
de senaste två decennierna, baserat på rätten att erhålla modersmålsstöd
och modersmålsundervisning. Tilläggas kan dock att reglerna för hur denna
rätt tillgodoses, har ändrats under tiden.
Tabell 1. Antal barn i förskola med annat modersmål än svenska samt andel
(%) med modersmålsstöd 2001–2011 resp. som får möjlighet att utveckla
sitt modersmål 2011.
År

Antal barn i förskola med annat
modersmål än
svenska

Andel barn med
annat modersmål
än svenska

Andel (%) med
modersmålsstöd

2001

40 009

12,7

13

2002

43 025

12,9

14

2003

49 334

14,0

14

2004

51 469

14,1

13

2005

55 749

14,7

14

2006

61 505

15,5

16

2007

66 686

16,0

16

2008

73 474

17,0

18

2009

78 258

17,5

20

2010

85 734

18,7

22

2011

92 870

19,7

39

2012

99 488

20,6

Uppgift saknas

2013

106 891

21,8

Uppgift saknas

Källa: Skolverket (2012a); Sveriges officiella statistik 2013. Förskola – Barn och
grupper – Riksnivå, tabell 3

Som framgår av tabell 1 har idag mer än ett av fem barn i förskolan annat
modersmål än svenska, men de flesta av dem saknar stöd i utvecklingen av
sitt modersmål i förskolemiljö. Hur situationen ser ut för åren 2012–2013
framgår inte av tillgänglig statistik. Läget i förskolorna i relation till den
principiella ståndpunkten att barn har både nytta av och viss rätt till sitt
modersmål ledde till att Skolverket under 2013 fick i uppdrag att försöka
utveckla förskolornas bristande stöd till barnens flerspråkighet (Skolverket 2013b). Denna punktinsats har inte utvärderats ännu. Man bör i detta
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sammanhang också påminna sig om hur dramatisk den språkliga utvecklingen är under de tidiga åren – en brist på stöd för både modersmålet och
svenska som andraspråk i denna ålder kan få vittgående konsekvenser för
barnets kommande språkliga, kognitiva och kunskapsmässiga utveckling.
2.1.3 Konsekvenser för skolans synsätt på flerspråkiga elever och
språkets roll i lärandet

För att vara framgångsrik behöver den likvärdiga skolgången anpassas till
individen och dennes historia i termer av språk, kultur och kunskaper,
men även till pedagogiska karakteristika, såsom inlärningstakt och -stilar
samt medier för att förmedla skolgångens innehåll.
En förutsättning för flera av de nämnda aspekterna är att man bland
både elever och lärare, liksom lärarutbildare, är medvetna om vilken roll
språk spelar för förståelse och kunskapsutveckling. Det finns stora regelmässiga skillnader mellan ett vardagsspråk och skolans mer akademiskt
inriktade språkbruk. Denna insikt etablerades redan på 1970-talet bland
språkvetare och sociologer (till exempel Bernstein 1971; Teleman 1979;
Morais & Neves 2010). Slutsatserna om socialgruppsvisa, kvantitativa skillnader har i viss mån modifierats vartefter, bland annat i uppföljningsstudier som delvis bekräftat insikterna, men som också pekat på behovet av
ytterligare forskning om vad som sker i interaktionen mellan till exempel
lärare och elever (Heath 1983; Sadovnik 2001; Clark 2005). Senare har det
tillkommit kvalitativa och etnografiska studier på bred front i skol- och
klassrumsmiljöer (till exempel Haglund 2007; Norberg Brorsson 2007).
Detta reflekterar å ena sidan att man började frångå statistiska studier
som hade gett generaliserbara beskrivande resultat, men inte alltid förklarade sambanden, och å andra sidan att en teoretisk-paradigmatisk kursändring utvecklats i synen på kvantitativa (positivistiska) och kvalitativa
studier (poststrukturalistiska och socialkonstruktivistiska). Det innebar
att mer djuplodande studier som gav inblick i vad människor gör när de
kommunicerar eller umgås började förordas, på bekostnad av de tidigare
kvantitativa studierna. Detta har dock har lett till att man fått svårigheter
att generalisera från de kvalitativa studierna, då deras syften inte är att
göra det. I denna rapport har vi arbetat framför allt med övergripande
slutsatser och studier, men ser också nödvändigheten med att använda
mer djuplodande studier som underlag för diskussionerna. De senare är
också de som kanske enklast kan förmedlas till lärare som kan tillämpas
mer direkt.
Det finns också ämnesmässiga traditioner som inte är synliggjorda och
som behöver medvetandegöras bland ämneslärarna själva för att en likvärdig utbildning ska kunna komma till stånd. Utveckling av barns och
elevers språk, både i termer av åldersbetingad, socialt betingad, genre
betingad och flerspråkighetsbetingad variation, behöver integreras i undervisningen i alla ämnen. Det ställer krav på en tydlig höjning av medve18

tandet hos varje enskild lärare om språkets roll för lärande generellt och
specifikt i de egna ämnena. Denna höjning av medvetandet om språkets
roll gäller även lärarutbildningarna. I detta sammanhang är det viktigt att
notera att även om den enskilda läraren har ett stort ansvar, ska strukturerna för att denna ska kunna fatta professionella beslut finnas både inom
lärarutbildningarna och i kommunernas och skolornas sätt att hantera
dessa utmaningar på ett långsiktigt sätt.
Vi anser att det finns fog för att påstå att de ovan nämnda punkterna
i dagsläget inte fungerar som de bör vare sig för att utveckla en likvärdig
skola eller skapa rättvisa vägar genom det svenska skolsystemet även för
flerspråkiga elever. Detta gäller såväl för flerspråkiga elever som har en mer
positiv prognos, som för dem som enligt resultat av tidigare utvärderingar
har en dyster utbildningsprognos. Inte heller tycks skolan fungera optimalt
för elever från studieovana miljöer även om de har svenska som modersmål.
Våra inledande synsätt är i stora drag också sammanfattade i skol
lagens portalparagraf som vi i sin helhet återger nedan. Skollagen (Svensk
författningssamling 2010:800) är ett grundläggande styrdokument för skolans verksamhet och i paragraferna 4, 8 och 9 anges viktiga utgångspunkter för alla barns skolgång:
Syftet med utbildningen inom skolväsendet
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever
ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja
alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång
lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika
behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de
utvecklas så långt som möjligt […]
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen
främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer
och medborgare.
8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag.
I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som
har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt
främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
19

Likvärdig utbildning
9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom
varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den
anordnas.
I skollagens portalparagraf kan noteras att diskriminering på grund av
språk inte inkluderats, vilket möjligen reflekterar den begränsade vikt man
fäster vid en flerspråkighetsunderstödjande utbildningspolitik i praktiken i
Sverige. Den formulering som återfinns i skollagen avviker till exempel från
EU:s stadga om grundläggande rättigheter och dess antidiskriminerings
artikel, Artikel 21 (Charter of Fundamental Rights of the European Union
2000). I Artikel 22 sägs också att Unionen ska respektera den kulturella,
religiösa och språkliga mångfalden.
Utbildningen ska således vara likvärdig oavsett elevers olika bakgrund
och bostadsort, men i Skolverkets rapport (2012b) Likvärdig utbildning i
svensk grundskola? konstateras ökande skillnader i resultat mellan kommuner och också mellan skolor. Sedan slutet av 1990-talet har skillnaden mellan skolors resultat fördubblats. En del av förklaringen tycks ligga i att mer
studiemotiverade elever utnyttjar det fria skolvalet till att söka till skolor
där många likasinnade elever går. Detta förhållande synliggörs dock inte i
statistiken och är ett mer dolt mått på socioekonomisk bakgrund.
Trots de höga ambitionerna i skollagen är det, enligt Skolverkets PM
(2013a) Slutbetyg i grundskolan våren 2013, nämligen främst två faktorer som
påverkar elevers studieresultat:
Föräldrarnas utbildningsbakgrund har större betydelse för det
genomsnittliga meritvärdet, än elevernas invandringsbakgrund.
Sett till dessa två faktorer var det tydligaste mönstret att elever
med högutbildade föräldrar hade ett genomsnittligt högre
meritvärde än övriga elever, bortsett från elever som invandrat
efter ordinarie skolstart. Elever som invandrat efter ordinarie
skolstart hade ca 20-50 meritvärdespoäng lägre än övriga elever,
oavsett kön, utbildningsbakgrund eller annan invandringsbakgrund. Sett enbart till de elever som invandrat de senaste fyra
åren och därmed räknas som nyinvandrade hade dessa i genomsnitt 89,4 meritpoäng mindre än övriga elever. Skillnaden
mellan nyinvandrade elevers meritpoäng och elever som
invandrat före ordinarie skolstart var 87,2 meritvärdespoäng.
(Skolverket 2013a, s. 10)
Den ena faktorn är således föräldrars utbildningsbakgrund och i tabell 2
synliggörs föräldrars utbildningsnivå relaterad till elevers studie
presta
tioner. Av tabell 2 framgår att det totalt skiljer 74,5 meritpoäng mellan
elever vars föräldrar endast har grundskola och elever vars föräldrar har
högre utbildning än gymnasienivå. Flickorna har genomgående högre
20

meritpoäng än pojkar men skillnaden beroende på föräldrars utbildningsbakgrund kvarstår.
Tabell 2. Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2011/2012: Föräldrarnas
högsta utbildning
Genomsnittligt
meritvärde

Andel (%) elever
som är behöriga
till gymnasie
skolan

Andel (%) elever
som ej nått målen
i ett, flera eller
alla ämnen

Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar
Förgymnasial utbildning12

158,1 166,1 150,3

59,2

60,5

58,0

56,2

52,7

59,6

Gymnasial
utbildning

195,6 208,2 183,5

85,0

86,6

83,4

28,1

24,1

32,0

Eftergymnasial utbildning

232,6 244,9 220,8

94,6

95,3

94,0

12,7

10,4

15,0

Källa: Skolverket 2011c s. 58.

Betydelsen av föräldrars utbildningsbakgrund speglas i exempelvis ämnet
matematik där det var närmare 30 procent av eleverna vars föräldrar endast
har förgymnasial utbildning som inte nådde upp till kunskapsmålen. Motsvarande andel för elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning var
3,5 procent.
Den andra faktorn Skolverket (2013a) nämner i citatet ovan är invandringsbakgrund. Andelen elever som invandrat efter skolstart utgjorde
2013 cirka 3 procent av alla elever i årskurs 9, och av dem var det knappt
80 procent som inte nådde kunskapskraven i ett eller flera ämnen och
10,8 procent som inte fick godkänt betyg i något av ämnena.
Tabell 3 nedan visar statistik över slutbetyg i årskurs 9 för elever med
utländsk bakgrund. Av tabell 3 framgår att det är stora skillnader mellan
barn som är födda i Sverige eller invandrade före 2001 och dem som är
invandrade efter 2001. Av tabellen framgår också att av alla elever med
utländsk bakgrund tycks de som invandrat före år 2001 lyckas bäst i sina
studier, således även bättre än de elever med utländsk bakgrund som är
födda i Sverige.
12

Innebär att grundskola är föräldrarnas högsta utbildning.
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Tabell 3. Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2011/2012. Elever med utländsk bakgrund
Elever som avslutat åk 9 som fått eller skulle ha fått betyg
enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.
Genomsnittligt
meritvärde

Andel (%) elever
som har godkända
betyg i svenska,
matematik och
engelska

Andel (%) elever
som ej nått målen
i ett, flera eller
alla ämnen

Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar
Elever med
svensk bakgrund

216,1 228,7 204,0

91,0

92,2

89,8

18,6

15,4

21,6

Elever med
utländsk
bakgrund

191,6 203,2 180,6

74,1

75,9

72,3

39,3

35,6

42,9

Födda i
Sverige

207,1 217,9 196,5

85,3

86,1

84,5

29,6

26,2

32,9

Födda utanför Sverige,
inv. före
2001

208,2 220,1 195,8

84,4

85,3

83,5

28,8

25,2

32,5

Födda utanför Sverige,
159,2 169,6 150,1
inv. 2001 el.
senare

51,9

54,3

49,9

59,4

56,3

62,0

Därav

Källa: Skolverket (2012a) Utdrag ur tabell 3.9.

Enligt Skolverket (2013a) påverkar föräldrarnas utbildningsbakgrund och
huruvida eleven är född i Sverige eller utomlands även behörigheten till
gymnasieskolans olika program. Skillnaderna i skolprestationer mellan
elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund gäller
således i synnerhet de elever som invandrat efter skolstart. Elevernas genomsnittliga ålder vid invandringen har ökat. Gruppen elever som invandrat före skolstart har resultat i nivå med elever med utländsk bakgrund
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som är födda i Sverige (Skolverket 2013b) och skillnaderna mot elever med
svensk bakgrund har minskat under perioden 1998–2011. Dessa resultat
står också i samklang med de slutsatser man tidigare dragit internationellt om hur lång tid, 5–7 år, det tar att inhämta tillräckliga kunskaper i
andraspråket vid invandring, för att kunna ta till sig innehåll på likartade
sätt som elever som har kommit före skolans början eller som är födda i
landet. Därtill kommer att den beräknade tiden förutsätter att man också
parallellt får stöd på och genom sitt modersmål (Cummins 2001a, 2013;
Torres-Guzman 2002; jämför även Axelsson 2004, 2013; Axelsson et al.
2005). Däremot har man i dessa tabeller (2 och 3) inte samvarierat de
faktorer som också är av intresse för skolresultaten: huruvida och i vilken
omfattning eleverna fått å ena sidan en anpassad skolgång med svenska
som andraspråk, och å andra sidan modersmålsundervisning.
Samma förhållande beträffande utbildningsframgång gäller även på
europeisk nivå, vilket konstateras i såväl PISA- som PIRLS-undersökningar.
Både internationalisering och migration, liksom det faktum att det redan
finns ett stort antal människor med en flerspråkig bakgrund i Sverige,
leder till att skolan ställs inför stora utmaningar av språklig, pedagogisk
och organisatorisk art. Fridlund (2011:17) konstaterar att orsakerna till att
de flerspråkiga eleverna inte lyckas i skolan är många. Ofta anges sådana
som kan kopplas till individen och minoriteten, exempelvis ankomstålder, antal år i nya landet, föräldrars utbildningsbakgrund och ekonomi,
bostadsort och språk. Ibland nämns dock även undervisningens kvalitet
och lärares kompetens, således faktorer som snarast berör hur ”majoriteten” fullgör sitt utbildningsuppdrag.
De förstnämnda faktorerna kan man i integrationsprocessen inte påverka, förutom att föräldrarnas ekonomi kan förbättras och att familjen
kan flytta till annan bostadsort. De faktorer som skolan faktiskt kan påverka är till exempel i vilken mån man tar hänsyn till den språkliga faktorn,
det vill säga hur väl man tillhandahåller möjligheter för eleverna att ta till
sig, integrera och producera kunskap eller färdigheter av sådant slag som
skolan förutsätter är väsentliga. Med andra ord, i vilken utsträckning man
skapar förutsättningar för en likvärdig utbildning. Dessa processer sker
utan undantag genom språk, både de språk barnen har med sig i bagaget
och det omgivande samhällets språk, som man har som målsättning att
lära sig, i Sverige svenska.
Alla skolors uppdrag, såsom det anges i skollag och läroplaner, är detsamma men i praktiken är förutsättningarna och kraven olika. De flesta
grundskolor har idag elever med utländsk bakgrund, men andelen varierar stort. Det finns skolor där nästan alla elever har utländsk bakgrund.
I omkring 90 grundskolor har mer än 80 procent av eleverna utländsk
bakgrund och i 315 grundskolor har mer än 50 procent sådan bakgrund.
Ökningen av antalet invandrartäta grundskolor, det vill säga skolor där
mer än 80 procent av eleverna har utländsk bakgrund, är stor under den
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senaste tioårsperioden, från 19 år 2001 till 50 år 2010. Dessa skolor finns
främst i förortskommuner och storstäder (Skolverket 2011c).1213
Även språklagen (Svensk författningssamling 2009:600), som är en
ramlag1314, påverkar skolornas uppdrag. Den omfattar i första hand svenskan, svenskt teckenspråk och de nationella minoritetsspråken, men även
myndigheternas ansvar att värna språklig mångfald berörs i de två sista
paragraferna:
14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att
lära sig, utveckla och använda svenska. Därutöver ska
1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära
sig, utveckla och använda minoritetsspråket, och
2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl
har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla
och använda det svenska teckenspråket.
Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i
första stycket ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt
modersmål.
15 § Det allmänna ansvarar för att den enskilde ges tillgång till
språk enligt 14 §. (Svensk författningssamling 2009:600)
I lagen framgår tydligt att även de som har andra modersmål än de som
anges i § 14 ska få möjlighet att ”utveckla och använda sitt modersmål”.
Dock ger denna ramlag inte eleverna obligatorisk rätt att få undervisning
i modersmål. Detta kompenseras något genom att skollagen (Svensk författningssamling 2010:800) och skolförordningen (Svensk författningssamling 2011:185) har en starkare ställning. Samtidigt ger dessa såsom de
är formulerade svagt stöd åt flerspråkiga elevers flerspråkiga utveckling.
Utan ändringar i skollagstiftningen kan därmed inte språklagens skrivningar i paragraferna 14 och 15 realiseras fullt ut (Spetz 2012). Vi återkommer nedan till en diskussion om strukturella problem med genomförandet av både modersmålsundervisning och undervisning i svenska som
andraspråk (se kapitel 4).

13

14

24

Detta förhållande har inte bara negativa konsekvenser. I skolor med många barn
med invandrarbakgrund tenderar t.ex. modersmålsundervisningen fungera
bättre, som kan ge bidra till bättre resultat i matematik (se diskussionen under
3.3.2 om Danmark och Sverige).
En ramlag innehåller grundläggande värderingar, helhetsprinciper och riktlinjer, där lagstiftaren mer uppställer mål och i mindre utsträckning detaljreglerar
vad som ska göras. Detta ger frihet och flexibilitet att anpassa sig efter skiftande
omständigheter och en möjlighet att överlåta beslut till experter på enskilda
områden. (Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ramlag Hämtad 2015-05-30.)

2.2 Sammanfattande kommentarer
Nedan listar vi centrala infallsvinklar och slutsatser som kan dras av det
ovan nämnda.
• Det finns en negativ, internationell och svensk överensstämmelse i utvecklingen beträffande inställningen till flerspråkighet, men i Sverige
har man än så länge bevarat både modersmål och svenska som andraspråk som egna ämnen.
• Det existerar en svensk ambivalens: stöd för existensen av flerspråkiga
elevers modersmål och svenska som andraspråk är decennielångt på
offentlig nivå och även bland forskare, däremot har denna samsyn under
samma långa tid åtföljts av svårigheter att implementera politiken.
• Bland de uppenbara ”riskgrupperna” kvarstår alltjämt de flerspråkiga
eleverna – med viss precisering – men man kan också se att elever, även
de med svenska som modersmål, med låg utbildningsbakgrund i familjen allt tydligare möter samma svårigheter.
• Språksynen inom undervisningsväsendet i stort har inte ändrats trots
att mycken internationell och svensk forskning visar att språksynen är
en avgörande faktor för framsteg. Att så är fallet styrks ytterligare genom den översikt som ges nedan.
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3 Svenska och internationella studier om
flerspråkiga elevers framgångar eller brist
på sådana under olika skolförhållanden
I detta kapitel belyser vi resultat från ett urval svenska och internationella
studier som berör flerspråkiga elevers skolgång, både dess styrkor och
svagheter. Även faktorer som forskning visar är av stor betydelse för dessa
elevers skolframgång behandlas.
Innan vi går in på sådana studier vill vi kort kommentera relationen
mellan utbildningsframgång och etniska/minoritetsgrupper, det vill säga
som inbegriper flerspråkiga eller potentiellt flerspråkiga elever. Vi använder Modood (2004) för att exemplifiera två saker: dels den sociala och
etniska komplexitet som omgärdar frågor om gruppvis skolframgång, dels
hur språket tenderar att falla bort i sådana studier.
Modood har bland annat i sin sammanfattande artikel (2004) försökt
att å ena sidan diskutera varför en del migrantgrupper under decenniet
fram till artikelns publicering visade på en allt högre andel studenter med
annan etnisk bakgrund än ”vit” (enligt brittiskt synsätt) vid ansökningar
till högre utbildning i Storbritannien, speciellt jämfört med ungdomar
med vit arbetarklassbakgrund, men även i jämförelse med vissa andra
etniska grupper, såsom den karibiska gruppen. Å andra sidan diskuterar
han olika vetenskapliga begrepp som skulle kunna bidra till att förstå
denna process, speciellt för de grupper som inte skulle förväntas öka sin
andel i högre utbildning i Storbritannien, därför att socioekonomiska (inklusive utbildning), rasbetingade faktorer (utsatthet som icke-vita), liksom
bristen på såväl kulturellt kapital (Bourdieu) som socialt kapital (Putnam),
inte ger anledning att tro att en social mobilitet genom högre utbildning
vore att vänta. Han laborerar också med faktorer som huruvida och i vilken utsträckning gruppernas egna förhållningssätt till högre utbildning
kan spela en roll för andragenerationens sociala mobilitet. En del grupper (indier, pakistanier, kineser, ”andra sydasiatiska grupper”) är klart
mer framgångsrika än vita arbetarklassungdomar, men generellt uppvisar dessa grupper också statistiskt upp en mer positiv utveckling än hela
gruppen ”vita” (Modood 2004:89, Table 1). De olika förklarande begreppen
kan som väntat, främst i kombination med varandra, ge draghjälp för att
förstå dessa skillnader. Men, endast vid två tillfällen, först vid en referens
till studier av Ogbu, och sedan i samband med att den kinesiska gruppen
diskuteras, nämner han – dock utan att analysera det – språk som en verksam faktor. Man kan till exempel tänka sig att den indiska gruppen har
engelska som ett utbildningsspråk med sig i bagaget, vilket ger ett tillträde till den akademiska engelskan. Motsatt gäller denna effekt dock inte
den karibiska gruppen, som konstant uppvisar en negativ trend vad gäller

26

högre utbildning, speciellt för männen. Däremot förenar språkfaktorn de
karibiska ungdomarna med de vita arbetarklassungdomarna, då båda har
att ta igen ett avsevärt språkligt avstånd till akademisk engelska, kombinerat med andra, sociala och socioekonomiska utmaningar. Vår poäng
här är, att så länge språkdimensionen inte tas med i diskussionen, kan
det visa sig vara svårt att förstå dessa gruppvisa skillnader, oavsett vilka
sociologiska begrepp man tillämpar för att förstå dem. Till detta tillkommer, vilket Modood också påpekar, att etnisk grupp, som är hans utgångspunkt i de statistiska data, inte är ett enhetligt fenomen. I Sverige kan man
heller inte tillämpa etnicitet som urvalskriterium, eftersom sådana data
inte kan samlas in i offentliga statistiska studier. Dessutom är begrepp och
fenomen som klass och indelningen i statusfyllda och mindre statusfyllda
lärosäten inte så abrupt olika i Sverige som i Storbritannien. Därutöver,
om man ska inkludera språk som faktor, behöver man sannolikt ta med i
beräkningen huruvida flerspråkighet var ett närvarande fenomen i familjerna redan i ursprungslandet och om man växte upp i en majoritets- eller
minoritetsmiljö där.

3.1 OECD:s utvärderingar av utbildningar
I OECD:s rapport Education Today 2013 (2012a) presenteras viktiga resultat
om utbildningen i 34 länder, alla medlemmar i OECD; den omfattar utbildning från förskola till vuxenutbildning. Kapitel sju i ovan nämnda rapport,
”Equity and Equality of Opportunity”, baseras på ett antal OECD-rapporter,
varav några är: No More Failures (2007), Education at a Glance 2010: OECD Indicators (2010a), Equity and Quality in Education (2012b) och Thematic Review on
Migrant Education (2009). Den sistnämnda ger analyser av situationen i olika
länder, däribland Sverige år 2009.
En välutbildad befolkning bidrar till demokrati och hållbar ekonomi,
medan utanförskap och underpresterande är skadliga för ekonomin, enligt
OECD (2012a). Speciellt viktigt är det att investera under barns tidiga år,
vilket leder till att fler slutför också sin gymnasieutbildning och därmed
påverkar sina livschanser positivt. I OECD:s analyser (2012a) konstateras
att det inte finns någon motsättning mellan likvärdighet och effektivitet,
således en motsatt ståndpunkt till det vanliga argumentet att effektiviteten blir lidande om resurser sprids till dem som har de största behoven.
När elever har problem i sina studier placeras de ibland i speciella grupper.
OECD framhåller dock att nivågruppering leder till minskad likvärdighet
och ibland sämre resultat också generellt. I länder där elever tidigt sorteras i differentierade utbildningssystem är skillnaden mellan skolor stor
och sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och studieresultat starkare. Likaså tycks, enligt OECD (2012a), skolval leda till minskad likvärdighet då medelklassföräldrar tenderar att noga välja skola för sina barn,
vilket bidrar till ett vidgat gap mellan de mest eftersökta skolorna och de
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övriga. OECD konstaterar också att det fria skolvalet i sig inte ger en likvärdig skola (DN 2014-12-02; jämför Pont/OECD 2014, s. 3, 10, 13. Hämtad
2015-06-03).
Många flerspråkiga elever studerar i skolor med barn från socioekonomiskt svaga miljöer och andra flerspråkiga barn, vilket påverkar studieresultat och olika val, till exempel av gymnasieprogram. Enligt OECDrapporten (2012a) har den socioekonomiska bakgrunden stor inverkan på
studierna och det är inte alltid skolor förmår kompensera, utan kan ibland
i stället till och med försämra situationen genom brist på systematiskt
stöd, flexibilitet och begränsade resurser. Det mest uppenbara hindret för
de flerspråkiga eleverna är språkligt betingat, men för barn i skolåldern
tycks det även vara avgörande vilken utbildning eleven haft tillgång till i
tidigare skolor. För många innebär invandringen inte bara att lära sig ett
nytt språk utan också att anpassa sig till ett annat, kanske mer krävande
skolsystem, vilket kan leda till att elever, födda utom landet, avbryter skolgången utan avgångsbetyg, men skillnader finns mellan länder. I länder
med många flerspråkiga elever såsom exempelvis Luxemburg, Hong KongKina, Schweiz, Canada och Nya Zeeland finns inte en tydlig koppling mellan medelbetyg och elevens bakgrund, men i exempelvis Canada och Nya
Zealand sker ett urval bland dem som önskar invandra och de med god
utbildningsbakgrund prioriteras (OECD 2012c).
OECD:s rapport (2012a) avslutas med en summering i form av sammanfattande rekommendationer baserade på några av de tidigare nämnda
rapporterna. Nedan återges rekommendationerna i sammanfattning.
Baserat på No More Failures (2007):
• Eliminera möjligheten att gå om en klass. Det är dyrt och ineffektivt. Se i stället till att bemöta svårigheter under skolåret.
• Undvik tidig nivågruppering och förskjut den till gymnasie
nivå. Skälen berörs ovan.
• Hantera skolval för att undvika segregation. Politiska incitament
bör skapas för att göra elever från socioekonomiskt svaga och utsatta
miljöer attraktiva för skolor. Informationen till dessa elevers vårdnadshavare bör förbättras så att de kan göra medvetna val.
• Medelstilldelningen bör behovsanpassas. Därigenom kan extra
resurser styras till de skolor som har störst behov.
• Skapa likvärdigt gymnasium för att möjliggöra fullständig examen. Gymnasiet utgör en strategisk utbildningsnivå för såväl individ
som samhälle. Genom att förbättra utformningen av utbildningen kan
den bli mer relevant för eleverna. Flera förslag ges, till exempel: Teoretiska och yrkesförberedande program bör göras likvärdiga genom
förbättrad kvalitet på de yrkesförberedande utbildningarna och borttagande av återvändsgränder.
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Baserat på Equity and Quality in Education (2012b):
• Förstärk och stöd skolledarskapet. Skolledarna har en nyckelroll
då det gäller att leda speciellt lågpresterande skolor, och de bör därför
få specialiserad kunskap om ledning av sådana skolor. För att få behålla
goda skolledare är fördelaktiga arbetsvillkor, uppmuntran och systematiskt stöd nödvändiga faktorer.
• Stimulera stödjande skolklimat och lärandemiljö. Det är viktigt
att skapa goda relationer mellan elever och lärare och mellan elever.
God skolhälsovård och andra stödjande funktioner är viktiga. Flexibilitet och kreativitet i skapandet av skolmiljön behövs.
• Attrahera, stöd och behåll kompetenta lärare. Läraren ges generellt en nyckelroll för kvaliteten i utbildningen och hen bör därför få
tillräckligt stöd och feedback för att kunna möta nya krav och läroplaner. Lärare som arbetar i lågpresterande skolor måste få riktad kompetensutveckling för att arbeta i dessa skolor. Arbetsförhållandena ska
vara stödjande för att öka lärarnas effektivitet och för att skolan ska
kunna behålla personal. Goda löner och karriärvägar är viktiga.
• Tillförsäkra effektiva lärstrategier. Diagnostiska redskap bör användas, liksom formativ och summativ bedömning för att följa elevens
utveckling, kunskap och förståelse. En kultur kännetecknad av höga
förväntningar och framgång bör skapas.
• Prioritera kontakterna mellan skola, föräldrar och samhälle.
Det är viktigt att finna strategier för att skapa goda kontakter med föräldrarna till elever i lågpresterande skolor så att de involveras i sina
barns skolarbete. Att skapa kontakter med det omgivande samhället
kan också stärka skolan och eleverna.
• Många av de faktorer som inbegriper kompetensutveckling av verksamma lärare och lärarutbildning för kulturell mångfald gäller även undervisning i stort, medan andra faktorer är specifika för de utmaningar
mångfald innebär. Sådana faktorer ges i sammanfattning nedan.
• Utveckla en gemensam vision för den ökande mångfalden i befolkningen och hur denna vision kan bli synlig i klassrummet.
• Förbättra mångfalden bland lärarstudenter och lärare. Det är
viktigt att planera hur studenter med olika bakgrund kan lockas till
läraryrket. Etnisk och kulturell mångfald är en tillgång för samhället,
men kräver också att utbildningssystemen har förmåga att ta vara på
dem, och i detta avseende är lärarutbildningen i fokus.
• Skapa medvetenhet bland lärare och lärarstudenter om hur
undervisning kan planeras och genomföras med elever med olika
etnisk och kulturell bakgrund.
• Fokusera på att attrahera och behålla lärarstudenter och lärare
med mångfaldsbakgrund som kan fungera som förebild och som för
in olika perspektiv i klassrummet.
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• Fokusera på att attrahera och behålla kvalificerade lärare i
mångfaldsskolor för att nå bättre förståelse för hur undervisning kan
genomföras och för implementering av nödvändiga åtgärder.
• Uppmuntra insamling av lämpliga, relevanta och koherenta
data om vilka som deltar i mångfaldsklassrummet för att få underlag till beslut om hur eleven kan mötas.
Baserat på rapporterna Untapped Skills: Realising the Potential of Immigrant
Students (2012c) och Languages in a Global World:Learning for Better Cultural
Understanding (2012d) identifieras strategier för att möta de flerspråkiga
elevernas svaga resultat. Nedan sammanfattas punkterna.
• Lärande av majoritetsspråket bör förstärkas både för de mycket
unga immigranterna och för de elever som anländer senare.
Man bör inte förlita sig på att små barn lär sig språk naturligt eller
att en basnivå av språkkunskaperna är tillräcklig. Det är inte givet att
barnet får stöd i studierna av sina föräldrar och barnet bör därför så
mycket som möjligt ha kontakt med majoritetsspråket både i skolan
och utanför.
• Åtgärda koncentrationen av elever med socioekonomiskt och
kulturellt ofördelaktig bakgrund. En relativt dyr lösning är omfattande investeringar i mångfaldsskolor vad gäller exempelvis högkompetenta lärare, mindre klasser eller mer stöd. En mer balanserad social
blandning av elever skulle bidra till förbättrade resultat både för flerspråkiga elever och elever med socioekonomiskt svag bakgrund.
Baserat på Closing the Gap for immigrant Students: Policies, Practice and Performance (2010b) tas vikten av att engagera föräldrar upp.
• Att involvera de flerspråkiga elevernas föräldrar och samhället i utbildningen utgör ett betydelsefullt mål för att förbättra
likvärdigheten. Positiva erfarenheter finns hur detta kan genomföras:
 Ge god information genom olika kanaler
 Utforma partnerskap mellan skola och föräldrar.
 Bygg nationella plattformar för invandrarföräldrar.
 Involvera föräldrar i den tidiga utbildningen och omsorgen.
 Involvera föräldrarna i klassrumsverksamheten.
 Stöd och höj kompetensen hos invandrarföräldrar.
 Skapa etniskt mentorskaps-/modellprogram.
 Uppmuntra samhället att skapa möjligheter för unga invandrare.
 Ge läxhjälp och extra stöd.
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3.2 UNESCO:s utvärderingar och målsättningar
– globala perspektiv
Det finns sedan 1953 en rekommendation av UNESCO, som säger att
undervisning blir mer effektiv i de fall den sker på barnets modersmål
(UNESCO 1953). Genom decennierna har olika studier och utvärderingar
byggt på denna rekommendation och den samlade kunskapen är numera
omfattande om på vilka sätt detta är att föredra före en undervisning på
ett annat språk som barnet inte har någon kunskap i. Det senare språket har dessutom ofta utgjorts av ett dominant språk i det omgivande
samhället, i många fall ett före detta kolonialspråk (UNESCO 2008; jämför
Benson 2005a, 2005b). Denna samlade kunskap har utmynnat i uttalanden
på generella plan om modersmålets viktiga roll: “It is increasingly obvious
that the language of instruction at the beginning of one’s education at
such a crucial moment for future learning should be the mother tongue.”
(UNESCO 2001:11).
Men då det inte finns en total samsyn kring detta, ofta av politiska skäl,
bör ytterligare studier utföras för att se i vilken utsträckning och när detta
gäller (o a a s. 11; jämför dock UNESCO 2001:13-14). Det finns också vissa
komplikationer i denna generella ståndpunkt. I mångt och mycket grundar sig sådana rekommendationer och utvärderingar på studier av effekter
hos barn i den obligatoriska skolåldern, det vill säga i princip grundskolan. Därför menar Ball (2010) att även om UNESCO:s principer vilar på en
solid grund, som säger att det finns många fördelar med modersmålsbaserad
undervisning, behövs ytterligare studier av både formell undervisning i förskoleåldern och föräldrarnas användning av det lokala språket/modersmålet
(jämför UNESCO 2008). Synen på modersmålets roll utgör en integrerad
del i ett UNESCO-lett globalt ramverk med syfte att reducera antalet barn
som inte får någon undervisning alls eller som inte får en sådan (kvalitativ)
undervisning att de kan fullfölja sin skolgång. Långsiktiga mål och principer
för att uppnå målen etablerades vid ett möte i Dakar, som resulterade i ett
program, Education for All (EFA), som sträcker sig till 2015.
Ball (2010) menar i sin litteraturöversikt inom området vidare att ut
över jämförelser av hur mycket tid och hur länge man ska basera undervisningen på modersmålet, behöver man djupare insikter i hur undervisningen genomförs. Denna syn delas också av andra forskare. Inte minst
behöver man öka kunskapen om vad som händer i en klassrumssituation,
kanske främst i samspelet mellan lärare–elev (Freeman 1998; Parszyk
1999, 2002; Collier & Thomas 2002; Thomas & Collier 2002, 2003; Heugh
2003; Axelsson 2004, 2013; Haglund 2007; Lehtonen 2008; Runfors 2009;
Avery 2011; Gynne, Bagga-Gupta & Lainio, u. utg.).
De studier som UNESCO sammanställt går dock inte i detalj in på valet
av undervisningsmodeller. Det gör man däremot i mycket av den forskning och de utvärderingar som utförts i nordamerikanska och europeiska
kontexter.
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3.3. Undervisningsmodeller och utvärderingar av dessa
I detta avsnitt behandlas studier om olika undervisningsmodeller och
olika former av tvåspråkig undervisning i såväl amerikansk och kanadensisk forskning som i europeisk och nordisk.
3.3.1 Studier inspirerade av amerikansk och kanadensisk forskning

De kontexter som längst producerat resultat från olika former av tvåspråkig undervisning återfinns i USA och Canada. De kan indelas i åtminstone
fyra huvudgrupper: mer traditionell bilingual education/tvåspråkig undervisning, immersion programmes/språkbadsprogrammen, den så kallade dual
bilingual education/tvåvägsundervisning på två språk och den så kallade heritage language education/arvsspråksundervisning, som åtminstone i Canada
alltjämt påminner om den tidigare svenska målsättningen med hemspråk
(se kapitel 4). Den nuvarande svenska modersmålsmodellen, med cirka 1
timmes undervisningstid i veckan, kan dock varken sägas vara i enlighet
med de målsättningar och förutsättningar som byggdes upp under hemspråksreformen på 1970-talet eller jämförbar med det som tillhandahålls
i Canada.
Ett sätt att karaktärisera olika undervisningsmodeller och -program
är enligt vilken förväntad roll de spelar för å ena sidan första- respektive
andraspråket, å andra sidan kulturell utveckling och social inkludering.
Enligt Hornberger (1991:223, citerad i Freeman 1998:2-4) kan man skapa
en matris, figur, som beskriver olika modeller, baserad på nordamerikanska erfarenheter:
Övergångsmodeller <

Bevarandemodeller < Berikande modeller

(Transitional model)

(Maintenance model)

(Enrichment model)

+Språkbyte

+Språkbevarande

+Språklig utveckling

+Kulturell assimilation

+Stärkt kulturell identitet

+Kulturell pluralism

+Social integrering

+Medborgarrättsstöttande

+Social autonomi

Figur 1. Tvåspråkiga utbildningsmodeller (efter Hornberger 1991:223 i
Freeman 1998:2-4).
Om man väger in olika påverkansfaktorer i konkreta utbildningsprogram
får man inom ramen för dessa grova modeller en bättre förståelse för
varför de får de resultat de får. Det handlar både om strukturella drag
i programmen och kontextuella faktorer. De senare kan handla om till
exempel elevernas bakgrund och språk, respektive lärarnas erfarenheter
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och utbildning. De förra, strukturella dragen, kan handla om kursplaner,
timplaner, språkfördelning respektive språkbruk i klassrummet.
Det finns variation inom alla modeller, liksom det finns viss variation
i det svenska modersmålssystemet, men i huvudsak, om man följer de
erfarenheter och slutsatser man dragit i bland annat de nordamerikanska
studierna, är den svenska modersmålsmodellen alltjämt karaktäriserad
av språkbyte som språklig effekt och assimilation till svenska kulturella
värderingar (jämför även Baker 1993:150 ff.). Däremot, till skillnad från
de nordamerikanska utvärderingarna, är det i dagsläget en öppen fråga i
vilken utsträckning den leder till en integration i ett nationellt samhälle
(jämför Figur 1). Eftersom varken de tidigare sammansatta klasserna eller
modersmålsklasser/tvåspråkiga klasser längre existerar i det offentliga
skolsystemet, finns det heller inga modeller som skulle leda till de andra
resultaten i Figur 1. Undantagen skulle vara de friskolor som har dessa
profiler, eller Språkskolan i Haparanda, som är ett samarbete mellan Haparanda kommun och Torneå stad och där elever från de båda städerna
undervisas i och på både finska och svenska.
Även om många goda erfarenheter har gjorts i bland annat USA av undervisningsmodeller där man undervisat på förstaspråket, kan det tilläggas
att det inte i dagsläget längre finns en lika utbredd undervisning i USA
enligt modeller som innebar undervisning på förstaspråket och engelska
(bilingual education) inom det offentliga skolväsendet (García 2009; García,
Zakharia & Otcu 2014). Engelska i USA (och Canada) är det mest utbredda
aktuella andraspråket globalt, och uppföljningar av det har gjorts både
praktiskt och teoretiskt. Mycken teoriutveckling och metodologiska vidare
utvecklingar har skapats i kontexter där engelska utgör målspråket och
där det funnits förutsättningar för en aktiv tvåspråkighet baserad på formell undervisning på modersmålet för flerspråkiga barn. I denna utveckling kan man dock inte säga att England och det brittiska skolsystemet
varit aktivt deltagande (situationen i Wales och Skottland skiljer sig från
den i England; se Costley & Leung 2014 för en genomgång). I likhet med
processen kring så kallad mainstreaming i England, som innebär en assimilerande undervisningsmodell där endast normativ standardengelska utgör
skol- och målspråk och grund för elevers utvärdering (jämför Leungs bidrag i Lainio 2014), har i USA främst den politiska lobbyorganisationen
English Only-movements framgångsrika arbete lett till att det nu är förbjudet att tillhandahålla tvåspråkig undervisning (bilingual education) i 31 delstater. Effekten av detta har i sin tur varit att det tagits många initiativ till
att stödja ett stort antal modersmål, som baserar sig på ideella och frivilliga försök att skapa tvåspråkighet bland skolbarn, till exempel i New York
(García, Zakharia & Otcu 2014). Man kan kanske säga att cirkeln är sluten,
då man i dagsläget i många delstater i USA och i England har återgått till
assimilationsinriktade undervisningsmodeller, trots de goda resultat som
uppenbarligen erhållits från genuina tvåspråkiga modeller. Liksom i Sverige

33

handlar det inte om en kursändring som beror på pedagogiska eller vetenskapliga grunder, utan på politiska vindkantringar.
Generellt kan man säga att från och med efterkrigstiden har uppföljningen av lyckade tvåspråkiga undervisningsformer, med början i sådana
program i Florida på 1950- och 60-talen bland spansktalande, ofta kubanska flyktinggrupper (Hakuta 1986; García, Zakharia & Otcu 2014), spridits
som undervisningsmodeller där man undervisar både på modersmålet och
engelska, för andra språk och kontexter inom USA och Canada. Utvärderingar av dessa har varit relativt många, men också svåra att jämföra
sinsemellan eftersom modeller med samma namn skilt sig åt innehållsmässigt. Generellt tycks de ändå ha lett både till goda erfarenheter och
till inspiration för förbättringar av modellerna (till exempel Cummins &
Swain 1986; Hakuta 1986:193 ff.; Cummins 1996; Freeman 1998:4 ff.; García 2009). Senare inspirerade de till att skapa liknande utbildningsmodeller
även i Australien (Clyne 2003), och de fann sin väg till europeiska synsätt
och undervisningsformer. Inom Europa hade det också funnits olika former av egna, ofta traditionellt uppbyggda, undervisningsmodeller på och
om minoritetsspråk (Beacco & Byram 2003; Ó Riagáin (red.) 2006). Dessa
kan ha innehållit allt ifrån parallella system med i huvudsak undervisning
på ett minoritetsspråk som modersmål, till den svenska modellen med
timundervisning om språket. Ändå har de mer sammanhållet strukturerade synsätten med försök att få till stånd forskningsuppföljningar starkt
påverkats av de nordamerikanska erfarenheterna. I Sverige har dock sådana utvärderingar eller uppföljningar inte genomförts konsekvent eller i
större skala (se 3.3.2 nedan).
Erfarenheter från Quebec och Montréal under 1960-talet, där engelskspråkiga föräldrar frustrerat hade följt sina barns bristande utveckling av
franska som andraspråk, ledde till provverksamhet i St Lamberts skola i
Montréal, där grunderna till de olika formerna av språkbadsprogram –
tidiga-sena respektive partiella-heltidsinriktade – utvecklades vartefter (Cummins & Swain 1986:33 ff., 37 ff.; Björklund 2014). Dessa försök till undervisning på minoritetsspråk för majoritetsfamiljers barn, som till en
början syftade till att i experimentform förbättra färdigheterna i franska
hos engelskspråkiga barn i Montréal, har sedermera testats och utvecklats
i framför allt Wales, Baskien, Friesland och Finland inom Europas gränser
(se bidrag i Beetsma (red.) 2002; Ytsma 2002; Jones & Martin-Jones 2004;
Cenoz & Gorter 2011; Bergroth & Björklund 2013). Däremot har varken
tvåvägsprogrammen eller språkbadsprogram i den gängse meningen prövats i Sverige.1415 I flera av dessa fall har man också gått från tvåspråkiga till
flerspråkiga språkbadsprogram, där engelskan kommit in som ett tredje
15
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Dessa program ska inte förväxlas med så kallade CLIL-undervisning, Content and
Language Integrated Learning, som har en del andra målsättningar än de traditionella språkbadsprogrammen, liksom en del strukturella skillnader i genomförandet av dem (Björklund 2014 i Lainio 2014).

undervisningsspråk. Sådana har utvecklats och utvärderats i åtminstone
Baskien (Cenoz & Hoffman 2003; Lasagabaster 2007), Friesland (Ytsma
2002) och Finland (Bergroth och Björklund 2013; Björklund 2014; se även
andra fallstudier om trespråkig undervisning i Beetsma (red.) 2002). I Spanien har man generellt börjat införa trespråkiga undervisningsprogram i
vissa autonoma regioner, främst i Baskien, Galicien, Valencia och Balearerna. Delvis har detta dock genomförts för att man från centralt politiskt håll velat reducera undervisningen på de regionala officiella språken
katalanska, galiciska och valencianska. (För baskiskans del är situationen
något annorlunda, och här hänvisas till avsnitt 3.5.)
De så kallade tvåvägsprogrammen (dual bilingual education) har blivit
mest kända genom de långvariga och omfattande utvärderingar som forskarna Thomas och Collier utfört i flera decennier (till exempel 1997, 2002,
2003; se även Torres-Guzman 2002). Det har dock funnits sådana undervisningsprogram sedan början på 1960-talet, med de första erfarenheterna
från Coral Way-skolan i Dade County i Florida 1963 (Freeman 1998:6-7).
Deras popularitet ökade från 1990-talets mitt och hade nått 200 program1516
mot slutet av decenniet, i mer än 100 skoldistrikt; 184 hade spanska och
engelska, och därutöver fanns det en handfull skolor i ytterligare åtta språk
(o a a s. 7–8). Huvudprincipen är att barn från två jämnstora språkgrupper,
till exempel spansktalande och engelsktalande, ska föras ihop och undervisas tillsammans redan från låg ålder, men omväxlande på spanska och
engelska, det vill säga alla barnen får tvåspråkig undervisning. I samband
med att programmen utformades, skapades också mer genomtänkta pedagogiska ramar, där främst olika former av samarbete mellan eleverna
(co-operative learning) användes och utvecklades. Ett huvudresultat kan utläsas i test som berör litteracitet/läsförståelse på engelska. Där hamnar
barn som erhållit tvåvägsundervisning, både de med ett annat språk än
engelska och de med engelska, högst bland de kategorier som jämförs
(Thomas & Collier 1997). Samtidigt påpekar författarna att resultaten visar
att eleverna efter 5–6 år i programmet uppnår resultat i alla ämnen som är
fullt jämbördiga med engelskspråkiga elevers (o a a s. 7). De sammanfattar
sina generella pedagogiska vinster enligt följande:
Tvåvägsprogrammen undervisar andraspråksinlärare och förstaspråks
användare tillsammans och de har förenat de bästa dragen i tvåspråkig
undervisning. Effektiva tvåvägsprogram erbjuder:
• ett minimum av sex års tvåspråkig undervisning,
• fokusering på det centrala undervisningsinnehållet, snarare än en urvattnad version av det,
• språkundervisning av hög kvalitet i båda språken, integrerad i tematiska studier,
• separation av de båda språken i undervisningen, men utan behov av
översättningar och repetitionslektioner,
16

Varje program kan ha omfattat delar av en skola, en hel skola eller flera skolor.
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• användning av det andra språket utöver engelska under minst 50 procent av undervisningstiden, och så mycket som 90 procent under de
tidiga åren,
• en additiv (det vill säga, ett nytt språk adderas till det första, utan att det
drabbar studenternas förstaspråk negativt), språklig miljö, som har fullt
stöd från skolans administration, lärare och föräldrar,
• ett stöd till ett positivt, dubbelriktat beroende mellan elever och mellan
elever och lärare,
• högkvalificerad undervisande personal, som är kunnig i respektive undervisningsspråk och
• ett aktivt utbyte och partnerskap mellan föräldrar och skola (Thomas &
Collier 2003:62).
I Europa har den dubbla tvåspråkiga modellen som utvecklades av Thomas
och Collier (2003) också implementerats i Hamburg, Tyskland. Duarte
(2011a/2009) har utvärderat dessa försök under ett antal år och publicerat
sina resultat. Hennes studie omfattade portugisisktalande barn i en skola
i Hamburg, där barn med de romanska språken spanska, italienska och
portugisiska i olika skolor kunde delta i tvåvägsprogram med sitt respektive språk och tyska som undervisningsspråk, som var det språk som tyska
barn hade med sig som sitt språk. På de studerade skolorna utgörs en så
omfattande andel av eleverna av de valda romanska språkgrupperna att
undervisning på deras språk, parallellt med undervisning på tyska, kunde
ske (Duarte 2011a/2009). Föräldrarna kunde frivilligt välja dessa undervisningsmodeller och klasser. Utmaningen var därutöver att man också behövde hitta engagerade familjer med tyska som huvudspråk, för att kunna
fullfölja idén om en tvåvägsundervisning på både ett av de nämnda romanska språken och tyska. Modellen förutsätter att andelen barn med de
inblandade undervisningsspråken i princip ska vara lika stor i varje grupp/
klass. Principerna för undervisningen var desamma som i de studier som
Thomas och Collier utförde i stor skala i USA, med start kring 1990-talets
mitt (Thomas & Collier 1997, 2002, 2003).
I sin studie koncentrerade sig Duarte på vilken roll så kallat akademiskt/skolspråk respektive mer alldagligt allmänspråk/talspråk spelar
i undervisningen och vilka roller de spelar speciellt för de portugisiska
barnen. Duartes resultat, som fokuserade på jämförelser mellan de portugisiska och tyska barnen och deras grad av litteracitet i tyska (Duarte
2011a/2009), visade att modellen fungerat enligt målsättningarna, det vill
säga att utfallet blivit positivt för både de minoritetsspråkstalande barnen
och de tyska. Hon sammanfattar sina resultat efter sex års uppföljning av
barnen, som följer (o a a):
It can thus be concluded that school achievement seems to be
related to certain aspects of a cognitive academic linguistic style
and not to a language proficiency related to colloquial everyday
speech. In this study, the students showing a high use of certain
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linguistic structures representative of this style, presented
better results in reading comprehension. In the promotion of
this school language, the importance of the students’ first
language, in the form of a two-way bilingual education model,
seems to be beyond dispute; after six years of two-way bilingual
education in German and Portuguese, the students with different language presuppositions cannot be statistically distinguished from each other. (Duarte 2011a/2009).
Duarte har visat att principen även fungerar väl i den europeiska kontexten, i detta fall i den tyska med tyska och romanska språk (Duarte 2011b).
Av alla modeller som testats och som skapar integration mellan flerspråkiga elever och (enspråkiga) majoritetselever, samtidigt som den stöttar den språkliga och ämnesmässiga utvecklingen på lika villkor mellan
barnen från olika språkgrupper, verkar detta vara den som utvecklat de
bästa resultaten i en amerikansk kontext, men modellen och resultaten
tycks alltså vara överförbara till europeiska miljöer. Man kan dock notera,
att denna modell beror på om det finns föräldrar, framför allt från majoritetsmiljö, som är villiga att sätta sina barn i denna form av undervisning.
Där torde valet av minoritetsspråksgrupp vara avgörande. Man kan till
exempel ställa sig frågan om hur detta skulle kunna tillämpas i Sverige,
där minoritetsspråksbarnen skulle ha exempelvis finsk, arabisk, kroatiskserbisk-bosnisk, spansk, somalisk, rysk eller polsk bakgrund.
Lindholm (sammanfattad i Freeman 1998:13–14) har beskrivit vad som
då uppfattades vara de särdrag som ledde till lyckade skolresultat i tvåspråkig och språkbadsutbildning. Hon kom fram till att elva kriterier borde
uppfyllas. Dessa överlappar också med dem som tvåvägsutbildningarna
karaktäriseras av.
1)		För att tvåvägsprogrammen ska kunna utveckla tvåspråkiga färdigheter,
		 bör programmet pågå i minst 4–6 år.
2)		 Det måste fokusera på skolframgång.
3)		Det måste finnas en stor andel förståelig input och möjligheter för
		 elevernas output.
4)		 Man behöver också separera språken i undervisningen.
5)		Minoritetsspråket måste användas minst 50 procent av tiden, eller så
		 mycket som 90–100 procent av tiden under de tidiga åren.
6)		 Programmet måste främja en additiv tvåspråkig språkmiljö.
7)		 En positiv skolmiljö är central.
8)		 Även om en balans i antalet elever från olika bakgrund är att föredra,
		 bör åtminstone ett stort antal elever från båda bakgrunderna återfinnas i
		programmet.
9)		Eleverna ska vara aktivt involverade i varandras lärande, där läraren
		 har en underlättande funktion.
10)		 Den undervisande personalen ska ha hög kompetens.
11)		 Det måste finnas ett samarbete mellan hem och skola.
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De så kallade heritage language-programmen som utvecklats i Canada kan
närmast liknas vid hemspråksbaserade undervisningsformer enligt tidig
svensk 1970-talsmodell, där en viss andel av undervisningen skett på och
om minoritetsspråket. Dessa andelar har dock beroende på språkpolitiska
och utbildningspolitiska mål varierat stort (till exempel Skutnabb-Kangas
1981; Baker 1993:150 ff.; Cummins 1996, för översikter; Freeman 2007).
Noteras kan att Cummins, som varit en mångårig utvärderare och utvecklare av både teori och praktik kring innehåll och resultat av sådana program, var samtidig med Skutnabb-Kangas om att formulera mer generella
principer om utvecklingen av tvåspråkiga barns båda språk, och deras inbördes beroende av varandra i utvecklingen. De drog också slutsatser om
dessa processers roll för inlärning av innehåll i olika skolkontexter (se till
exempel Skutnabb-Kangas 1981; Cummins & Swain 1986, Hakuta 1986;
Cummins 1996, 2011). En av de generella slutsatserna var att även under
gynnsamma förhållanden – med undervisning på modersmålet – tog det
5–7 år för elever med tvåspråkig bakgrund att komma ikapp elever med
majoritetsbakgrund.
Vissa sentida europeiska, mer omfattande projekt har startats som påminner om heritage language-programmen eller som försöker närma sig
dessa innehållsmässigt och strukturellt. Liksom Duarte (ovan) var delaktig i EUCIM-TE-projektet har en annan av deltagarna i projektet, Bainski
(Delstatsregeringen i Nordrhein-Westfalen), varit drivande för att utveckla
och stötta nytänkande i den tyska miljön, som karaktäriseras av flera drag
som saknas på många andra håll i Europa (Beacco & Byram 2003). Ett är att
modersmålsundervisning i sig över huvud taget inte haft en stark position.
I Tyskland har denna typ av undervisning stött på ett ganska kompakt
politiskt och tjänstemannamotstånd (Faas 2013). Ett annat problem är att
landets konstitution, med en stark federalism, både i olika grad öppnar för
regional assimilation och ger bristande stöd för förstaspråken hos majoriteten elever med invandrarbakgrund. I viss mån påminner denna situation
dock om både tidigare generell, negativ inställning till hemspråk i Sverige,
och den stora variation i tillämpningen av modersmålsundervisning som
återfinns i dag i olika kommuner. Eftersom resultaten från EUCIM-TE-projektet inte nått ut på det sätt som projektet hade som målsättning, ger vi
en mer detaljerad beskrivning nedan av det projekt Bainski varit engagerad i. Det handlar också om ett projekt som till viss del kan inspirera till nytänkande och prövande av nya metoder, det så kallade FÖRMIG-projektet
med dess olika följdprojekt (BLK-Programm Förderung von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund/Program för stöd till barn och
ungdomar med migrationsbakgrund; se FÖRMIG, odaterad). Det har letts
av och utvecklats regionalt i delstaten och den fria Hansastaden Hamburg
och dess utbildningssektion. Förutom Nordrhein-Westfalen, med Bainski
som en pådrivande kraft, har ytterligare sju andra Länder deltagit. Den
vetenskapliga delen har byggts upp i samarbete mellan universiteteten i
Hamburg, Dortmund, Koblenz och Köln. Det Federala Ministeriet för ut38

bildning och forskning har bidragit med finansieringen, tillsammans med
respektive Land, som står för hälften av sina egna utgifter.
FÖRMIG-projektet startade som ett pilotprojekt 2004 och avslutades
2013, då arbetet gick över i en annan samarbetsform mellan forskare och
praktiker, DivER (Diversity in Education Research; https://www.foermig.
uni-hamburg.de/; https://www.diver.uni-hamburg.de/de/diver.html). FÖRMIG
hade som mål att skapa stöd för innovativa initiativ för att kunna ge 1)
språkstöd på individuell basis och genom språkdiagnoser (består av två insatsmoduler), 2) kontinuerligt stöd för språket och språkutbildning i tyska,
i modersmålet och i främmande språk (består av fyra moduler) och 3) ge
yrkesutbildning och stöd vid övergång till yrkeslivet (består av tre moduler, varav flerspråkighet som resurs i arbetslivet är en). Förutom att skolornas olika stadier, representerade av olika skolformer, fanns med som
ingångspunkt för kontakter mellan forskare, elever och undervisningsansvariga under projekttiden, tillkom en mängd andra institutioner som
samarbetspartners, såsom familjer, barnomsorg, bibliotek, klubbar och
föreningar samt företag. En effekt var också att ett kompetenscentrum utvecklades, som fortsatte att skapa stödmaterial och samarbeta med skolor,
institutioner, lärare och så vidare.
Bland resultaten märks ett antal kvalitetshjälpmedel för lärare och
elever, för att kontinuerligt uppnå en allt mer utvecklad kompetens i akademiskt språk i olika ämnen (”Bildungssprache” nedan). Materialen och
FÖRMIG hade följande mål, som också fungerar som en programförklaring och beskrivning av det man åstadkommit:
Die Qualitätsmerkmale Durchgängiger Sprachbildung können
eine Hilfestellung bieten. Es handelt sich um eine Zusammenstellung von Merkmalen, Konkretisierungen, Beispielen und
Hinweisen, wie Sprachbildung in allen Fächern umgesetzt
werden kann. Beschrieben werden Eigenschaften und Besonderheiten eines bildungssprachförderlichen Unterrichts. Unter
„Qualität“ wird dabei verstanden: Allen Schülerinnen und Schülern einen Zugang zu Bildungssprache zu eröffnen und ihnen
so die Chance zu geben, sich die sprachlichen Anforderungen,
die Schule mit sich bringt, so weit wie möglich anzueignen.
(Kvalitetskarakteristika för en konsekvent språkutbildning kan
erbjuda en hjälpstruktur. Det handlar om en sammanställning
av karakteristika, konkretiseringar, exempel och hänvisningar,
som kan omvandlas till en språkutbildning inom alla ämnen.
Egenskaper och särdrag i en undervisning som syftar till en
språkutvecklande undervisning beskrivs. Med ”kvalitet” förstås
därmed: att ge alla elever tillgång till ett akademiskt språk och
på så sätt ge dem chansen att så långt det är möjligt ta sig an
de språkliga utmaningar som skolan för med sig, (översättning,
JL). https://www.foermig.uni-hamburg.de/pdf-dokumente/
openaccess.pdf (FÖRMIG 2011)
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Sju modellskolor i fem Länder deltog i projektet. Eftersom skolorna var
mycket olika, med 300–1400 elever, respektive cirka 15–90 procent elever
med invandrarbakgrund, deltog de på sina egna villkor, som också togs
som en utgångspunkt för utvecklingen av de sex målområdena/modulerna under punkterna 1 och 2 ovan. Utöver detta har sommarskolor för
interkulturella elever (Interkulturelles Schülerseminar) arrangerats regelbundet under 2009–2013 (i Ruhrområdet) och 2013– (Hamburgområdet),
för elever som efter avslutad skolgång vill förkovra sig i en språkbildningsriktning, som passar eller påverkar deras yrkesval (https://www.foermig.
uni-hamburg.de/pdf-dokumente/interkulturelles-schuelerseminar.pdf). Tre
skriftserier har utvecklats kring projektet sedan 2005: Diagnosinstrumente,
FÖRMIG Edition (mer forskningsinriktade rapporter) och FÖRMIG Material.
Projektet har utvecklats till en institutionaliserad och prisbelönt verksamhet, men enkla sammanfattningar av dess fördelar och utmaningar
har inte publicerats. Dess omfattning och popularitet visar dock att det
omfattande stöd- och utvecklingspaket som skapats också fungerar för
elever med invandrarbakgrund. I första hand tycks det stötta just förståelsen för, inlärningen och utvecklingen av ett språkutvecklande pedagogiskt synsätt, med fokus på tyskan som andraspråk.
I Sverige, närmare bestämt Västerås, har en verksamhet utvecklats
som i flera avseenden liknar FÖRMIG. Det är IDA-projektet (Inkludering,
Delaktighet, Aktivitet) som riktar sig till skolor där studieresultat och måluppfyllelse inte är tillfredsställande och där man önskar öka antalet medarbetare med olika etnisk, språklig och kulturell bakgrund. Idag deltar nio
skolor i verksamheten som numera är en egen enhet men som började
som ett projekt. Personalen består exempelvis av lärare, socionomer, beteendevetare och pedagoger för att på bästa sätt kunna ge stöd till föräldrar,
lärare och elever. Att öka möjligheterna till deltagande i idrott och kultur,
såsom dans, teater, drama och bild, är även det en viktig del i IDA utöver
att utveckla nya arbetssätt och metoder.
3.3.2. Europeiska beprövade och utvärderade erfarenheter

Nedan presenteras översiktligt en del tidigare studier från olika kontexter,
som har det gemensamt att de visar på effekterna av undervisning framför allt på förstaspråket/modersmålet för (inhemska) minoritetsbarn och
invandrade barn respektive graden av den tvåspråkighet som den kunnat
bidra till. Dessa utvärderingar baserar sig ofta på generaliseringar, många
av dem med hjälp av statistiskt underlag och utvärderingar som bestått av
kvantitativa metoder kombinerade med kvalitativa. En aspekt som inte
alltid inkluderats i dessa är den praktiska verkligheten i klassrummet och
kring barnen, inklusive de pedagogiska synsätten, vilka under senare år
kommit att förändras och som antas spela en kritisk roll för resultaten av
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valda undervisningsmodeller. En kombination av inflytande av undervisningsmodeller och kvalitativa pedagogiska principer har därmed tillämpats i endast få studier (jämför dock Ganuza & Hedman 2015). Man kan
också säga att dessa delvis tidigare utförda utvärderingar fokuserat på hur
man gått till väga beräffande ramarna för undervisningen, vilket också är
centralt för att förstå utvecklingen av flerspråkiga barns skolframgång.
Senare har man också velat komma närmare in på att försöka förstå de
konkreta processer som påverkar utfallet i enskilda fall.
Vår syn är att insikter i hur de grundläggande strukturerna och förutsättningarna fungerar måste återfinnas i granskningar av hur flerspråkiga
barn lyckas i skolan. Därutöver behöver de erfarenheter inkluderas som
tillkommit under främst 2000-talet, med resultat från kvalitativa studier
av vad som sker i klassrummet och i interaktionen mellan elever–lärare
och elever–elever. Det innebär också att språkets roll i interaktionen och
dess roll för förståelse, lärande och produktion av kunskaper, inom ramen
för olika undervisningsmodeller, är en förutsättning för en djupare förståelse av den utmaning som barn med flerspråkiga förutsättningar ställs
inför. Denna typ av kombination av olika modeller, metoder och innehåll
har sammantaget också en större samhällsrelevans för diskussionerna
kring barn, flerspråkighet och skolframgång.
En svårighet i jämförelser och generaliseringar mellan undervisningsmodeller är att det både i USA/Canada och i Sverige varit relativt utbrett
att under samma benämning – tvåspråkig undervisning/bilingual education
– inkludera olika modeller, där undervisningen om och på modersmålet
varierat mycket. En del utvärderingar har under tvåspråkig undervisning
inkluderat undervisning som endast inneburit att man undervisat om språket, vilket motsvarar det som snarare utgjorts av hemspråks-/modersmålsundervisning i Sverige. Andra studier och utvärderingar har under samma
benämning diskuterat resultat från skolor och undervisningsmodeller där
en stor del av ämnesundervisningen skett på modersmålet. En effekt av
dessa oklarheter kan ha varit att negativa resultat av undervisningsmodeller som kallats tvåspråkiga, snarare beskrivit undervisningsmodeller som
omfattar undervisning om modersmålet, inte på det. Diskussionen om undervisningsmodeller har under senare tid mer kommit att handla om vad
som faktiskt sker i undervisningssituationerna, inte om hur ramarna eller
modellerna för dem har sett ut (jämför Freeman 2007; García 2009; Axelsson 2013).
Nedan behandlas olika studier av flerspråkiga undervisningsmodeller
och deras resultat, men även mer kvalitativa och språkinriktade erfarenheter från olika studier med inriktning mot tvåspråkighet/flerspråkighet i
skolan och flerspråkiga elever i europeisk kontext.
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Baskien och Wales

De europeiska länder/regioner där en mångfald kreativa och progressiva
försök utvecklats för att på bred front skapa undervisningsmodeller och
anpassa elevens språkliga förutsättningar till skolans och tvärtom, är kanske främst Wales och flera autonoma regioner i Spanien, såsom Baskien
och Katalonien. Både internationella influenser och en stor uppfinningsrikedom i att vidareutveckla modeller till och i den egna kontexten karaktäriserar dessa regioner. Hand i hand med denna utveckling har också
de regionala möjligheterna förbättrats att lagstiftningsvägen stötta sådana
samhällsprojekt. Wales har också fostrat en hel generation av forskare
med egna erfarenheter av den assimilerande tidigare brittiska skolan.
De har aktivt forskat om utbildningsförhållanden och språkbevarande,
som rör inte bara walesiska barn utan också har internationell bäring,
till exempel Colin Baker, Colin Williams, Marilyn Martin-Jones och David
Crystal. En ytterligare gemensam faktor är att den utbildningspolitik med
språklig anknytning som utvecklats har berört alla nivåer i skolgången,
från förskola till högskola, och att dessa satsningar haft en central betydelse för både språkbevarande och språkutveckling, som en del av en holistisk språkpolitik. Nedan beskrivs Baskien och dess utbildningspolitiska
satsningar i detalj, men även Wales har karaktäriserats av flera av de slutsatser som dragits för Baskien: i stora drag har ett hotande slutligt språkbyte till det omgivande majoritetsspråket (spanska respektive engelska)
avstyrts i huvudsak genom utbildningspolitiska val. I dagsläget ser både
baskiskans och walesiskans överlevnad ut att vara tryggad. (För walesiska,
se till exempel Baker 1993; Jones & Martin-Jones 2004; Musk 2006, 2010.)
Under flera decennier har man i Baskien och senare i Navarra, som
också har en baskisktalande historik, genom förändringar i utbildningssystemet försökt vända den trend av språkbyte som utvecklades under
Franco-regimen. Framför allt gäller detta Baskien, där baskiska är officiellt
språk tillsammans med spanska. De modeller och erfarenheter som man
gjort i dessa regioner sedan början på 1980-talet visar med stor tydlighet
att myndigheters och det omgivande samhällets attityder till olika språk
är högst centrala för utfallet i språkkunskaper och därmed ämnesinlärning. Detta har också inneburit att innehåll i och fördelning av språk och
ämnen kommit att variera genom åren.
I Baskien har man för att kunna fatta beslut av språkpolitisk art och
baserat på forskning återkommande samlat in en mängd basdata, genom
bland annat sociolingvistiska enkäter, på samma sätt som i Katalonien
(Lasagabaster 2007; Maia 2012; jämför Strubell 2007). I dessa kan man följa
hur språkanvändningen på ett generellt plan förändrats till en mer positiv
och stöttande utveckling för bland annat baskiska. Ett sätt har varit att i
själva Baskien (mindre i Navarra, som dessutom är indelat i tre zoner, baserade på om det är baskisktalande, ”blandade” eller spansktalande) introducera ett kontinuum av modeller, som ska tillfredsställa såväl spansktalan42

des som baskisktalandes behov och önskemål. De modeller som utvecklats
har dessa karaktäristiska drag (Lasagabaster 2007; Maia 2012):
A Undervisning om baskiska, för i huvudsak spansktalande barn eller
familjer som prioriterar spanska,
B Tvåspråkigt undervisningsprogram, som riktar sig till barn som har
baskisk- eller spansktalande bakgrund, där andelen undervisning på spanska ökar under grundskolans tid,
D Undervisning på baskiska, i huvudsak för barn som har baskisk bakgrund, men undervisning på spanska i ämnet spanska.1617
I den baskiska zonen i Navarra är det obligatoriskt med undervisning
på båda språken för alla, men familjerna kan välja sin egen modell. Det
finns också en modell G, som inte inkluderar någon undervisning i baskiska. Den väljs av en del familjer i Navarra, men har inte funnit någon
grogrund i Baskien.
Av de resultat som framkommit framgår det att kunskaperna i spanska
i de tvåspråkiga modellerna inte påverkas av modellvalet (Maia 2012:151).
Enligt PISA-studier 2009, visar det sig snarare vara tvärtom, att läskunnigheten i spanska är högre än läskunnigheten i genomsnitt i OECD-länderna
(o a a s. 151). Ett annat resultat är att man ökat andelen tvåspråkiga bland
de yngre, ytterligare ett annat att läs- och skrivkunnigheten i baskiska
verkar förbättras bland unga. Genom de tvåspråkiga modellernas (B+D)
goda resultat och popularitet i Baskien (modell D dominerar idag), har den
helspanska modellen reducerats till att omfatta endast ett fåtal procent av
barnen (cirka 6–7 procent år 2011 i Baskien, enligt Maia, 2012:140–141).
Modellerna B+D tillsammans har gått från ca 62 procent under 2000–2001,
till 75 procent 2010–2011 (o a a s.147). I den mer spanskdominerade, men
partiellt baskisktalande regionen Navarra har barnen antingen undervisning på spanska och om baskiska eller på baskiska och delvis på spanska.
Den tvåspråkiga modellen är inte så framträdande i Navarra.
Man noterar dock två utvecklingar som i ökande grad påverkar resultaten och modellerna, dels att engelskan allt oftare fungerar som ett tredje
undervisningsspråk, dels att den språkliga mångfalden genom migration
och globaliseringseffekter blivit mycket mer omfattande, även i Baskien
(o a a s. 153). Den trespråkiga modellen har i utvärderingar visat sig fungera
både bra och med vissa svårigheter (Cenoz & Hoffman 2003 ; Lasagabaster
2007:111–112; Cenoz & Gorter 2011). Till de senare utmaningarna hör att
det varit svårt att hitta behöriga och kompetenta lärare, som kan undervisa på engelska. En annan utmaning, som också gäller Galicien, Valencia
och Balearerna (för katalanskans del), är att man både ignorerat de svårigheter som är kopplade till lärarresurser och introducerat de trespråkiga
modellerna som ett politiskt motdrag mot undervisningen på galiciska,
valencianska och katalanska. Därmed blir trespråkiga undervisningsmodeller snarare ett språkpolitiskt vapen än ett pedagogiskt synsätt.
17

C saknas i det baskiska alfabetet, D kommer efter B.
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Finland
Finland har haft ett skolsystem med en tudelad och parallell utbildningsgång, en på finska och en på svenska, eftersom båda utgör statsbärande
nationalspråk, men man har inte satsat på att skapa tvåspråkiga alternativ
i den gängse meningen. Båda språken är obligatoriska för alla elever, men
sedan ett tiotal år tillbaka har man sänkt kraven på att alla ska genomgå
student-/matrikulationsexamen i gymnasiet på båda språken. Även samiska har visst stöd i lagstiftningen och kan förekomma som matrikulationsspråk, men samiskans position är betydligt svagare än den som svenskan
som ett av de två nationella språken åtnjuter. Det är egentligen först med
språkbadsprogrammen från och med 1987 på svenska för finsktalande,
som tvåspråkiga målsättningar genom skolgång formulerats. Den skolgång som traditionellt getts på svenska har i princip haft enspråkighet
som ett mål och därmed har också de pedagogiska valen styrts i denna
riktning (jämför beskrivningen av hur tvåspråkiga modeller och tvåspråkighet som mål för barnen väckt en livlig diskussion under 2013–2014,
i Boyd & Palviainen 2015). När det gäller de invandrade barnens rätt till
modersmålsundervisning har sådana ramar skapats, men de har haft som
modell den svenska hemspråks- och modersmålstraditionen på timbasis.
Såsom i Sverige möter den stora svårigheter att fungera som en modell
som även i nästa generation skulle garantera ett välutvecklat förstaspråk
och språkbevarande (Latomaa & Nuolijärvi 2005; Lehtonen 2008; Latomaa
& Suni 2011).
De finska språkbadsprogrammen, vars popularitet sedan de infördes
1987 stadigt ökat (till exempel Nykvist 2014), har haft de kanadensiska
och walesiska motsvarande erfarenheterna som modell (Björklund 2005,
2014). De har riktat sig till finsktalande familjer, som av olika skäl velat
att deras barn ska bli tvåspråkiga i finska och svenska.1718 I huvudsak har
de geografiskt etablerats i Vasa samt runt Helsingfors, men i dagsläget
(2014-2015) finns det elva grundskolor i lika många kommuner (Björklund
2014). Då benämningen och innehållet dock varierar från kommun till
kommun är det något osäkert hur många ”äkta” språkbadsskolor det finns
i Finland (Saarinen, Kangasvieri & Miettinen 2012). En särskiljande process
gentemot de nämnda kanadensiska och walesiska språkbadsprogrammen
är att medan engelskan varit ett av de båda språken inblandade i processen i Canada och Wales, har engelska utgjort först ett tredje, främmande
språk i Finland. Det har sedermera blivit ett av undervisningsspråken.
Detta innebär att dessa program snarast är att jämföra med de baskiska
och frisiska trespråkiga modellerna, där engelska också utgjort ett tredje
undervisningsspråk (till exempel Lasagabaster 2007; jämför Beetsma (red.)
2002; Cenoz & Hoffman 2003).
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Det finns dock enstaka språkbadsprogram på finska för svensktalande familjer
i kommuner där svenskan är helt dominerande.

I en utvärdering av resultaten av de trespråkiga programmen karaktäriserar Bergroth och Björklund (2014) programmens resultat enligt följande.
Resultaten visar, i likhet med utvärderingar av liknande program på
andra håll, att
• barnens förstaspråk inte drabbas av negativa effekter,
• både andra- och tredjespråket får en positiv skjuts och
• de leder till en funktionell flerspråkighet på relativt hög nivå.
Björklund (2014) betonar att dessa språkbadsprogram inte syftar till att
skapa en identitetsanpassning till det svenska, det vill säga, de har snarare
en instrumentell funktion.
Irland och studier kopplade till dess situation
Irland har, genom sin politik att på ett nationellt plan stötta det officiella
språket gaeliska (”Irish” i vissa kontexter), också skapat ett skolsystem som
bygger upp en formell kompetens i språket, utöver engelska. De irländska
utmaningarna har traditionellt bestått i att också skapa ett behov och en
vilja att använda gaeliska utanför utbildningssystemet, där man ännu inte
har nått ett genombrott (Little, Leung & Van Avermaet (red.) 2014). Irland
har också traditionellt varit ett utvandringsland, liksom bland annat Finland, men båda har under sen tid kommit att bli föremål för invandring,
vilket satt utbildningssystemet i fokus på helt nya sätt: hur skapa motsvarande förutsättningar för nya modersmål på Irland på liknande sätt
som för gaeliska? Man har också diskuterat hur gaeliska ska fungera som
andra-/tredjespråk för flerspråkiga elever som invandrat till Irland. Trots
den ganska nyligen uppkomna situationen på Irland, har man både prövat
sig fram med erfarenheter som hämtat inspiration från andra länder och
skapat lösningar på de problem som uppstått. Erfarenheter från sådana
projekt redovisas i en antologi, Managing linguistic diversity (Little, Leung
& Van Avermaet (red.) 2014), som sammanställdes efter en workshop om
dessa utmaningar. De olika artiklarna behandlar ett antal projekt som syftade till att studera hur invandrade elever i en irländsk kontext tas emot
och integreras i skolsystemet. Även erfarenheter från andra länder (USA
och Canada, Nepal med flera) redovisas som en jämförelse och inspiration
för irländska utbildningsintressenter (politiker, forskare etcetera), liksom
artiklar som diskuterar politikens inverkan.
Danmark och Sverige
Liksom Irland har Danmark genomgått förändringar i inställningen till
modersmåls- och tvåspråkig undervisning. Under en tid har man i stort
sett eliminerat all modersmålsundervisning, som endast fragmentariskt
och lokalt funnits kvar. Man har samtidigt kunnat observera försämringar
i skolresultaten bland elever med invandrarbakgrund (Møller & Jørgensen
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2010; Mehlbye et al. 2011). Genom ett samarbete mellan Danska kommunförbundets forskningsinstitut (AKF, Anvendt Kommunal Forskning) och
svenska Statistiska centralbyrån har man i en jämförande studie försökt
utröna i vilken mån modersmålsundervisning kan påverka invandrarelevers ämnesresultat i skolan (Mehlbye et al. 2011). Medan man i Danmark
under en period reducerat eller lokalt avskaffat rätten till modersmålsundervisning, har man i Sverige behållit den i större utsträckning och vid
tidpunkten för studien fanns även en mer positiv inställning till tvåspråkiga elever i Sverige än i Danmark. En skillnad som framkommit i PISAsammanhang är att man i Sverige bland barn med invandrarbakgrund
fått bättre resultat än i Danmark, vilket också varit en utgångspunkt för
studien. Ett syfte med studien var att diskutera den eventuella roll som
modersmålsundervisning skulle kunna ha i Danmark, med hänvisning till
att det visat sig att skolresultaten försämrats för elever med invandrarbakgrund efter det att modersmålsundervisningen decimerats. En ytterligare
grund var de studier och utvärderingar gjorda av Skolverket som påvisade
positiva effekter av erhållen modersmålsundervisning (till exempel Skolverket 2008b).
Attityderna till modersmålsundervisning var också mer stöttande och
undervisningen mer integrerad i skolans arbete i Sverige, även om dess
omfattning och utformning lämnar mycket att önska i övrigt både vad det
gäller tidsåtgång och andra praktiska aspekter. Detsamma gäller studiehandledning på eget språk, som kan ha en avgörande effekt, men som inte
alltid tillhandahålls av ekonomiska eller andra skäl. För att kunna komma
åt aspekter på modersmåls- eller tvåspråkigt relaterad undervisning som
bidrar till skillnaderna, gjorde man statistiska (registerdata-) jämförelser
mellan länderna, respektive fallstudier i sex skolor vardera i de båda länderna.
Ett resultat som man särskilt noterade i de statistiska resultaten var
att elever i Sverige som fått modersmålsundervisning verkade kunna få
bättre resultat i svenska och matematik, jämfört med sådana som inte
erhållit sådan undervisning, även när man tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer (Mehlbye et al. 2011:150). Detta skiljer sig från den danska
studien, där man speciellt i skolor med många invandrarelever (> 60 procent) fick sämre resultat i matematik, än i skolor med färre elever med
invandrarbakgrund (<20 procent). Resultaten i danska påverkades inte av
detta förhållande.
Helt klara orsakssamband kan man inte urskilja i de kvantitativa resultaten, men forskarna har tolkat dem som att modersmålsundervisningen
kan vara en positivt särskiljande faktor, både inom Sverige och mellan
Sverige och Danmark. Man nämnde också speciellt fenomenet att man i
Sverige även kunde erhålla undervisning i svenska som andraspråk, liksom studiehandledning på modersmålet. Det innebär också att man kan
variera arbetssätten och samarbetet mellan ämneslärare och modersmåls-
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lärare/andraspråkslärare på ett annat sätt i Sverige. En annan skillnad
tycks vara att man i Sverige på ett mer strukturerat sätt etablerar kontakt
med hemmen och föräldrarna genom modersmålsundervisningen.
Andra resultat som man påvisar är bland annat att det kan skilja sig
mellan olika språkgrupper på så sätt att grupper som klarar sig sämre
i Danmark, klarar sig bättre i Sverige. Speciellt tycks det gälla den turkiska gruppen, men forskarna menar att det är osäkert om gruppernas
bakgrund, sammansättning, syn på skolgång med mera kan skilja sig åt i
de båda länderna (Mehlbye et al. 2011:10).
I studien kunde man alltså bland annat konstatera att resultaten i matematik var genomsnittligt bättre i de svenska skolor som hade många
elever med invandrarbakgrund och som dessutom erhöll modersmålsundervisning (o a a s. 12). Dessa resultat sammanfaller med andra som
studerat resultaten just i matematik där man också haft tillgång till modersmålsundervisning (till exempel Parszyk 2002; jämför Salameh 2011).
Varken den dansk-svenska komparativa studien eller de senare ger dock
tillräcklig information om vad som sker i själva klassrummet, det vill säga
om det finns drag av pedagogiska särsatsningar, genom tillämpningen av
stöttande pedagogiska arbetssätt, exempelvis genrepedagogik och funktionell grammatik (jämför Mohan 2001; Mohan & Huxur 2001; Leung &
Mohan 2004; Duarte 2011a/2009; Sellgren 2011; Gibbons 2013).
Även om forskarna lämnar orsakssammanhangen delvis öppna är
tolkningen att modersmålsundervisningen kan leda till positiva effekter,
under vissa förhållanden och förutsatt att positiva attityder och arbetssätt
finns etablerade. På så sätt bekräftar de och stärker Skolverkets slutsatser
om modersmålets möjliga bidrag till bättre skolresultat i andra ämnen
(Skolverket 2008b).
Man kan å ena sidan konstatera, att dessa resultat generellt tycks visa
att svenska skolor klarar sig bättre än danska beträffande modersmålsundervisningen och att denna tycks ha positiva effekter. Å andra sidan
kvarstår avsevärda brister i och utmaningar för svenska skolors utbildningsstöd till flerspråkiga elever. Resultaten säger snarast något om den
negativa situationen i danska skolor.
Sverige har i olika sammanhang länge setts som ett föredöme i dessa
frågor, framför allt efter införandet av hemspråksundervisningen på 1970talet, som till skillnad från andra europeiska länder inkluderade invandrarspråken. Den positionen har i takt med bristande implementering av
målen för hemspråksreformen och en mer eller mindre kollapsad och med
tiden kraftigt reducerad hemspråks-/modersmålsundervisning (till exempel Wickström 2015; jämför även Lainio 2015 i samma volym), i kombination med att lärarutbildningen för modersmålslärare helt försvann mot
slutet av 1980-talet, helt eliminerats. Snarare är förvåningen i olika internationella sammanhang stor över att man inte kommit längre och över
att man starkt reducerat de praktiska möjligheterna att uppnå funktionell
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tvåspråkighet, både bland invandrargrupper och sedan 1990-talets slut
även bland nationella minoriteter (Spiliopolou Åkermark & Huss 2006).
Rent generellt testade man i Sverige endast under en kort period från
cirka 1970-talets senare hälft och tio år framåt hur tvåspråkiga program
fungerade (modersmålsklasser, hemspråksklasser, finska klasser, sammansatta klasser). Dessa utvärderades dock inte av forskare i någon större
omfattning (Hyltenstam & Milani 2012). Likaså finns det få välstrukturerade försök till utvärderingar av hemspråks- och modersmålsundervisningen (se dock Boyd 1985; Hill 1996; Hyltenstam & Tuomela 1996; Tuomela
2002). Främst har studier utförts av forskare intresserade av hur tvåspråkigheten i finska och/eller svenska utvecklats bland sverigefinska skolungdomar (Hyltenstam & Magnusson 1982; Huss 1991; Nesser 1986, 2007;
Janulf 1998; Tuomela 2001; Ylikiiskilä 2001; se även Kangassalo 2009). En
del ytterligare studier har gjorts om de språksociologiska språkanvändningsmönstren, men där finns sällan skolkomponenten med som en aktiv faktor (till exempel Knookala 1982; Lainio 1984, 1993, 1995). Utöver
detta finns en del andra språkgrupper studerade och andra aspekter, till
exempel för persiska (Sahaf 1994; Namei 2002, 2012), grekiska (KostoulasMakrakis 1995) och turkiska (Narrowe 1998). Det finns också en hel del
studier om identitet, ibland som en effekt av hur skolan och tvåspråkighet
förhåller sig till den, till exempel för jugoslaviska/serbokroatiska och finska ungdomar (Olkiewicz 1990; Eriksson 1994; Virta 1994), spanska (Borgström 1998). För arabiska finns det senare och mer uppdaterade studier,
till exempel en samlingsvolym som i huvudsak rör arabisktalande barn i
svensk skola i Malmö-området (som ett specialnummer av Educare, 2011).
En faktor som inte generellt kommenteras, men som vore värd en
egen forskningsinsats, är hur situationen och resultaten ser ut i de olika
tvåspråkiga friskolor som existerat sedan 1990-talet (se dock Lainio, Jonsson & Muhonen 2013; Gynne & Bagga-Gupta 2014; Gynne, Bagga-Gupta &
Lainio, u. utg.).
Gemensamt för de lite mer omfattande studierna om modersmålen
som del i tvåspråkigheten är att de utförts före 2010-talet. Det innebär att
forskning om dessa aspekter blivit färre med åren. Fokus har också förskjutits till mer etnografiska studier, som mer indirekt formulerar slutsatser
om språk, tvåspråkighet och identitet (till exempel Haglund 2005; Runfors
2009; Lainio, Jonsson & Muhonen 2013). Skolframgång och flerspråkighet
har studerats i ett flertal rapporter och utvärderingar av Skolverket1819.
Axelsson (2004) har sammanfattat tidigare forskning om faktorer som
har betydelse för utbildningen av minoritetsspråkelever i Sverige. Hon har
gjort det i samband med att hon också relativt detaljerat sammanfattat
Thomas och Colliers resultat (Thomas & Collier 1997, 2002). Nedan återges hennes beskrivning av centrala faktorer som anses vara positiva för
framgång i skolarbetet, för skola, lärare, elever och föräldrar. Denna lista
19
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på faktorer av betydelse överlappar i stort sett med de slutsatser OECD har
dragit ovan.
Avgörande betydelse har följande områden och faktorer vid utbildning av minoritetsspråkselever (Axelsson 2004:504–506; jämför Axelsson
& Magnusson 2012, även om hennes sammanfattning är av mer allmän
karaktär än till exempel Thomas och Colliers (ovan):
• det sociopolitiska sammanhanget,
• sociala och kulturella processer i de miljöer barnet befinner sig i,
• förskolans och skolans organisation,
• förstaspråkets användning och status i förskolan och skolan,
• utformningen av undervisningen i och på andraspråket,
• den pedagogik som bedrivs i förskolan och skolan,
• utformningen av den bedömning av barnets utveckling som görs i förskolan och skolan,
• förskolans och skolans kontakt med föräldrar eller målsmän och
• barnets tankeutveckling, kunskaps- och identitetsutveckling.
För varje punkt kan man föra diskussioner kring alternativa förhållningssätt och lösningar som är avgörande för hur flerspråkiga lösningar kan och
bör utvecklas för flerspråkiga elever. Som ett tillägg till Axelssons redovisning kan man se dessa faktorer som mer eller mindre möjliga för skolan
och den enskilde läraren att påverka. En del av de centrala faktorerna ovan
kan hänföras till samhällsnivåns och politikens områden, där ideologiska
preferenser och värderingar styr beslutsprocesserna. De kan enligt vår
synpunkt ur skolans synvinkel kallas för indirekt påverkande faktorer. En del
av de övriga centrala faktorerna är, enligt Axelsson, sådana som kan beslutas om mer lokalt, till och med direkt av läraren och skolledningen i de
konkreta mötena mellan skola/lärare och elever/föräldrar. Vi kallar dessa
direkta faktorer. I vår rapport diskuteras också andra faktorer, till exempel
föräldrars socioekonomiska bakgrund. De är utom räckhåll för skolan att
påverka och kan därmed också hänföras till de indirekta faktorerna. För
val om undervisningsmodell med syfte att skapa goda förutsättningar för
språkinlärning och ämnesinlärning bör man hålla de nämnda faktorerna
och relationerna i minnet (jämför även Freeman 2007 för en genomgång
av detta i USA; García 2009).
För den svenska delen kan man konstatera att tidigare forskning finns
i viss utsträckning, men att den saknar direkt samband med den situation
som nu föreligger i den svenska skolan och i den nuvarande samhälleliga
och demografiska situationen. Speciellt saknar man djupare kunskap om
hur olika utbildningsmodeller fungerar i Sverige – i den mån de existerar
– och vilken roll flerspråkigheten har i dessa. Ett projekt genomförs av
Ganuza och Hedman (2015) som studerar hur modersmålslärare, flera av
dem med somaliska som språk, handskas med sin yrkesroll och vardag
i den svenska skolan och inom ramen för den modersmålsundervisning
som bedrivs idag.
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3.4 Sammanfattande kommentarer
Det finns en handfull principiella utgångspunkter i de studier och övergripande genomgångar som behandlats ovan. I yttersta änden rör det sig
om sådana aspekter som har att göra med å ena sidan hur utbildningssystemen stöttar utvecklingen av en individs fulla potential. Å andra sidan
handlar det om huruvida denna satsning på individen i en bildande och utbildande skola skapar förutsättningar för att individerna också ska kunna
bli aktiva och produktiva samhällsmedborgare som bidrar till samhällets
utveckling i en alltmer mångfaldig språklig omgivning. Detta i sin tur antas vara en grundbult för ett demokratiskt samhälle och vara kopplat till
exempelvis mänskliga, språkliga och andra rättighetsfrågor.
Dessa bakomliggande utgångspunkter, som också är kulturella värderingar, är avhängiga mer specifika principer eller antaganden baserade på
forskning och rättighetsperspektiv som grund för sådan forskning. Flera
sammanlänkade principer kan urskiljas:
• Likvärdighet i utbildningssystemen, som också bygger på att tillgången
till kunskap och lärande maximeras eller om så inte kan ske, optimeras,
för att individer ska kunna utvecklas på likvärdig grund, genom att allas
språkliga färdigheter tas som utgångspunkt. I den mest renodlade til�lämpningen av dessa principer kan man säga att en elev ska kunna förstå det som sägs och skrivs samt kunna göra sig förstådd i tal och skrift.
• En följdeffekt av detta är att man inte strukturellt och praktiskt nedvärderar vissa språk i undervisningen – som ska kunna ske på och om
dessa språk.
• En annan följdeffekt är att man därmed genom skolan inte heller ska
nedvärdera eller förhindra uttryckandet av andra identiteter, som baseras på andra språk och kulturer, än den som representerar mainstream,
i Sverige den svenska.
• Att stärka individens möjligheter till att påverka sin egen situation och
att se denna makt att hävda sin egenart och sin bakgrund som relevanta
för att kunna göra sig själv rättvisa och bli en aktiv deltagare i ett samhällsbygge.
• Att utgå från en typ av nerifrån-upp-perspektiv (bottom-up istället för
top-down), där det som sker i de dagliga (skol-)praktikerna/liven för
enskilda, påverkar hur skolans verksamhet utvärderas och utvecklas.
Enkelt uttryckt kan man säga att dåligt, inte alls fungerande eller diskvalificerande modeller för undervisning, som skapar olikvärdiga utvecklingsmöjligheter för enskilda individer, ska bytas ut eller modifieras så att modeller utvecklas som baseras på likvärdighet och elevernas
individuella förutsättningar.
• Undervisning på ett språk (elevens språk) som är förståeligt och dessutom accepterat i skolmiljön ger normalt bättre resultat i språkutveckling, kunskapsinhämtande och självuppfattning, som i sin tur är motiverande för skolmässig utveckling.
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• Under senare tid har uppfattningen stärkts om hur viktigt det är att skapa förutsättningar för elever att utveckla så kallad akademisk literacy i
sina skolspråk, för att skapa möjligheter att fullfölja en utbildningsgång
som också kan leda till högre eller annan kvalificerad utbildning (Cummins 2001b).
• En försvårande faktor är att politiska beslut inte tar hänsyn till relevant
forskning inom området, vilket till exempel forskare och andra som
förespråkar en likvärdighetsprincip vill bidra till att förändra. Att så inte
sker tycks vara relativt utbrett i olika samhällssystem, såsom USA, Storbritannien, Sverige, Norge, Ungern, Sydafrika, för att nämna några länder där frågor om flerspråkighet debatterats under en längre tid inom
utbildningsfältet (se till exempel Lainio 2014 för en sammanfattning
och referenser till studier som visar detta; jämför Axelsson 2004; Hyltenstam & Milani 2012).
Liknande slutsatser om bristen på koppling till forskning vid skolpolitiska beslut har Hyltenstam och Milani (2012) dragit baserade på en omfattande genomgång av forskningslitteratur om flerspråkighetens villkor i
Sverige mer generellt, men också om skolfrågor i synnerhet. Ett återkommande scenario är alltså att man å ena sidan kan se ett samhälleligt stöd
för denna typ av språkrelaterade principer men å andra sidan begränsat
praktiskt genomförande. Det förekommer också ett öppet och kompakt
motstånd i olika länder, där varken lagstiftning stöttar eller det existerar
ett samhälleligt stöd eller intresse för dem. Medan mer specifikt typiska
svenska drag kan ses i den svenska debatten om exempelvis modersmål
(Wingstedt 1998; Milani 2007) kan en del av argumenten och tendenserna
i debatter och i olika länder ändå ses som mer universella. Diskussionerna
om denna typ av frågor är mångfasetterade och alltså avhängiga andra
samhälleliga diskurser (se även till exempel May 2005; García, Zakharia &
Otcu 2014; Ganuza & Hedman 2015).
Mot denna bakgrund, där kritiska utvärderingar, forskningsresultat
och sammanfattande beskrivningar visar att det finns ett kunskapsunderlag som talar både för en tillämpning av likvärdighetsprincipen för flerspråkiga barn och en förändrad språksyn, diskuterar vi i kapitel 4 hur man
i Sverige har reglerat och planerat för dessa områden.
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4 Situationen för flerspråkiga elever i den
svenska skolan – formella aspekter
I detta kapitel behandlas de formella aspekterna på utbildningen av de
flerspråkiga eleverna, liksom Skolverkets uppföljning i form av statistik
över exempelvis betygsnivåer.

4.1 Läro- och kursplaner, lärarutbildningar, statistik
I genomgången av läroplanen för grundskolan respektive gymnasieskolan
fokuserar vi på de aspekter som är av relevans för vår rapport, det vill säga
aspekter om språk och kultur. Vi berör även lärarutbildningen och dess
innehåll, främst med avseende på svenska som andraspråk och modersmål.
4.1.1 Läro- och kursplaner

Läroplanen för grundskolan, Lgr11
I kapitel 1 i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11
(Skolverket 2011a), behandlas skolans värdegrund och uppdrag. Där anges
att ”utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas” (Lgr11:8), vilket också skollagen
föreskriver. De nationella målen ska garantera denna likvärdighet. Utbildningen ska anpassas till elevernas förutsättningar och behov och utgå från
deras bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Där nämns
också att ”skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en
möjlighet och ett ansvar för att stärka” förmågan att förstå och leva sig in i
andras villkor (Lgr11:7). Språkets betydelse framhävs: ”Språk, lärande och
identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lgr11:9). I läroplanerna
finns viktiga och högt ställda normer, värden, mål och ställningstaganden.
Också kulturarvet, där bland annat språk och kunskaper ingår, ska uppmärksammas genom utbildningen, och ett samarbete ska utvecklas med
hemmen angående barnens uppfostran och utveckling. Undervisningen ska
även skapa förståelse för den kulturella mångfalden i landet.
I andra kapitlet i Lgr11 tas de övergripande målen och riktlinjerna
upp. Ett av kunskapsmålen berör behärskandet av det svenska språket:
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan
använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt”
(Lgr11:13). Läraren ska också se till att eleven stöttas i sin språk- och kommunikationsutveckling.
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Kursplaner i Lgr11
I de nya kursplanerna, som trädde i kraft hösten 2011, anges efter en introduktion ämnets syfte och centrala innehåll i årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9.
Kurserna ställer höga krav på elever och lärare och förutsätter ofta behärskandet av olika språkliga kompetenser oavsett ämne, såsom utdraget från
ämnet biologi exemplifierar:
Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse
för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala
om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med
naturvetenskapligt innehåll. (Lgr 11:111. Vår kursivering)
För att kunna ”samtala om, tolka och framställa texter” måste eleven
kunna använda språket på ett utvecklat sätt och också förstå till exempel
texter för att kunna göra en tolkning, och detta måste läraren, i detta fall
läraren i biologi, hjälpa eleverna att klara. I betygskriterierna är många av
kunskapskraven språkligt betingade, vilket synliggörs i användningen av
verb som exempelvis för betyget E (lägsta godkända betyg) i ovan nämnda
kurs i biologi i slutet av årskurs 6: samtala om, diskutera, ställa frågor, framföra
och bemöta åsikter, söka (naturvetenskaplig information), föra enkla resonemang,
använda information i diskussioner och för att skapa texter, göra dokumentationer i
text, ge exempel på och beskriva med användning av biologins begrepp, relatera till
… i underbyggda resonemang, berätta (Lgr11:121–123).
För att uppfylla kraven för det lägsta godkända betyget i biologi i årskurs
6 behöver således eleven ha god språkbehärskning, inte bara i allmänhet
utan också specifikt i ämnet biologi. Att exempelvis ”relatera till … i underbyggda resonemang” innebär avancerad språkanvändning. Liknande krav
återfinns också i andra ämnens kursplaner och för övriga årskurser.
Läroplanen för gymnasieskolan, Lgy11
Även i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola
2011, Lgy11 (Skolverket 2011b), tas i det första kapitlet upp skolans värdegrund och uppgifter, men här nämns inte språkets betydelse för lärandet
på samma tydliga sätt som i Lgr11. Dock framhålls att ”Förtrogenhet med
Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom
undervisningen i många av skolans ämnen” (Lgy11:5). I kapitel 2, Övergripande mål och riktlinjer, nämns även att eleverna ska få stöd i sin språkoch kommunikationsutveckling. Själva ordet ”språk” används sparsamt
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i de två övergripande kapitlen, men antalet verb som inbegriper språk
användning i kursplanerna för de olika ämnena är stort, vilket framgår av
exemplen nedan.
Kursplaner i Lgy11
Kursplanerna i Lgy11 är uppbyggda på samma sätt som i Lgr11. Efter en
kort introducerande text anges ämnets syfte och därefter beskrivs vilka
förmågor undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla. För
varje ämneskurs beskrivs det centrala innehållet och kunskapskraven för
kursen, från det lägsta betyget, E, till det högsta, A. Liksom i betygskraven
i Lgr11 är många aspekter språkligt betingade. Som exempel kan nämnas
de verb som används i beskrivningen av kunskapskraven för betyget E i
kursen historia 1b: redogöra för … olika tolkningar, förklara, dra slutsatser, utreda, granska och tolka (källmaterial), göra reflektioner, förklara, värdera (Lgy11:76–
77). Följande verb används i beskrivningen av kunskapskraven för matematik 1b, betyget E: beskriva, använda (begrepp), formulera, analysera, (göra)
tolkningar, uttrycka sig (med viss säkerhet i tal, skrift …) (Lgy11:102–103). Kunskapskraven för naturvetenskap 1a, betyget E, innehåller följande verb:
diskutera, ställa frågor, ge förklaringar och argument, (göra) ställningstaganden,
redogöra för, dra slutsatser, beskriva … för kritisk granskning (Lgy11:130–131).
För att exempelvis kunna dra slutsatser, värdera, granska och tolka
krävs att eleven har förstått ämnets innehåll och de texter och andra modaliteter som där används. Kraven ställs ju inom ämnet, vilket medför att
det är det aktuella ämnets lärare som måste stötta eleven i utvecklingen av
ämnets språk. Att behärska ämnets språk är således dels en förutsättning
för att förstå ämnet, dels en förutsättning för att kunna redovisa kunskaper.
4.1.2 Lärarutbildningssituationen

Den lärarutbildning som startade 2011 omfattar fyra olika yrkesexamina:
förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Nedan beskrivs
kortfattat de tre förstnämnda utbildningarna.
Förskollärare
Förskollärarprogrammet omfattar 3,5 års studier och 210 högskolepoäng
(hp)1920 som fördelar sig på följande tre delar: Utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK), 60 hp, förskolepedagogiskt område, 120 hp och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp. Det finns inga inriktningar mot modersmål
eller svenska som andraspråk i den nya lärarutbildningen.
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1,5 högskolepoäng förutsätter en veckas heltidsstudier.

Grundlärare
Grundlärare med inriktning mot fritidshem
Lärarutbildning med inriktning mot fritidshem omfattar tre års studier
och 180 hp varav 60 hp UVK, 30 hp VFU. Fritidshemmet ska komplettera
utbildningen i förskoleklassen och grundskolan och fritidspedagogen ska
arbeta med barns lärande på fritidshem. Utbildningen ger även behörighet
att undervisa i ämnen som bild, idrott eller musik i årskurs 1-3. Det är inte
möjligt att välja inriktning mot modersmål eller svenska som andraspråk.
Grundlärare med inriktning mot förskoleklass och grundskolans
årskurser 1–3
Utbildningen omfattar fyra år och 240 hp, varav 60 hp UVK, 30 hp VFU.
Lärare med denna inriktning förväntas ge eleverna grunden för fortsatt
lärande, vilket bland annat innebär att lära dem läsa och skriva. Detta
är en central del i denna grundlärarutbildning, men den ger även kompetens i att undervisa i matematik, engelska, naturorienterande ämnen,
samhällsorienterande ämnen och teknik. Däremot innehåller den inte utbildning i svenska som andraspråk eller modersmål.
Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurser 4–6
Utbildningen omfattar fyra år och 240 hp, varav 60 UVK, 30 hp VFU, och
ger behörighet att undervisa i ämnen som svenska, engelska, matematik
samt ytterligare ett valbart ämne, till exempel bild, musik, idrott och hälsa,
hemkunskap, slöjd, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen eller teknik. Inte heller i denna utbildning kan svenska som andraspråk eller modersmål läsas.
Det är i dagens läge inte möjligt i Sverige att tillhandahålla en två
språkig/flerspråkig kompetens för lärare som ska undervisa i ämnen på
modersmålen. Därmed finns ingen systematisk pedagogisk struktur att ge
sådan undervisning i förskola, fritidshem, grundskola eller gymnasium.
För svenska som andraspråk gäller samma brister på förskola, fritidshem
och grundskolans årskurser 1–6.
Ämneslärare årskurserna 7–9
Ämneslärarprogrammet omfattar 4,5 års studier och 270 hp som fördelar
sig enligt följande: 90 hp i det första ämnet, 45 i det andra och tredje ämnet, UVK 60 hp och VFU 30 hp. Svenska som andraspråk kan läsas som ett
av ämnena. Modersmål kan inkluderas under lärarutbildningar i moderna
språk, respektive efter ett särskilt beslut rörande nationella minoritetsspråk, fyra av de fem nationella minoritetsspråken (se nedan). Ämnes
lärare för årskurserna 7–9 kan genom komplettering också bli behöriga
att undervisa i modersmål på gymnasiet.
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Ämneslärare gymnasiet
Ämneslärarprogrammet mot gymnasiet omfattar 5–5,5 års studier och
300/330 hp som fördelar sig på två ämnen, UVK 60 hp och VFU 30 hp.
Svenska som andraspråk kan ingå som ett av ämnena.
Den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildningen
I utbildningen för alla lärarstudenter ingår UVK på 60 högskolepoäng. Det
är den enda del av lärarutbildningen som omfattar alla studenter och det
är således där det för läraryrket gemensamma innehållet, oavsett lärarstudentens valda ämne och åldersgrupp, behandlas. Om alla studenter ska
få kunskap om lärandets språkliga dimensioner är det således lämpligen
inom UVK:n dessa aspekter bör ingå. UVK:n ska, enligt direktiven (SFS
2010:541), innehålla följande moment:
• skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och
de mänskliga rättigheterna,
• läroplansteori och didaktik,
• vetenskapsteori och forskningsmetodik,
• utveckling, lärande och specialpedagogik,
• sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
• bedömning och betygsättning (grund- och ämneslärarprogrammen),
• uppföljning och analys av lärande och utveckling (förskollärarprogrammet) och
• utvärdering och utvecklingsarbete.
I propositionen 2009/10:89 ges dock utrymme för respektive lärosäte att
närmare avgöra vad som bör ingå i UVK:
Den närmare bedömningen av vilka kurser, och innehållet i
dessa, som bör ingå i den utbildningsvetenskapliga kärnan bör
vara de anordnande lärosätenas ansvar. Det är där kompetens
finns för att avgöra vad utbildningarna i detalj ska innehålla
för att en student ska uppnå målen i examensbeskrivningen.
(Regeringens prop. 2009/10:89 s. 37)
För att försöka utröna huruvida språkets roll för lärande och frågor kring
etnicitet och mångfald tas upp i första hand i UVK men i några fall också
i andra ämnen än språk, har vi sökt information i olika lärarprograms utbildningsplaner, kursplaner och eventuellt tillgängliga litteraturlistor för
främst UVK:n via åtta slumpmässigt valda lärosätens hemsidor för lärarutbildningarna2021. Lärosätena är: Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle,
Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Mälardalens
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56

Samtliga ökningar gjordes i juli 2015.

högskola, Stockholms universitet och Umeå universitet. Vi har främst
fokuserat på grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4–6 och
ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasiet.
Hur mycket information som ges om utbildningarna och UVK:n
varierar stort mellan lärosätena. Hemsidorna är inte alltid lätta att navigera
i och att hitta aktuella kursplaner, liksom litteraturlistor för UVK:n, innebär
inte sällan svårigheter och utbildningsplanerna ger ofta mer översiktlig
information än den vi hoppats finna. Det är således möjligt att den bild
vi fått inte till fullo stämmer överens med verkligheten. Det är emellertid
tydligt att språkets roll för lärande nämns ytterst sparsamt och inte
inkluderas i de centrala kunskaperna för alla lärare. Vid exempelvis
Umeå universitet förväntas dock studenten efter att ha avslutat kursen
”Grundlärare som profession” ha förmåga ”att beskriva språkets och
kom
munikationens betydelse för lärandet”2122. Andraspråksperspektivet
framhålls inte heller det specifikt, men ett undantag utgör UVK:kursen
”Läraryrkets dimensioner för åk 4–6” vid Umeå universitet där bland
annat följande anges i beskrivningen av kursinnehållet: ”I kursen behandlas
olika faktorer som kan påverka elevers lärande ur ett första- och andra
språksperspektiv”.223 Mångfald och etnicitet nämns oftare, som till exempel
i Linnéuniversitetets utbildningsplan för grundlärarprogrammet med
inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6:
Utbildningen ska … utveckla den studerandes förutsättningar
att verka i en skola präglad av mångfald genom att erbjuda
kunskaper om barns och elevers olika livsvillkor relaterat till
mångfaldsaspekter såsom genus, klass, etnicitet, sexualitet och
religiös tillhörighet.2324
I samma utbildningsplan nämns att studenterna erbjuds en interkulturell
fördjupning för att stärka deras kunskaper ”om de sociala relationer som
präglar ett mångkulturellt samhälle och en mångkulturell skola”. Huruvida dessa aspekter ingår i UVK:n framgår inte men mångfald anges som
ett perspektiv i utbildningen, däremot inte språk.
En del lärosäten tycks ha använt det fri- och tolkningsutrymme som
finns i propositionen 2009/10:89 för att inkludera studier om språkets roll
för lärande. Dit hör exempelvis Malmö högskola och i det följande citeras
några utdrag ur deras lärarutbildnings utbildningsplaner och kursplaner.
Vid Malmö högskola vävs studier i UVK samman med ämnesstudier
till en helhet:
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De delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan som framför
allt rör didaktik, styrdokument, elevers språk- och kunskapsutveckling samt bedömning och betygsättning integreras med
de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna inom lärarutbildningsämnena.2425
I utbildningsplanen för grundlärarutbildningen årskurs 4–6 vid Malmö
högskola sägs att den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar bland annat:
”Elevers språk- och kunskapsutveckling i ett samhälle kännetecknat av
kulturell mångfald”.2526
Språkets roll framhävs också exempelvis i kurser i samhällsvetenskap
och matematik. I utbildningsplanen för ämneslärarutbildning årskurs 7–9,
förstaämne Samhällskunskap, är ett av målen att studenten ska ”visa
kunskap om och förmåga att beakta sambandet mellan det ämnesspecifika
språket och elevers kunskapsutveckling ur ett första och andraspråks
perspektiv”.2627
I den för blivande samhällskunskapslärare i årskurserna 7–9/gymnasiet obligatoriska kursen ”Samhällskunskap och lärande: Vad är ett samhälle?” är ett av lärandemålen att studenten ska kunna
Beskriva och diskutera konsekvenserna för samhällskunskaps
undervisningen av hur barns och ungdomars språkliga förmåga
utvecklas i funktionella sammanhang samt sambandet mellan
det ämnesspecifika språket och elevers kunskapsutveckling.2728
En av titlarna i kurslitteraturlistan i ovan nämnda kurs är Hajer och
Meestringas bok Språkinriktad undervisning: en handbok (2010) som också vi
refererar till (se kap. 5).
I kursen ”Matematik och lärande: Att se mönster i matematik”, som
ingår i gymnasielärarutbildningen i matematik, är två av lärandemålen i
delkurs 3:
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
• redogöra för hur ungdomars språkliga förmåga utvecklas i
funktionella sammanhang samt exemplifiera hur olika
uttrycksformer kan användas för att stödja språk och
kunskapsutveckling i matematik
• redogöra för sambandet mellan ämnesspråket i matematik
och elevers kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv samt exemplifiera hur undervisning i matematik kan organiseras för att främja elevers lärande i heterogena grupper.2829
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Ett sammanfattande intryck av vår begränsade undersökning är att språk
och mångfaldsfrågor inte tilldelas någon större betydelse i utbildningen
av alla lärarstudenter. Det är möjligt att språket får en mer central roll än
vad som synliggörs i de dokument som finns tillgängliga på lärosätenas
hemsidor genom att de språkliga dimensionerna inkluderas i exempelvis
demokrati- och klassfrågor. Det är dock påtagligt att språk som ord eller
dess avledningar sällan nämns. Detsamma gäller flerspråkighet och interkulturalitet. Om dessa aspekter inte tydligt beskrivs i utbildnings- och
kursplaner överlämnas till den enskilde lärarutbildaren att själv avgöra
vad som ska ingå i programmens UVK-kurser. En snällare tolkning är att
språket utgör en sådan fundamental förutsättning för utbildning och
undervisning att det inte behöver nämnas, det ingår så att säga som en
självklarhet. I dagens samhälle där så många elever har annan språklig
bakgrund än svensk och där läraren behöver fler didaktiska redskap än
tidigare i sin repertoar, ter sig dock en sådan tolkning högst tveksam.
Lärare i svenska som andraspråk
Som framgått av föregående avsnitt finns för de studenter som ska bli lärare i årskurserna 7–9 eller gymnasiet utrymme i lärarutbildningen för kurser i svenska som andraspråk, medan detta inte gäller för lärarstudenter
för årskurserna F–6. Samtidigt finns en kursplan i svenska som andraspråk
för årskurserna 1–9 och centralt innehåll beskrivs för årskurserna 1–3, 4–6
och 7–9. Även nationella prov ges i svenska som andraspråk i årskurserna
3, 6 och 9. Frågan är då vilka som ska undervisa i detta ämne under de
första sex skolåren? De lärare som inte getts möjlighet att läsa svenska
som andraspråk inom ramen för lärarutbildningen kan dock i efterhand
komplettera sin examen med detta ämne. Det är då av vikt att utrymme
ges i tjänsten för denna kompetensutveckling.
Läraren i svenska som andraspråk har en viktig roll för de elever som
läser detta ämne då det utgör en nyckel till andra skolämnen och också
till studieframgång generellt. Därmed får ämnet svenska som andraspråk
en viktig samhällspolitisk roll. Den kompetens läraren i svenska som
andraspråk besitter är således av stor betydelse för de flerspråkiga eleverna, men flera rapporter visar att många av de lärare som undervisar i
ämnet har låg eller i princip obefintlig formell kompetens. Inte heller implementeringen av ämnet har varit gynnsam för ämnets status. Detta tillsammans med att styrdokumenten är vaga och otydliga bidrar till ämnets
svaga ställning och det betraktas ibland som ett stödämne snarare än ett
ämne i sin egen rätt. Inte heller tycks ämnet integreras med annan undervisning utan den bedrivs ofta isolerat från andra ämnen. Dess marginella
utrymme i lärarutbildningen bidrar till denna bild (Hyltenstam & Lindberg
2013; jämför Myndigheten för skolutveckling 2004).
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Som konstateras i flera rapporter från såväl Skolverket som Skolinspektionen är det brist på utbildade lärare i svenska som andraspråk.
Vilka som undervisar i svenska som andraspråk, organisationen av undervisningen, antalet timmar etcetera varierar mycket mellan olika skolor.
Som ovan nämnts är det inte ovanligt att läraren saknar behörighet att
undervisa i svenska som andraspråk. På vissa skolor anses specialläraren
vara den som är bäst lämpad att undervisa i svenska som andraspråk även
utan utbildning i ämnet. Andra skolor har gjort en satsning så att alla
lärare har fem högskolepoäng i svenska som andraspråk (Skolinspektionen 2010). Detsamma framgår även av de två enkäter som vi genomfört
med anknytning till EUCIM-TE-projektet (se vidare kap. 5).
Av lärarutbildningarnas upplägg kan man dra slutsatsen att de för de
lägre åldrarna (F-6) är uppbyggda enligt en ”mainstream”-princip. För barn
som växer upp i Sverige med flerspråkig bakgrund finns varken förstaspråket eller andraspråket integrerade i strukturen. Detta gäller alltså den
period då båda språken etableras och utvecklas dramatiskt. För nyanlända
barn under de senare åren (7-9, gy) finns viss beredskap i svenska som andraspråk (se även nedan).
Lärare och lärarutbildning i modersmål
Det råder även stor brist på lärare i modersmål enligt en undersökning
bland Sveriges 290 kommuner som Språkrådet gjorde 2012 (Spetz 2012).
Av de 154 kommuner som deltog i undersökningen var det endast var
femte kommun som kunde erbjuda alla flerspråkiga elever modersmålsundervisning. Bristen på modersmålslärare medför att elevers rätt till undervisning i modersmålet inte kan realiseras, vilket till exempel Skolverket (2008a, 2010) och Skolinspektionen (2010, 2012b) konstaterar.
Det finns flera orsaker till bristen på modersmålslärare och Spetz
(2012) berör i följande citat några av dem:
Modersmålslärarna tillhör vanligen inte den fasta lärarkåren
eftersom undervisningen i många fall sker på flera olika skolor
och utanför schemalagd tid. Det är svårt att hitta lärare som vill
och kan undervisa i de olika språken och ofta saknas läromedel.
Klyftan mellan styrdokumentens ambitioner för modersmålsundervisningen och dess verkliga förutsättningar har inte blivit
mindre med tiden.(Spetz 2012:7)
Under cirka tio år, 1977–1988, fanns en hemspråkslärarutbildning, men
därefter har inte någon sådan getts förrän idag då vissa steg tas för att på nytt
i åtminstone några språk bygga upp en modersmålslärarutbildning. Lärarutbildningen för lärare i modersmål fick dock begränsad uppmärksamhet
i samband med lärarutbildningsreformen 2011, trots att många modersmålslärare saknar lärarutbildning. Modersmålslärare är också undantagna
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krav på lärarlegitimation (Björklund 2014-08-19)2930. Hur regeringen från
september 2014 kommer att agera konkret i denna fråga är ännu oklart.
Då det inte finns någon generell lärarutbildning för modersmålen,
men vissa ansatser gjorts för de nationella minoritetsspråken, diskuteras
nedan hur denna process utvecklats, i synnerhet för ämneslärarutbildningen/modersmålslärarutbildningen i fyra av dessa språk, finska, meänkieli,
romani chib och samiska. Motsvarande lärarutbildning har inte planerats
för jiddisch.
Högskoleverket (HSV) fick ett uppdrag som ett resultat av internationell kritik från Europarådet vid uppföljningar av hur Sverige uppfyller
sina åtaganden gällande Europeisk stadga för landsdels- eller minoritetsspråk (U2010/3886UH; ETS 148). På basis av den utredning som utstakade den nya lärarutbildningen (SOU 2008:109) gavs verket i uppdrag att
göra en genomlysning av situationen för de nationella minoritetsspråken
(Dir. 2008:43; HSV 2011:14R). En av de kritiska punkterna rörde lärar
utbildningarna i dessa modersmål, liksom fortbildning av verksamma
lärare i dessa ämnen. Det senare har genom ett direktiv och uppdrag till
Skolverket (A2013/2958/Disk) kommit att planeras och genomföras under
2014–2016.3031 Även det faktum att de få nu verksamma modersmålslärarna inte är integrerade i skolans arbete har kritiserats (Skolinspektionen
2012b).
Som en begränsande del i arbetet fick HSV inte föreslå ändringar om
vilka nivåer, det vill säga från förskola/grundskola upp till högskoleutbildning och lärarutbildning, en sådan lärarutbildning skulle beröra, utan endast se till vad som var förutsättningarna för ämneslärarutbildningen. HSV:s
arbetsgrupp gjorde dock en mer avancerad och omfattande beskrivning
av situationen inom uppdraget (HSV 2011:14R), trots att man ansåg sig
vara klart hämmade av tilläggsdirektiven (till exempel Inslag i Sameradion
och SVT Sápmi, 2011-10-12).3132 En helhetslösning presenterades som inkluderade både olika nivåer av utbildningssystemet och hur dessa är relaterade till varandra. Även faktorer som rör skolförhållanden, arbetsmarknadsoch anställningsförhållanden för modersmålslärare, studieförhållanden på
högre nivåer och minoritetsspråkspolitiska begränsningar diskuterades,
det vill säga man gav en typ av holistisk paketlösning för samtliga nationella minoritetsspråk. Den dåvarande regeringens behandling av utredningen resulterade i en decimerad tolkning, som både vad gäller omfattning och kostnader avvek kraftigt från förslagen, inte minst den budget
som gjordes tillgänglig för förslagen.
30

Jan Björklund 2014-08-19, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=8
3&artikel=5941902
31 Direktivet och åtgärden att skapa en sådan kortlärarutbildning kom från Arbetsmarknadsdepartementet, som ansvarade för den nationella minoritetspolitiken
under den dåvarande regeringen.
32 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=4742632
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Skolverket har sedan fått i uppdrag att skapa ämneslärarutbildningar
för samiska, finska, meänkieli och romani chib. Jiddisch omfattades inte av
beslutet. Vissa lärosäten har fått ansvar för att utveckla en lärarutbildning
begränsad till 7–9-nivån i dessa språk. Därmed finns ingen förskollärarutbildning eller grundlärarutbildning i de nationella minoritetsspråken, vilket reflekterar den begränsade utformningen av stöd till språken i skolan.
Strukturellt kan man säga att behoven av och tillgången till lärarutbildning i de nationella minoritetsspråken är komplementära: behoven ligger
idag på förskolenivå och i de lägre åldrarna, men lärarutbildningar ges för
högstadiet och gymnasiet, med viss möjlighet för de blivande lärarna att
bli behöriga även på mellanstadiet. Även om detta specifikt gäller finska
(se Lainios beskrivning, i Lainio & Pesonen 2015), är situationen densamma i de andra nationella minoritetsspråken (samiska delvis undantaget
genom tillgången till Sameskolan och integrerad samisk undervisning).
I stora delar bortsåg den dåvarande regeringen från insikter och
önskemål angående den planerade lärarutbildningen från de ideella och
institutionella representanterna för de nationella minoriteterna. Redan
reduktionen av den behövliga budgeten för en helhetslösning, där HSV
angav cirka 25 miljoner kronor för etableringen av en sådan grundstruktur,
medan regeringen föreslog 7,5 miljoner, omöjliggjorde genomförandet.
I fallet finska och meänkieli kan man dessutom konstatera att den
dåvarande regeringen avvek från en av grundpelarna i den europeiska
språkstadgan genom att på två grundläggande sätt inte rådgöra med de
ideella och institutionella representanterna, dels beträffande var man
skulle placera meänkieli, dels beträffande inom vilka åldrar behoven för
lärarutbildning återfanns. De behoven finns i de lägre åldrarna, mycket
som ett resultat av att förvaltningsområdesregleringen ger föräldrar rätt till
service på modersmålet, helt eller delvis, i finska, meänkieli och samiska,
vilket lett till en ökad efterfrågan i både förskola och grundskolans lägre
år i dessa språk. I dagsläget finns ingen lärarutbildning som kvalificerar
lärare för undervisning i olika ämnen på modersmålen, det vill säga som
klasslärare/grundlärare eller för tvåspråkig undervisning.
Regeringen uppdrog 2012 till lärosätet i Umeå att bygga upp ämneslärarutbildning i samiska, då själva ämnet samiska är mest utvecklat där
(undervisning i samiska finns också vid Uppsala universitet). Ämnet meänkieli flyttades 2008 från Stockholms universitet till Umeå universitet
och kraven från representanter för meänkielitalare var att lärarutbildningen i meänkieli skulle knytas till Umeå universitet, i enlighet med
HSV:s rapport (HSV 2011:14R). Lärarutbildningen i finska skulle knytas till
Stockholms universitet. Regeringens förslag var dock att placera lärarutbildningarna i både finska och meänkieli vid Stockholms universitet.
Faktumet att situationen inom utbildningsfältet fortsatt är allvarlig för
de nationella minoritetsspråken kan sättas i samband med den allmänt
ytliga eller obefintliga kunskapen om Sveriges nationella minoriteter
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(jämför artiklar i Hyltenstam (red.) 1997). I en uppföljningsstudie 2015 riktad till ett slumpmässigt urval på 2000 personer (en motsvarande enkätstudie gjordes med 1000 personer 2010), kunde Språkrådet, Länsstyrelsen
i Stockholm och Sametinget konstatera följande:
• Sex av tio personer, eller 60 procent, vet att samer är en nationell minoritet. Samer är därmed den mest kända av de fem nationella minoriteterna.
• Därefter kommer romer, som nästan fyra av tio känner till.
• Den tredje mest kända minoritetsgruppen är sverigefinnar: men bara
en fjärdedel av Sveriges befolkning vet att sverigefinnar tillhör de nationella minoriteterna.
• Judar och tornedalingar är de minst kända grupperna – bara 14 respektive 13 procent av Sveriges befolkning vet att de är nationella minoriteter (Språkrådet 2015:7–8).
Den kritiska situationen för de nationella minoritetsspråken ledde till en
nödlösning beträffande lärarutbildningen i samiska, finska och meänkieli.
Genom ett initiativ från Arbetsmarknadsdepartementet och den då ansvarige ministern för Sveriges åtaganden beträffande de två nämnda konventionerna, Erik Ullenhag, fick Skolverket i uppdrag att arrangera en sorts
”snabbutbildning” av lärare i form av uppdragsutbildning, med totalt tolv
platser (A2013/2958/Disk). Dessa planer sattes i verket under 2013, och
Umeå fick i uppdrag att rekrytera ett antal lärare i samiska som skulle
kunna ges en kompletterande utbildning för att bli behöriga ämneslärare/
modersmålslärare. Samtidigt fick Stockholms universitet ansvaret för att
finska och meänkieli skulle ges samma möjligheter i form av uppdragsutbildning. Högst prioritet gavs meänkieli och samiska, som får dela på
de tolv platserna. Inom båda språken har utvalda lärare möjligheten att
genom en individuell studieplan skaffa sig behörighet i de respektive språken. För att detta ska kunna fungera måste dock de kommuner som lärarna arbetar för åta sig en del stöttande åtgärder, som gör det möjligt för
lärarna att frigöra sig från viss undervisning eller få vissa resor ersatta.
Den gängse ämneslärarutbildningen i meänkieli kommer att kunna dra
nytta av den kortsiktiga utbildningens erfarenheter, liksom den kommer
att kunna byggas ut på basis av den lärarutbildning i finska som ges första
gången från och med höstterminen 2014.
Södertörns högskola ger sedan en tid tillbaka (Rodell Olgaç 2006, 2011)
lärarutbildning eller så kallade brobyggarutbildningar i romani chib och
har genom en specialsatsning i samarbete med Stockholms stad erbjudit
en handfull lärarstudenter en kompletterande utbildning som lett till att
det nu finns några behöriga lärare i romani chib (Rodell Olgaç & Taikon
2013). I vilken mån denna satsning kan skapa ytterligare behöriga lärare i
romani chib är inte klart, men sedan 2014 finns det en lektorstjänst med
inriktning mot att bygga upp en mer långsiktig lärarutbildning i romani.

63

Det svenska utbildningssystemet och skolväsendet har upprepade
gånger kritiserats angående minoritetsspråken både inom ramen för uppföljningen av Europeisk stadga för landsdels- eller minoritetsspråk och
Ramkonventionen för nationella minoriteter, sedan Sveriges ratifikation
av dessa två Europarådskonventioner (till exempel Syrjänen-Schaal 2013;
Rohdin 2014). Utbildningsdepartementet har i liten utsträckning initierat
sådana åtgärder som föreslås i Europarådets rapporter, till exempel utvidgning av tvåspråkig undervisning, både vad gäller omfattning för enskilda
språk och vilka nationella minoritetsspråk detta borde etableras för. Likaså har valet att endast tillhandahålla modersmålsundervisning kritiserats:
å ena sidan har det ensidiga erbjudandet om modersmålsundervisning om
enbart ämnet, å andra sidan att modersmålsundervisningen är mycket begränsad, kritiserats återkommande och tydligt.
Situationen för de andra modersmålen och lärarutbildningarna i dessa
stöter på ytterligare en mångfald problem. Dels är situationen i skolorna
sådan att yrket som modersmålslärare sedan länge betraktats som än mindre attraktivt än läraryrket generellt (till exempel Lainio 2001; Skolverket
2011c), dels finns ett stort glapp mellan de krav som lärarutbildningen
ställer upp genom de regleringar som gäller alla lärarutbildningar och de
potentiella sökandena till sådan utbildning. Liksom för de nationella minoritetsspråken leder detta i allt större omfattning till att ytterst få kan
komma in på och genomföra en lärarutbildning. Som Europarådets kritik
också uttalat beträffande de nationella minoritetsspråken, kräver situationen en större flexibilitet i utbildningssystemet, vilket också gäller övriga
modersmål.
En sammanfattning av situationen för både de nationella minoritets
språken i Sverige och övriga modersmål är att det inte finns en fungerande
lärarutbildning i dessa språk och att situationen på skolorna fortsatt är
mycket kritisk för möjligheten att erbjuda en likvärdig utbildning, där
också modersmålets roll utgör en central aspekt på lärande. Många av de
förslag som HSV gav 2011 för de nationella minoritetsspråken är fortfarande aktuella (HSV 2011:14R). Till viss del har ändå åtgärder tagits under
de senaste åren. Skolverket fick 2014 i uppdrag att förbereda den lagändring som träder i kraft den 1 juli 2015, som ger föräldrar till barn med
minoritetsspråksbakgrund rätt att begära modersmålsundervisning på nybörjarnivå under hela grundskolan (Regeringens proposition 2013/14:148;
U2014/5037/S). Detta ska – dock under forcerade former – leda till att både
kursplaner och olika lärverktyg tas fram för samtliga nationella minoritetsspråk under hösten-vintern 2014–2015. Frågan kvarstår dock hur de
övriga cirka 150 språkens lärarutbildning kommer att kunna utvecklas.
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4.1.3 Förhållandet svenska – svenska som andraspråk

I samband med den stora arbetskraftsinvandringen till Sverige på 1960talet uppstod ett behov av undervisning i svenska för invandrare. Det
dröjde dock länge innan det som nu kallas svenska som andraspråk blev
ett eget skolämne. På 1970-talet fick det ett eget namn, ”Svenska som
främmande språk” och 1982 ”Svenska som andraspråk” (Economou 2013).
Först i mitten av 1990-talet fick ämnet svenska som andraspråk en egen
kursplan, då invandrareleverna ansågs behöva något mer och annat än det
den ordinarie svenskundervisningen kunde erbjuda. Vilka elever som har
rätt att läsa svenska som andraspråk framgår av skolförordningen (Svensk
författningssamling 2011:185) och gymnasieförordningen (Svensk författningssamling 2010:2039) I skolförordningens kapitel 5 sägs:
Svenska som andraspråk
14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska om det behövs
anordnas för 1. elever som har ett annat språk än svenska som
modersmål, 2. elever som har svenska som modersmål och som
har tagits in från skolor i utlandet, och 3. invandrarelever som
har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en eller
båda vårdnadshavarna.
Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk
skall anordnas för en elev.
15 § Undervisning i svenska som andraspråk skall anordnas i
stället för undervisning i svenska.
Svenska som andraspråk får därutöver anordnas 1. som
språkval i grundskolan och specialskolan, 2. som elevens val,
eller 3. inom ramen för skolans val. (Svensk författningssamling,
Skolförordningen 2011:185)
I gymnasieförordningen 4 kap. 11 § sägs:
Svenska som andraspråk
11 § En elev som har ett annat språk än svenska som modersmål
får läsa svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt eller
gymnasiesärskolegemensamt ämne i stället för svenska. Eleven
får då läsa svenska som individuellt val. (Svensk författningssamling, gymnasieförordning 2010:2039).
Kursplanerna i grundskolan i svenska och svenska som andraspråk har
stora likheter, exempelvis övergripande moment, förmågor eleven ska
uppnå, lässtrategier, strategier för att skriva olika typer av texter och kunskapskrav. Det finns också vissa skillnader mellan kursplanerna. Moment
som behandlas i svenskämnet men inte i svenska som andraspråk är his65

toriska perspektiv på språket, nordiska språk och nationella minoritetsspråk, liksom språksociologiska perspektiv. I svenska som andraspråk får
språkliga aspekter större utrymme såsom ordförråd, uttal och strategier
för att lära svenska. Att hänsyn ska tas till att elever behöver olika tid för
att lära sig svenska anges också.
Gymnasiets kursplaner i svenska och svenska som andraspråk tycks
även de ha stora likheter med varandra även om innehållet formuleras
olika. I motsats till i grundskolan behandlas i svenska som andraspråk
på gymnasiet även ”Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens,
teckenspråkets och dialekternas ställning och status.” Economou (2013)
sammanfattar begreppen i syftesbeskrivningen för ämnena svenska och
svenska som andraspråk på gymnasiet enligt tabell 4.
Tabell 4. Sammanfattning av begrepp i svenskämnenas syftesbeskrivning
Svenska (SVE)

Svenska som andraspråk (SVA)

• Utveckla förmåga att kommunicera
• Använda skönlitteratur /…/ som
källa till självinsikt och förståelse
av andra människors erfarenheter
/…/, utmana till nya tankesätt och
öppna för nya perspektiv
• Utveckla kunskaper för att söka,
sammanställa och kritiskt granska
källor
• Stimulera elevernas lust att tala,
skriva, läsa och lyssna och därmed
stödja deras personliga utveckling
• Utveckla tillit till egna
språkförmågan och tillägna sig
språkliga redskap som krävs för
vardags- och samhällsliv
• Värdera och bearbeta egna och
andras texter och muntliga
framställningar
• Möta /…/ skönlitteratur samt få
sätta innehållet i relation till egna
erfarenheter, intressen och den
egna utbildningen

• Utveckla färdigheter i och
kunskaper om det svenska språket
• Reflektera över sin egen
flerspråkighet och sina
förutsättningar att erövra ett
funktionellt andraspråk
• Skönlitteratur /…/ användas som
källa till andras erfarenheter /…/
för att utveckla ett varierat och
nyansrikt språk. Innehållet ska
väljas så att elevernas tidigare
erfarenheter och kunskaper tas
tillvara
• Genom att jämföra språkkunskaper
och språkliga erfarenheter med
andra utveckla bättre förståelse
av vilken funktion språket har för
kommunikation, tänkande och
lärande

Källa: Economou 2013:49
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Syftesbeskrivning i SVE omfattar 285 ord mot 150 ord i SVA och av tabell 4
framgår också andra skillnader. Exempelvis anges för SVE att skönlitteratur ska användas som källa till självinsikt, men i SVA ska skönlitteraturen
utgöra källa till andras erfarenheter. Eleverna ska i SVE ”värdera och bearbeta egna och andras texter och muntliga framställningar”, vilket saknar
motsvarighet i SVA. Noteras bör också att eleverna i SVE ska ”Utveckla
kunskaper för att söka, sammanställa och kritiskt granska källor”, något
som inte berörs i SVA. Dock tas det upp i utvecklingsmålen för SVA där
det anges att eleven ska ”kritiskt granska innehållet i muntligt och talat
språk”, medan källkritik inte nämns (Economou 2013).
Av kursplanen i svenska som andraspråk framgår att elevers flerspråkighet ska betraktas som en tillgång och deras kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara. Men skillnader, bland annat dem som belyses ovan,
ger också bilden att svenska som andraspråk på gymnasiet är ett ämne
underordnat svenskämnet (Economou 2013).
Nationella prov och betyg
Nationella prov ges i svenska som andraspråk i samma årskurser i grundskolan som i ämnet svenska, det vill säga i årskurserna 3, 6 och 9. Ämnesprovet är detsamma i svenska och i svenska som andraspråk, men bedömningen av elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk sker
utifrån kursplanen i svenska som andraspråk. Detsamma gäller nationella
proven i gymnasieskolan som ges i kurserna Svenska/Svenska som andraspråk 1 och Svenska/Svenska som andraspråk 3. Att samma prov används i
de båda ämnena ger svenska som andraspråkseleverna ett sämre utgångsläge både språkligt och sociokulturellt även om bedömningen skiljer sig
åt. Hur betygsfördelningen i de två ämnena utfaller i årskurs 9 respektive
i svenska som andraspråk 1 och 3 framgår av tabell 5.
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Tabell 5. Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och betygspoäng i årskurs 9, vårterminen 2013 och betyg gymnasiegemensamma kurser i svenska alternativt
svenska som andraspråk läsåret 2013/2014.
Antal elever Andel elever (%) med betyg A–F eller saknar
som erhållit underlag för betyg i respektive ämne
betyg (A–F)
eller saknar
underlag i
ämnet
Ämne

Totalt

F

E

D

C

B

A

Svenska åk 9

84 976

2,7

23,2 21,8 27,4 16,3 8,2

0,5

13,7

Svenska 1 gy

81 204

1,0

21,1 24,0 28,7 17,1 8,2

-

14,0

Svenska 3 gy

65 052

5,0

21,2 19,6 24,5 17,6 12,2

-

13,7

Svenska som
andraspråk
åk 9

9 141

25,1 33,0 19,3 14,6 5,0

1,7

9,2

Svenska som
andraspråk
1 gy

2 982

1,3

32,2 28,1 24,4 10,6 3,3

-

12,9

Svenska som
andraspråk
3 gy

2 536

9,3

23,3 21,9 22,9 13,8 8,7

-

12,7

1,4

Underlag Betygssaknas
poäng

Källa: Skolverket (2014a). Utdrag ur tabell 3.10. Sveriges officiella statistik. Gymnasieskolan – Betyg och studieresultat – Riksnivå. Tabell 6.

Av tabell 5 framgår att 25,1 procent av eleverna som läser svenska som
andraspråk i årskurs 9 får det lägsta betyget (F) vilket innebär att eleven
underkänns. Motsvarande siffra för ämnet svenska årskurs 9 är 2,7 procent. Det lägsta godkända betyget (E) får 33 procent av eleverna i svenska
som andraspråk och 23,2 procent i svenska. Det högsta betyget (A), når
1,4 procent i svenska som andraspråk, medan 8,2 procent får detta betyg
i svenska.
I gymnasieskolan tycks betygsskillnaderna mellan svenska och svenska som andraspråk minska och det skiljer endast 0,3 procent för betyget F
mellan svenska 1 och svenska som andraspråk 1. När det gäller det högsta
betyget är betygsskillnaden betydligt större, ungefär 5 procent. Svenska 1
och svenska som andraspråk 1 är de enda kurser i svenska som samtliga
gymnasieelever läser och ett av kraven för yrkesexamen är godkänt betyg
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i endera av dessa kurser. Svenska 2 respektive svenska som andraspråk 2
kan i vissa yrkesförberedande program väljas som fördjupning.
I kurserna svenska 3 och svenska som andraspråk 3 är skillnaden för
betyget F större. Elever med svenska som andraspråk på gymnasiet har
genomgående lägre betyg än elever som läser kurser i svenska oavsett
betygsnivå. Godkänt betyg i kursen svenska 3 är ett av kraven för högskoleförberedande examen. Det är möjligt att på yrkesprogram läsa in grundläggande behörighet för högskolestudier och mer än var tredje yrkeselev
hade våren 2014 valt detta alternativ (Skolverket 2014d).
4.1.4 Modersmålen och undervisningen i och på dessa

Synen på modersmål, eller hemspråk som det tidigare kallades, har varierat sedan grundskolans genomförande 1962 och detsamma gäller vilka
resurser som ställts till förfogande. Märkbart är att den förändrade resurstilldelningen som genomfördes i samband med skolans kommunalisering
och decentralisering i början på 1990-talet har medfört att kommunerna
satsar mindre än tidigare på modersmålsämnet (Spetz 2012:15). I tabell 6
ges en översikt över ett antal aspekter vad gäller ämnet modersmål i de
olika läroplanerna från 1962 och fram till idag.
Tabell 6. Översikt över likheter och skillnader vad gäller modersmål i fem
läroplaner
Lgr62 Lgr69

Lgr80

Riktlinjer
Nej
för modersmålsundervisning

Ja

Kursplan

För finska,
Ja. Mer utförlig
ej för andra
än i Lgr69
invandrarspråk

Nej

Lpo94

Ja. Modersmål
Ja. Första läro
ersätter beteckplanen sedan
hemspråksrefor- ningen hemspråk.
men genomfördes. Sågs som en
jämlikhetsåtgärd.
Hemspråksundervisningen skulle
fungera kompensatoriskt.

Kortare och
mindre utförlig
än i Lgr80.

Lgr11
Ja. Inleds med en
text som är nästan identisk med
den inledande
texten i kursplanerna för svenska
och svenska som
andraspråk och
även moderna
språk.
Modersmålet ett
språk bland andra språk.
Ja
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Lgr62 Lgr69
Fokus och
syfte i
kursplanen

Kunskaps
målen läsa, tala,
skriva, läsa.
Eleverna
få lust att
vårda, bevara
och utveckla
sitt modersmål
(finska).

Hemlandet

Nämns
svenska?

Lgr80

Lpo94

Lgr11

Betoning på
elevens kulturella
och etniska iden
titet och personliga utveckling.
Ej enbart språkliga kunskapsmål.
Undervisningen
ska dock ”ge
grunden för elevernas utveckling
mot aktiv två
språkighet”.
Kulturella till
hörigheten knyts
till ursprungs
landet.
Pluralistisk syn
angående ämnets varierande
förutsättningar
beroende på
språk och elev.
Undervisningen i
ämnet framställs
som en tillgång i
ett mångspråkigt
samhälle.

Elevens personliga utveckling
huvudsyfte.
Språket ”avgörande betydelse”
för elevens utveckling.
Även ett ren
odlat kunskapsmål stor plats.
Modersmåls
undervisningen
stödja tillägnandet av kunskaper
i andra ämnen,
inklusive svenska.
Dubbel kulturell
identitet.

Kunskapsutveckling i modersmålet överordnat.
Modersmålsundervisningen
stödja tillägnandet av kunskaper
i andra ämnen,
inklusive svenska
Modersmålets
roll för den personliga utvecklingen nämns
inte.
Dubbel kulturell identitet.
Eleven utveckla
en förståelse för
sitt kulturella
ursprung som
kan vara till gagn
för det svenska
samhället. Ursprungslandet
nämns ej; i stället
anges ”områden
där modersmålet
talas”.

Eleven ”kunna
Band till urupprätthålla sina sprungslandet
kontakter med
berörs ej.
hemlandet”. Eleven ”kunna befästa
och utveckla sitt
hemspråk”.
Nej

Nej

Nej

Källa: Spetz (2012). Vår sammanställning.
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Svenska språket
nämns på flera
ställen, till exempel ”elever med
annat modersmål
än svenska”.
Svenska språket
en indirekt utgångspunkt.

Band till ursprungslandet
berörs ej.

Modersmålsämnet infördes först 1977 och som framgår av tabell 6 ovan
var Lgr80 den första läroplan som innehöll också en kursplan för modersmål. De tidigare läroplanerna hade behandlat modersmålsundervisningen ytterst marginellt och då främst gällande finska som i Lgr69. Vid den
tidpunkten var det ju framför allt från Finland de flerspråkiga eleverna
kom. Lgr80 speglar också en annan syn på ämnet, nämligen att det skulle
främja elevernas kulturella och etniska identitet, liksom den personliga
utvecklingen, vilket betonas redan i kursplanens inledning. Kunskapsmålet fick däremot jämförelsevis mindre fokus, men målet ”aktiv tvåspråkighet” anges explicit utan att närmare förklaras. Modersmålsämnet ges en
viktig roll för utvecklingen av ett mångspråkigt samhälle. Också i Lpo94
framhålls elevernas personliga utveckling, men den ges inte utrymme i
samma omfattning. Även kunskapsmålen ges en framträdande plats; dock
är de underställda den personliga utvecklingen. I denna kursplan nämns
också ämnet svenska, till skillnad från i de tidigare, och modersmålsundervisningen skulle ge stöd för kunskapsutvecklingen i andra ämnen, inklusive svenska. Denna roll tilldelas ämnet också i Lgr11, vilket inte är
fallet i kursplanerna i vare sig svenska eller moderna språk. Identitet och
personlig utveckling ges ingen betydelsefull roll i den nu aktuella läroplanen. Banden till ursprungslandet formulerades i Lgr80 som banden till
”hemlandet”, i Lpo84 som ”ursprungskultur” och i Lgr11 som ”områden
där modersmålet talas”. Enligt Lgr11 ska eleven ”kunna förstå och verka i
ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts”,
det vill säga i det svenska samhället.
Enligt Lgr11 är modersmålsundervisningen väsentlig för både elevens
språkutveckling och lärande. Detta framgår bland annat av följande citat
ur grundskolans kursplan i modersmål:
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet,
uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och
tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för
att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt
modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom
olika områden. (Lgr 11:87)
Innehållet i modersmålsundervisningen sammanfattas i kursplanen för
grundskolan enligt följande:
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveck-
		
ling och sitt lärande,
 anpassa språket efter olika syften, mottagare och samman		
hang,
 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
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 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika
syften, och
 reflektera över traditioner, kulturella företeelseroch sam-
hällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden. (Lgr11:87)

Fokus för modersmålsundervisningen i Lgr11 ligger på språkutveckling
och lärande, medan möjligheterna att behålla kontakten med och få kunskaper om sitt eller föräldrarnas hemland inte betonas. Eleverna ska ”reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden”.
I kursplanen för modersmål för gymnasiet sägs följande inledningsvis:
Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska,
andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och
varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över,
förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden.
Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella
kontakter.3233
Undervisningen i ämnet modersmål ska enligt kursplanen ge eleverna på
gymnasiet förutsättningar att utveckla följande:
1. Förståelse av modersmålet inom olika områden.
2. Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i
samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och
begreppsförråd.
3. Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och
begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation
samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras
respons.
4. Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika
tider samt texter i olika genrer.
5. Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av
dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan
modersmålet och det svenska språket.
6. Kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella
samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att
göra jämförelser med svenska förhållanden.
7. Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt,
tolka från modersmål till svenska och tvärtom. (Källa: Se
fotnot 31)

33

72

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/
gymnasieskola/moe?tos=gy&subjectCode=MOE&lang=sv&courseCode=MOEXX
X01#anchor_MOEXXX01 Hämtad 2015-07-20

Dessa beskrivningar av innehåll och mål ska relateras till att endast cirka
50–60 procent av eleverna som har rätt till modersmålsundervisning erhåller sådan, samt att undervisningstiden är 20–60 minuter i veckan, mer
än en halvering sedan 1970-talets 2–4 timmar (Lainio 2013). Den totala
undervisningstiden för svenska under grundskolan är minst 1490 timmar,
samma för svenska som andraspråk, för engelska minst 480 timmar, men
cirka 330 timmar för modersmål, räknat på en timme i veckan (Lainio
2013). Beträffande dessa riktlinjer finns inga konkreta data om hur det
förhåller sig i realiteten. Det tycks dock vara så att inom svenska som
andraspråk och modersmål varierar antalet timmar stort, både på grund
av organisatoriska förändringar på skolorna, individuella val och ändrade
preferenser hos familjerna.
I grundskolan har en elev rätt till undervisning i modersmål om en
eller båda vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål
och om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven. Även barn i förskolan har rätt att, integrerat i den reguljära verksamheten och inte som
en separat stödverksamhet, få utveckla sitt modersmål, vilket framgår
av både den nya skollagen (Svensk författningssamling 2010:800) som
trädde i kraft den 1 juli 2011 och i den reviderade läroplanen för förskolan,
Lpfö 98, reviderad 2010 (Skolverket 2010b). Enligt 8 kap 10 § skollagen ska
förskolan ”medverka till att barn med annat modersmål än svenska får
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.” Bestämmelsen gäller även för förskoleklassen (Svensk författningssamling,
Skollagen 9 kap 10 §).
Styrdokumenten till trots får knappt 4 av 10 barn möjlighet att utveckla sitt modersmål i förskolan (Skolverket 2013b). Enligt Skolinspektionen
(2012b) brister många kommuner i sin skyldighet att ge barn med annat
modersmål möjlighet att utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet. Många förskolor saknar ett interkulturellt förhållningssätt och uppfattningar förekommer att modersmålet tränas i hemmet medan svenska
språket övas i förskolan. Enligt granskningen saknar personal kunskap
och kompetens om språkstödjande arbete.
Läsåret 2012/13 var drygt 184 200 elever i grundskolan berättigade
till undervisning i modersmål, det vill säga nästan 21 procent av samtliga
elever. Av dessa deltog knappt 54 procent. I de stora kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö var 37–40 procent av eleverna berättigade till
modersmålsundervisning och över 30 procent i 21 av landets 290 kommuner (Skolverket 2014a). I tabell 7 ges en översikt över antalet elever berättigade till modersmålsundervisning samt deltagare i denna undervisning
under läsåren 2002/3–2012/13.
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Tabell 7. Modersmål i grundskolan 2002–2014.
Läsår

Antal
elever berättigade
till modersmålsundervisning

Andel
Deltagare i modersmålsundervisning
(%) berättigade av
samtliga
elever

Antal

Andel
(%) av
samtliga
elever

Andel
(%) av
berättigade
elever

Andel
(%) deltagare i
SVA av
samtliga
elever

Andel
(%) utanför timplanebunden
tid

2002/3

135 945

12,9

73 572

7,2

54,1

54,2

5

2003/4

141 930

13,6

76 811

8,2

54,1

56,7

6

2004/5

143 665

14,0

78 699

9,2

54,8

55,4

6

2005/6

147 415

14,8

80 561

10,2

54,6

59,6

7

2006/7

148 674

15,4

83 042

11,2

55,9

54,5

7

2007/8

155 210

16,6

83 482

12,2

53,8

52,0

7

2008/9

164 183

18,1

87 748

13,2

53,4

32,7

7

2009/10 173 147

19,4

92 308

14,2

53,3

60,2

8

2010/11 181 412

20,5

100 273 15,2

55,3

56,6

8

2011/12 183 676

20,7

100 419 16,2

54,7

52,8

8

2012/13 184 220

20,5

98 911

11,0

53,7

54,9

8

2013/14 210 837

22,9

113 251 12,3

53,7

58,4

9

Källa: Skolverket (2014a).

Av tabell 7 framgår att det genomgående är större andel elever (av samtliga elever) som deltar i modersmålsundervisning än som deltar i svenska
som andraspråksundervisning. Exempelvis läsåret 2011/12 var det 16,2
procent av samtliga elever som deltog i modersmålsundervisning, medan
endast 8 procent av samtliga elever deltog i svenska som andraspråksundervisningen.
Enligt Skolverket (2013b) var finska det vanligaste språket i modersmålsundervisningen fram till läsåret 1998/99 då arabiskan blev det vanligaste språket. Elever med nationella minoritetsspråk som modersmål antas idag sällan ha direkta behov av svenska som andraspråksundervisning.
Elever med somaliska, arabiska, albanska och turkiska som modersmål
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hade den 15 oktober 2012 högst deltagande i modersmålsundervisningen,
över 60 procent.
Statistik för gymnasiet, motsvarande den som anges i tabell 7, publiceras inte.
Det finns skyldighet för huvudmannen för skolan att organisera modersmålsundervisning i ett språk om det finns minst fem elever i kommunen eller hos den fristående huvudmannen som önskar undervisning
i modersmålet. Kravet om minst fem elever är dock inte tvingande utan
kommunen har frihet att ordna modersmålsundervisning även om antalet
elever är färre än fem i ett visst språk. För de nationella minoritetsspråken
gäller inte bestämmelsen om minst fem elever. Det räcker med en elev i
kommunen. Från och med 1 juli 2015 är också kravet på ”grundläggande
kunskaper” borttaget för dessa språks elever. Detta är en anpassning till
behovet av att revitalisera de nationella minoritetsspråken. Det ska finnas
en av rektor bedömd lämplig lärare. Det är rektor som beslutar om modersmålsundervisning. Betyg i modersmål ger inga meritpoäng för studier
i gymnasiet.
I gymnasieskolan är reglerna för modersmålsundervisning desamma
som för förskola och grundskola, men för en gymnasieelev krävs dessutom goda kunskaper i modersmålet för att vara berättigad till undervisning. I gymnasieförordningen kap. 4 sägs:
16 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk
för en elev.
En romsk elev som kommer från utlandet får dock få
modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.
(Svensk författningssamling 2010:2039, gymnasieförordningen
kap. 4)
Modersmålsundervisning får anordnas som individuellt val, utökat program, eller som ersättning för undervisning i andra språk än svenska,
svenska som andraspråk och engelska.
Hur länge en elev kan delta i modersmålsundervisning regleras i gymnasieförordningen kap. 4:
18 § Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning för en elev sammanlagt högst sju läsår under elevens
skoltid. Eleven ska dock ges sådan undervisning under längre
tid om eleven har särskilt behov av det.
Begränsningen till sju år gäller inte om undervisningen
1. ersätter undervisning i andra språk än svenska, svenska
		 som andraspråk och engelska,
2. anordnas som individuellt val, eller
3. anordnas med ett nationellt minoritetsspråk eller ett
		 nordiskt språk som modersmål. (Svensk författningssam		 ling 2010:2039, gymnasieförordningen kap. 4)
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Modersmålsundervisningen är betydelsefull för de flerspråkiga elevernas
kunskapsutveckling. Det framgår av Skolverkets rapport (2008b) Med annat
modersmål – elever i grundskolan och skolans verksamhet, där det konstateras att
det genomsnittliga meritvärdet ökar med antal år som eleven deltagit i
modersmålsundervisning. Detta faktum tycks dock inte nå alla de elever
som är berättigade till modersmålsundervisning då endast cirka hälften av
de berättigade deltar (Skolverket 2011c:54). Andelen elever som deltagit
i modersmålsundervisning har, som framgår av tabell 7, legat konstant
på 53–55 procent av de berättigade. Även andelen undervisning utanför
timplanebunden tid har genomgående legat på 52–60 procent över de redovisade åren med ett undantag, läsåret 2008/9 då andelen sjönk till 32,7
procent.
Av betygsstatistiken i tabell 8 framgår att elever som deltar i modersmålsundervisningen ofta lyckas väl i ämnet som sådant.
Tabell 8. Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och betygspoäng i årskurs 9, vårterminen 2013.
Antal elever Andel elever (%) med betyg A–F eller saknar
som erhållit underlag för betyg i respektive ämne
betyg (A–F)
eller saknar
underlag i
ämnet
Ämne

Totalt

F

E

Modersmål
Svenska

9 880

1,1

8,7

84 976

2,7

23,2 21,8 27,4 16,3 8,2

Svenska som
9 141
andraspråk

D

C

B

A

Underlag Betygs
saknas
poäng

10,5 20,8 25,3 30,6 3,0

25,1 33,0 19,3 14,6 5,0

1,4

16,3

0,5

13,7

1,7

9,2

Källa: Skolverket (2014a). Utdrag ur tabell 3.10.

Också i jämförelse med andra ämnen lyckas eleverna väl i modersmålet,
vilket framgår av tabell 9 nedan.
Som framgår av tabellerna 8 och 9 visar betygsstatistiken för modersmålsämnet en i det närmaste helt omvänd bild i förhållande till motsvarande statistik för svenska som andraspråk. Endast 9,8 procent får i modersmålet något av de två lägsta betygen medan nästan 56 procent får något
av de två högsta betygen. Detsamma gäller även betygen i moderna språk,
där drygt 50 procent får de två högsta betygen. I svenska som andraspråk
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får 25,9 procent något av de två lägsta betygen och endast 6,4 procent något av de två högsta. Samtidigt är det även i modersmålsämnet som flest
elever, 3 procent, saknar underlag för betyg. Andra ämnen där underlag
saknas för många elever är idrott och hälsa (1,8 procent) och svenska som
andraspråk (1,7 procent), enligt tabell 9.
Tabell 9. Betygsfördelning (%) i grundskolans ämnen våren 2013.
Slöjd
Bild
Moderna språk, elevens val
Svenska
Hem- och konsumentkunskap
Musik
Modersmål
Moderna språk, språkval
Teknik
Religion
Samhällskunskap
Geografi
Historia
Engelska
Biologi
Idrott och hälsa
Fysik
Kemi
Matematik
Svenska som andraspråk
0,0

10,0

20,0

(-)

30,0

F

40,0

E

50,0

D

60,0

C

70,0

80,0

B

90,0 100,0

A

Källa: Skolverket 2013a.

Modersmålsundervisningen på gymnasiet omfattar tre 100-poängskurser,
varav två av dem bygger på den första kursen, Modersmål 1. I tabell 10
anges betygsfördelningen enligt det tidigare betygssystemet för kursen
Modersmål B. Eftersom data om hur många som deltar i modersmålsundervisningen på gymnasienivå saknas, är dessa betygsmedelvärden svåra
att tolka.
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Tabell 10. Elever med betyg i modersmål, gymnasieskolan, läsåret 2012/13
Modersmål – kursen Modersmål B. Betygsfördelning (%)
IG

G

VG

MVG

0,5

14,2

31,1

54,2

Källa: Statistiska centralbyrån. Sveriges officiella statistik. Gymnasieskolan – Betyg
och studieresultat – Riksnivå. Utdrag ur tabell 6: Elever med betyg i modersmål,
läsåret 2012/13.

Liksom i motsvarande statistik för grundskolan får många elever, 54,2 procent, det högsta betyget och cirka en tredjedel det näst högsta. Ytterst få
elever, endast 0,5 procent, får betyget Icke godkänd. En jämförelse kan
göras med betygen i kursen svenska 3 där hela 5 procent får betyget F, alltså icke godkänt. Hur och varför denna typ av skillnader i betyg uppstått,
har inte i detalj utvärderats. För modersmålens del kan det spekuleras i
om till exempel ämnets utsatta position leder till högre betyg eller om det
faktumet att ämnet är frivilligt får liknande effekter (se även avsnitt 4.2.).
Stöd i modersmål
Av stor vikt för elevers utveckling är möjligheterna att få stöd i modersmålet från tidig ålder. Hösten 2012 fanns i förskoleklass 19,6 procent barn
med annat modersmål än svenska och av dem fick 42,3 procent stöd i
modersmål, vilket framgår av tabell 11.
Andelen barn berättigade till stöd i modersmålet i förskoleklass som
faktiskt får detta stöd har legat mellan 40 och 50 procent från 2001 till
2014, med undantag av läsåret 2001/02 då det låg på 37,5 procent (se tabell 11). Det finns en tydligt nedåtgående trend sedan 2006/7. Under våren
2014 gavs Skolverket i uppdrag att effektivisera och öka tillgängligheten i
modersmål i förskolan, genom ett engångsanslag, som dock har förlängts.334
Effekterna av detta för förskola eller förskoleklass har inte utvärderats.
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http://www.andrasprak.su.se/om-oss/aktuellt/f%C3%B6rl%C3%A4ngt-uppdrag-tillskolverket-ang-barns-flerspr%C3%A5kiga-utveckling-1.126436 Hämtat 2015-06-05.

Tabell 11. Elever med annat modersmål än svenska i förskoleklass läsåren
2001/02–2013/14.
Läsår

Antal elever med
annat modersmål
än svenska

Med stöd i modersmål

2001/02

12 421 (12,5 %)

4 657 (37,5 %)

2002/03

11 993 (12,8 %)

5 117 (42,7 %)

2003/04

12 722 (14,2 %)

5 637 (44,3 %)

2004/05

12 598 (14,1 %)

5 664 (45 %)

2005/06

12 809 (14,5 %)

5 968 (46,6 %)

2006/07

12 703 (14,9 %)

6 700 (48,9 %)

2007/08

15 715 (16,8 %)

7 141 (45,4 %)

2008/09

15 992 (16,4 %)

7 118 (44,5 %)

2009/10

17 950 (17,9 %)

7 845 (43,7 %)

2010/11

19 385 (18,7 %)

8 489 (43,8 %)

2011/12

19 704 (19,0 %)

8 319 (42,2 %)

2012/13

21 067 (19,6 %)

8 909

(42,3 %)

2013/14

25 043 (22,8 %)

9 778

(39,0 %)

Källa: Skolverket 2014a, Skolverket 2015

Studiehandledning på modersmålet
Eleven har även rätt till studiehandledning på sitt modersmål för att därigenom få större möjligheter att lyckas i sina studier (Svensk författningssamling, skollagen 2010:800, skolförordningen 2011:185, 5 kap. 4 §, gymnasieförordningen 2010:2039). I skolförordningen kap. 5 sägs:
4 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om
eleven behöver det.
En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som
före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk
än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i
stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl. (Svensk
författningssamling 2011:185, skolförordningen)
I 9 kap. 9 § i gymnasieförordningen sägs:
Studiehandledning på modersmålet
9 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om
eleven behöver det.
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Om det finns särskilda skäl, får en elev som har rätt till modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har
undervisats på ett annat språk än modersmålet ges studiehandledning på det språket i stället för modersmålet. (Svensk författningssamling, gymnasieförordningen 2010:2039)
Skolan kan också ordna tvåspråkig undervisning för barn med annat modersmål än svenska, dock till högst hälften av undervisningen (Skolförordningen 2011:185. 9 kap. 12–13 §§). Denna typ av undervisning har tillhandahållits tidigare, främst under 1980-talet, men har i princip försvunnit
från det kommunala skolväsendet i hela landet. Endast på finska – och
detta i 2–3 kommuner – finns en tvåspråkig undervisning, men situationen är instabil för denna undervisning och kan ändras mellan två läsår.
Tvåspråkig undervisning finns i viss utsträckning i ett mindre antal friskolor (finska, spanska, arabiska). I den statliga sameskolan finns även viss
undervisning som kan anses som tvåspråkig, men även dess andel har
minskat. Även så kallad integrerad samisk undervisning ger möjlighet för
skolorna i Sabme (Sameland) att tillhandahålla något fler timmar i veckan
på samiska i speciella ämnen, som har tydlig kulturell betydelse för det
samiska kulturarvet. Bristen på tvåspråkig undervisning i de nationella
minoritetsspråken har återkommande kritiserats av Europarådet.
De fem nationella minoritetsspråken
I Nationella minoriteter i förskola och skola (Skolverket 2011d) ges information
om nationella minoriteter, det vill säga urfolket samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar, och deras rättigheter i förskola och skola.
Barn med ett nationellt minoritetsspråk, det vill säga finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib eller samiska, ska i förskola och skola få stöd i
användningen av detta språk och i utvecklingen av sin kulturella identitet,
men också i svenska språket. Enligt läroplanen (Lgr11) har skolan, och
särskilt ämnena svenska, samhällskunskap och historia, ett ansvar för att
alla elever får kunskap om dessa minoriteter och deras språk och kultur.
För att minoritetsspråkstalande ska kunna utnyttja rättigheterna krävs
dock att kommunerna fullgör sina skyldigheter gentemot de nationella
minoriteterna. I Skolinspektionens rapport 2011 ges följande bild från de
47 kommuner som granskats:
• 19 av 47 kommuner hade inte informerat de nationella minoriteterna
om att de har rätt till plats på en förskola där hela eller delar av verksamheten bedrivs på minoritetsspråk.
• 20 av 47 kommuner hade inte undersökt behovet av sådan förskoleverksamhet.
• 12 av 47 kommuner erbjöd inte plats i en förskola där hela eller delar
av verksamheten bedrevs på minoritetsspråk.
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Situationen för de nationella minoritetsspråken har till viss del förbättrats i jämförelse med de övriga modersmålen, vilka därmed skulle kunna
dra nytta av utvecklingen för de nationella minoritetsspråken. En skillnad är dock att lagstiftningen på olika sätt ger nationella minoritetsspråk
och elever en bättre möjlighet att underhålla och erhålla undervisning i
dem än för övriga minoritetsspråk/modersmål. Likaså ger den nya Lagen
om nationella minoriteter (LoNM 2010) ett mycket bättre skydd för modersmålsstöd i förskolan för de nationella minoritetsspråken, då man i de
kommuner som anslutit sig till förvaltningsområdena för samiska, finska
respektive meänkieli, ger föräldrar rätt till att ”helt eller delvis” erhålla
service på det nationella minoritetsspråket i förskolan. Redan vid introduktionen av lagen stod det dock klart att just formuleringen av denna
rättighet ger möjligheter till sådan service för föräldrar och barn när viljan
finns på myndighetshåll, men också utrymme för en vid tolkning av ”delvis” (se till exempel Rohdin 2014; Syrjänen-Schaal & Huss 2014). Av de
andelar och antal som anges ovan i Skolinspektionens rapport (2011) kan
man också se att i cirka 40 procent av kommunerna bryter man mot Lagen
om Nationella Minoriteter (Svensk författningssamling 2009:724).
Vissa förändringar kommer att genomföras under 2015. Nya kursplaner i minoritetsspråk har skickats ut på remiss och den 1 juli 2015 trädde
ändringar i skollagen ikraft. De innebär att elever som tillhör de nationella
minoriteterna har utökad rätt till undervisning i modersmål. Eleven behöver då inte längre ha en vårdnadshavare som hade minoritetsspråket som
modersmål och eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper
i språket. Att tillhöra minoritetsgruppen är tillräckligt. Därigenom stärks
sannolikt språkens ställning och även möjligheten att revitalisera ett
språk som gått förlorat i tidigare generationer. Minoritetsspråkselever ska
kunna läsa sina språk som nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan eller sameskolan och ha möjlighet att fortsätta läsa språket
på gymnasienivå3435.
4.1.5 Nyanlända elever

År 2008 definierade Skolverket (2008b) nyanlända elever som ”elever som
inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska
språket och som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande skolformer.” I denna definition
finns ingen bortre tidsgräns för hur länge en elev ska betraktas som nyanländ.

35

Hämtat från Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnenoch-kurser/grundskoleutbildning/remiss-1.230040
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Den nu gällande definitionen av nyanländ ges i regeringens proposition 2014:
Med nyanländ ska avses en elev som har varit bosatt utomlands
och som numera är bosatt här i landet eller som ska anses bosatt
här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens
start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska
inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i
landet. (Proposition 2014/15:45 s.1)
Det oroliga världsläget medför att ett ökande antal människor söker en
fristad i Sverige och därmed ökar också antalet nyanlända elever (Utbildningsdepartementet 2013). Detta ställer krav på att kommunerna ordnar
såväl boende som skolgång (Skolverket 2014c). Alla asylsökande barn, barn
med tillfälligt uppehållstillstånd eller papperslösa har rätt till utbildning,
men de har däremot ingen skolplikt.
Att eleverna får tidigt och adekvat stöd är viktigt, liksom att undervisningen utformas av lärare med god kompetens om hur språkutveckling
och andraspråksinlärning går till. Personalen ska också kunna kartlägga
den kompetens eleven besitter vid ankomsten och därefter stegvis under
en längre tid, inte minst vad gäller behärskningen av skolspråket. Detta
är viktigt för planeringen av elevernas studier så att de hamnar på en nivå
som är lämplig för dem. Skolans organisation ska på ett flexibelt sätt kunna
möta dessa elevers behov, samtidigt som det är viktigt att visa att skolan har
höga förväntningar på eleverna. För att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att uppfylla kursplanernas krav bör ämneslärare, svenska som
andraspråkslärare och studiehandledare på modersmålet samverka. Om
eleven behöver det ska hen få studiehandledning på modersmålet i syfte
att främja elevens kunskapsutveckling även innan elevens kunskaper i
svenska blivit tillräckligt goda för kunskapsinhämtning (Skolverket 2014c,
Skolinspektionen 2014b).
I regeringens proposition (2014/15:45) anges att rektor senast inom
två månader efter elevens ankomst ska ansvara för att en bedömning av
elevens kunskaper görs. Så snart som möjligt ska eleven placeras i den
klass eleven med hänsyn till sin ålder normalt ska tillhöra. Om kommunen organiserar förberedelseklasser får eleven tillbringa högst ett år där
och vid speciella skäl upp till två år.
Skolverket (2014c) ger en checklista som kommuner och skolor kan
använda inför mottagande av nyanlända elever:
Huvudmän
Skapar förutsättningar och ansvarar för att nyanlända elevers
• kunskaper och förmågor initialt kartläggs,
• språkutveckling kontinuerligt bedöms och följs upp,
• skolresultat följs upp kontinuerligt utifrån individuella behov och förutsättningar och i förhållande till de kunskapskrav som minst ska uppnås.
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Rektorer
Skapar förutsättningar och ansvarar för att
• samverkan mellan studiehandledare på modersmål, svenska som andraspråkslärare och ämneslärare äger rum,
• en individuell pedagogisk kartläggning av elevens förmågor och tidigare kunskaper i förhållande till ämnes- och kursplaner genomförs
• en analys av den pedagogiska kartläggningen görs,
• en bedömning av elevens språkutveckling i svenska som andraspråk
genomförs kontinuerligt,
• utbildningen planeras, följs upp och utvecklas.
Lärare
Skapar förutsättningar och ansvarar för att
• samverkan med ämneslärare, svenska som andraspråkslärare och studiehandledare på modersmål äger rum,
• analysera och bedöma utvecklingsbehoven,
• undervisningen stödjer elevens parallella språk- och kunskapsutveckling,
• kontinuerligt följa upp elevens resultat.
Även för dessa ansatser och mål är det av stor vikt att det finns en fungerande struktur som möjliggör samarbete mellan andraspråkslärare och
modersmålslärare, samt utbildning av dessa.
Noteras kan att Skolverkets checklista inte diskuterar eller ger anvisningar om modersmålets roll och utveckling. Utöver de kända problemen
inom modersmålsundervisningen tillkommer utmaningar som rör bland
annat ensamkommande barn.

4.2 Sammanfattande kommentarer
Av läroplanerna framgår att de generella principerna väl stämmer överens
med erfarenheter från internationella utvärderingar och forskning samt
med rekommendationer baserade på dessa. Det framgår även att många
av de förmågor eleverna ska behärska är språkligt betingade och knutna
till de olika ämnen eleven studerar. Ansvaret för att dessa dokument ska
implementeras tycks i stort sett falla på den enskilde läraren. Det är därför respektive ämneslärare som får ansvaret för elevens ämnesrelaterade
språkutveckling, något som för många lärare i de så kallade läroämnena
innebär krav på kompetenser som deras utbildning ofta inte omfattat.
Lärarna behöver således utveckla didaktiska redskap för att skapa en undervisningssituation som ger eleverna det stöd, också språkligt, som krävs
för att nå de kunskaper betygskriterierna ger uttryck för. Detta innebär
sannolikt behov av kompetensutveckling för många lärare, vilken arbets83

givaren har ansvar att erbjuda under genomförbara villkor för lärarna och
även kräva att respektive lärare deltar i den.
I läroplanen för gymnasieskolan nämns inte tydligt i det första övergripande kapitlet språkets betydelse för lärandet såsom det görs i grundskolans läroplan. Detta ter sig märkligt då det är i denna ålder som kunskaper
i det akademiska språket/skolspråket börjar premieras tydligare, samtidigt som kraven på behärskandet av ett sådant språk ökar. Det kan även
tyckas märkligt att det i styrdokumenten inte tydligt poängteras att språkutveckling och kunskapsutveckling i olika ämnen hänger nära samman,
inte endast för de flerspråkiga eleverna utan också för elever med svenska
som modersmål (Langer & Applebee 1987; jämför Mohan 2001; Mohan &
Huxur 2001; Sellgren 2011; se även avsnitt 4.1.2.). Har då lärare genom
utbildning kunnat erhålla ett formellt och praktiskt didaktiskt stöd för
sitt arbete?
Vår granskning av utformningen av UVK:n vid åtta slumpmässigt valda
lärosäten är inte djupgående, men den ger ändå en viss bild av hur lärarstudenter förbereds för sin yrkesverksamhet oavsett i vilket ämne och i
vilken åldersgrupp de ska undervisa. Vi tog tidigare lärarutbildningen vid
Malmö högskola som exempel på ett lärosäte där undervisningens språkliga aspekter behandlas i en rad kurser i UVK:n, och de knyts till respektive
ämne, inte endast till språkämnena utan också till exempelvis matematik
och samhällsvetenskap. Därigenom förbereds lärarstudenterna bättre för
sin kommande yrkesverksamhet. Följderna av en utformning av UVK:n
där språkets roll för lärande inte uppmärksammas innebär däremot att
alla de studenter som väljer att studera andra ämnen än svenska och möjligen moderna språk, riskerar att inte få någon kunskap om de språkliga
aspekterna i lärandet i de egna ämnena.
Det är troligt att lärares utbildning har inverkan på undervisningens
kvalitet och därmed även på elevens val att läsa vissa ämnen. Svenska som
andraspråk har fortfarande inte den status som är nödvändig för att alla
elever som är berättigade till undervisning i ämnet ska välja det i stället
för ”vanlig” svenska. En bidragande orsak kan vara att det för närvarande
också saknas lärare med behörighet att undervisa i ämnet. De kan därmed
ha svårigheter att möta de krav som ställs på utformningen av undervisningen eller de behov eleverna har. En tydlig markering från den förra
regeringen angående ämnets status är vidare att lärarstudenter med inriktning mot förskola–årskurs 6 inte kan studera svenska som andraspråk
inom ramen för sin utbildning. Trots det finns kursplaner i ämnet, liksom
nationella prov för årskurserna 3 och 6. Hur denna logik ska fungera i
praktiken är oklart. I synnerhet med tanke på den betoning på lärares
behörighet som nu fått stort fokus är det svårt att tolka den förra regeringens agerande på annat sätt än att ämnets existens ifrågasätts.
Under de två decennier som föregick den nya lärarutbildningen raderades modersmålslärarutbildningen som egen utbildning helt ut. Det är
därför noterbart att när utredningen om den nya lärarutbildningen under
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Sigbritt Frankes ledning drog igång sin verksamhet saknades modersmålslärarutbildningen helt. Först efter hård kritik skapades tilläggsdirektiv
som också inkluderade denna utbildning i utredningen (se avsnitt 4.1.2.).
I vår tolkning är detta ett ytterligare utslag av den genomgående låga
prioritering dessa frågor har i det svenska utbildningssystemet och på
beslutande och verkställande myndighetsnivåer (se även Högskoleverket
2011:14R; Skolverket 2011c; Hyltenstam & Milani 2012; Skolinspektionen
2012b). ”Det faktum att eleverna i dagens skola talar ca 140 olika språk har
inte lett till några grundläggande förändringar av skolans övriga undervisning. Den bedrivs på många håll som om ingenting hänt.”, skriver Hyltenstam och Lindberg (2013:14). Ett exempel på detta är att vissa högskolor
inte har anpassat sig till den nya verkligheten, och de bidrar till att lärare
inte heller fortsättningsvis ges de kunskaper och didaktiska redskap som
är nödvändiga för en professionell utövning av läraryrket och därmed inte
heller fullt ut kan delta i skapandet av en likvärdig skola. Samma problem som föreligger för svenska som andraspråk återfinns här – det finns
kursplaner för svenska som andraspråk respektive modersmål, men inte
lärarutbildning ens i ämnena för alla stadier.
Vår begränsade undersökning av hur språkets roll beskrivs i främst
UVK:n i några lärarutbildningar visar att det tillmäts tydlig betydelse vid
ett fåtal lärosäten, medan det inte är möjligt att urskilja det vid flera. Det
är således troligt att många lärarstudenter inte får den förberedelse för
yrkeslivet som de borde ha rätt att få, trots att lärandets språkliga dimensioner mycket väl kan ingå i exempelvis följande delar av UVK:n utan att
åsidosätta kursernas olika fokus:
• läroplansteori och didaktik,
• utveckling, lärande och specialpedagogik,
• sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
• bedömning och betygsättning,
• uppföljning och analys av lärande och utveckling och
• utvärdering och utvecklingsarbete.
I vår argumentation handlar det inte om att ”tränga ut” delar ur lärarutbildningen, utan snarare om att inta ett annat perspektiv. Kursplaner
i olika ämnen och stadier och tillhörande betygskriterier tydliggör vilka
förmågor eleverna ska uppnå och dessa är i hög grad språkligt betingade.
Det är av vikt att alla lärarstudenter får kunskap om hur de kan skapa de
lärandekontexter, också språkliga, som är en förutsättning för alla elevers
kunskapstillägnande. Som vi framhållit finns det starka skäl till varför alla
lärare måste ha kunskap om språkets och flerspråkighetens betydelse för
lärande och undervisning, liksom om modersmålets roll och om vad det
innebär att inhämta kunskaper via ett andraspråk.
Som tidigare konstaterats är skillnaden mellan kursplanerna i svenska
och svenska som andraspråk inte stora, men det finns dock några inom
väsentliga områden. Exempelvis ingår inte den retoriska arbetsprocessen
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och synen på skönlitteraturens roll i kursplanen i svenska som andraspråk.
I svenska som andraspråk fokuseras form i högre grad än i svenska, vilket
ger de lärare som vill inrikta sin undervisning på formfrågor utan kontext
viss legitimitet att göra så. Economou (2013) drar slutsatsen:
Det innehåll i planerna som redovisats visar enligt min tolkning
på ett överordnat svenskämne med personlighetsutvecklande,
bildande och kreativt innehåll, medan svenska som andraspråk
har ett mer formcentrerat och nyttobetonat innehåll. Även det
faktum att syftestexten i svenska är betydligt längre och att
undervisningsmålen innehåller betydligt fler mål angående
”kunskap” än i svenska som andraspråk som i stället ska
utveckla fler ”förmågor” bidrar till denna obalans. (Economou
2013:56)
Utifrån den redovisade genomgången av kursplaner, nationella prov och
betygsstatistik kan slutsatsen dras att kraven på elevernas kunskaper i
svenska som andraspråk är höga, vilket betygsstatistiken i tabell 8 och 9
tycks bekräfta då så stor andel elever får underkänt eller lägsta godkända
betyg. Att 25 procent av de elever som läser svenska som andraspråk får
betyget F, alltså underkänt, och att hela 33 procent får det lägsta godkända
betyget E kan även vara en indikator på att organisationen och undervisningen inte är optimala för att möta dessa elevers behov. Att så kan vara
fallet tyder även våra enkätundersökningar på (se vidare kap. 5).
Svenska och svenska som andraspråk ska vara två likvärdiga ämnen.
Dock skiljer sig förutsättningarna för undervisningen. Lärare i svenska
möter elever som redan har ett på många sätt fungerande språk, medan
lärare i svenska som andraspråk måste ha kunskap om hur man möter
elever med olika modersmål och på vitt skilda språkliga nivåer och hur
man stöttar deras utveckling av ett funktionellt språk som ger möjlighet
till framgångsrika studier.
Genomgången ovan visar att det finns stora brister i tillhandahållandet av möjligheter till en likvärdig utbildning för flerspråkiga elever. Detta
gäller såväl elevernas behov i andraspråket som förstaspråket. Diskussionen ovan visar också att det finns brister i den språksyn som dominerar på
en del av de högskolor som ger lärarutbildning inom olika program, men
även i skolans vardag. Strukturerna i lärarutbildningarna för de lägre åldrarna (F–6) vad gäller svenska som andraspråk är otillfredsställande, och
vad gäller modersmålen är de närmast obefintliga oavsett åldersgrupper.
I denna situation blir den enskilde läraren den som får bära ansvaret för att
eleverna ska uppnå målen ens i begränsad utsträckning. Då ramarna för
skolans arbete dessutom under de senaste decennierna snarast försämrat
möjligheterna till undervisning i svenska som andraspråk och modersmål,
tvingas alltså den enskilde läraren rannsaka sig själv om hur hen skulle
kunna bidra till det som olika styrdokument förutsätter.
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Istället för att formulera flerspråkiga barns otillräckliga pedagogiska
situation som ett resultat av skolans brist på egen kompetens, tenderar
skolan att istället lägga över ansvaret för problemet på eleven (Cummins
2001a, 2001b). Denna tendens till ”bristtänkande” gällande flerspråkiga
elever som Cummins beskriver, har också uppmärksammats av forskare i
Sverige (Lindberg 2011; jämför Carlson 2009; Spetz 2012).
Även organisationen av utbildningen påverkar elevernas möjligheter
att lyckas. Frågan är om andelen elever som deltar i modersmålsundervisning skulle öka om undervisningen inte låg utanför den normala skoldagen. Möjligen kan detta vara en av orsakerna till att endast drygt hälften
av de berättigade eleverna deltar. Skolinspektionen konstaterar i sin rapport (2010:16, s. 6) att ”arbetet med att ge flerspråkiga barn förutsättningar för en optimal språk- och kunskapsutveckling på många håll har stora
brister”.
Att de elever som deltar i modersmålsundervisning lyckas så väl i modersmålet kan bero på flera faktorer. Undervisningsgrupperna är ofta små,
vilket kan gynna lärandet. Elevens och familjens intresse för modersmålet
skapar en god grund för studierna. Samtidigt finns risken att det i grupperna skapas egna referensramar. Inga nationella prov finns och många
modersmålslärare saknar lärarutbildning då sådan inte getts och först nu
håller på att byggas upp i vissa ämnen. Modersmålsundervisningen äger,
som ovan konstaterats, till stor del rum efter skoldagens slut och modersmålslärarnas möjligheter till kontakt med lärare i andra ämnen är ofta
begränsade (se vidare kap. 3; Lainio 2001; Skolverket 2011d), vilket kan
skapa svårigheter i bedömningen. Sammantaget kan man tolka dessa faktorer som att modersmålsämnet inte tillmäts samma betydelse som andra
ämnen och därmed inte heller vare sig de elever som läser ämnet eller de
lärare som undervisar i det. Spetz (2012) skriver:
Sammanfattningsvis lyfter undersökningarnas resultat fram
modersmålsämnets fortsatta paradox: trots flerspråkighetsforskning och offentlig retorik som pekar på ämnets stora
betydelse för flerspråkiga elever, fortsätter modersmålsundervisningen i praktiken att ha en undanskymd och marginaliserad
tillvaro. (Spetz 2012:6)
Att modersmålsundervisningen inte ges den plats den borde ha med tanke
på vad forskningen konstaterar angående dess betydelse för de flerspråkiga elevernas utveckling kanske kan ha sin grund i synen på hur jämlikhet
kan tolkas. Spetz (2012:58) skriver: ”En skola där jämlikhet förstås som enhetlighet går således hand i hand med föreställningen om det homogena
samhället.” (jämför även Lainio 2015).
Vi kan också konstatera, med hänsyn tagen till den diskussion vi fört
ovan, att det finns starka tendenser till en mainstreaming i det svenska utbildningssystemet, avseende såväl svenska som andraspråkets position
gentemot svenska, som modersmålens position i skolans arbete. Detta
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gäller i hög grad lärarutbildningarna, men också skolans praxis och till
viss del styrdokumenten. För att ytterligare uppmärksamma dessa tendenser, vill vi nedan sammanfatta EUCIM-TE-projektet och dess uppföljning
som exempel på försök att motverka denna negativa situation för flerspråkiga elever.
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5 EUCIM-TE-projektet, en sammanfattning
och vår uppföljning
Som tidigare framgått underpresterar de flerspråkiga eleverna i Europa,
och EU-kommissionen har därför tagit initiativ till åtgärder för att påverka
utbildningen i positiv riktning. I länder med många språkliga minoriteter, såsom exempelvis Kanada och Australien, finns forskningsresultat och
praktiska erfarenheter att inspireras av.
I linje med EU-kommissionens initiativ och tidigare forskning om
språkliga minoriteter (exempelvis OECD 2009) genomfördes ett projekt,
EUCIM-TE, under åren 2008–2010. I projektet samarbetade Bulgarien, England, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Sverige och Tyskland3536. Projektet bidrog till Europarådets policy för skolspråket (language
across the curriculum) och stämde väl överens med den deklaration som EUkommissionen gjort i dokumentet Migration & Mobility: challenges and opportunities for EU education systems (2008). Där framhålls vikten av att det finns
modeller som tar hänsyn till både språk- och ämnesutveckling, baserade
på de behov som finns i olika länder och kontexter. Likaså framhålls betydelsen av hög kvalitet i förstaspråksstödet.
Att undervisningen ska vara inkluderande framhålls i OECD:s rapporter
(2005; och speciellt 2007) No More Failures: Ten Steps to Equity in Education. Inkludering var den bärande principen i EUCIM-TE-projektet och det innebär
att andraspråksutvecklingen ses som en integrerad del av undervisningen
i skolans olika ämnen, inte något som sker endast under språklektionerna.
Eleverna sorteras inte i fack eller olika grupper och varje lektion, oavsett
ämne, betraktas som en språklektion i den meningen att även ämnesstudier är språkutvecklande, i synnerhet vad gäller utvecklingen av skolans
mer vetenskapliga språk. Ämnenas innehåll blir därmed en kraftfull källa
till språkutveckling för alla elever. Därigenom går utvecklingen av språkoch ämneskunskaper hand i hand, då det är omöjligt att få kunskaper i ett
ämne utan att förstå dess språk, det som i Sverige kallas skolspråk (academic
language). Empirisk forskning visar att skolspråket inte lärs spontant utan
ofta kräver undervisning där det specifika i respektive ämnes språk identifieras och fokuseras (se till exempel Schleppegrell 2004; Skolverket 2011e).
36

Följande partners deltog i projektet: Universitetet i Sofia: Tatyana Angelova,
Radka Vlahova; universitetet i Tilburg: Peter Broeder, Mia Stokmans; universitetet i Köln: Hans-Joachim Roth, Juana Duarte, Käthe von Böse; RAA, Nortreihn
Westfalen: Christiane Bainski, Franz-Kaiser Trujillo, Volker Köditz; universitetet
i Luxemburg: Charles Berg, Christiane Weiss, Patrice Joachim, Romain Sahr,
Nico Kneip; universitetet i Minho: Cristina Flores, Maria Alfredo Moreira, Orlando
Grossegesse; National Education Institute, Ljubljana: Mirko Zorman, Dragica
Motik; Mälardalens högskola: Jarmo Lainio, Birgitta Norberg Brorsson, Renate
Walder; King’s College, London: Constant Leung, Bernhard Mohan, David Jenkins.
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Inom ramen för projektet gjordes en analys av lärares kompetens vad
gäller undervisning i språkligt heterogena klasser, vilken visade nödvändigheten av en förändrad lärarutbildning, inte endast i Sverige utan också
i övriga deltagande länder. Ett viktigt mål i projektet EUCIM-TE var därför
att på både europeisk och nationell nivå utveckla en kursplan för lärarutbildningen, liksom för kompetensutveckling för redan verksamma lärare.
Syftet med kursplanen var att ge alla lärare, oavsett ämne, verktyg att
hantera den språkliga mångfald som är vanlig i de flesta klasser idag. Att
lärarutbildningen ger sådan kunskap och kompetens tycks helt nödvändigt. De yttersta mottagarna av denna kursplan var dock alla de elever som
inte har eller får tillgång till skolspråket. Samtidigt hävdar EUCIM-TE även
vikten av god modersmålsundervisning.
Slutrapporten för EUCIM-TE-projektet innehåller flera olika delar: En
del med fokus på forskning som stödjer ovanstående syn på andraspråksutveckling och på projektets målgrupper, en nationell rapport med en
lägesbeskrivning från de åtta projektdeltagarländerna, en kursplan för
lärarutbildningen på europeisk nivå, stödmaterial till kursplanens olika
delar, konkreta exempel och en ordlista över centrala begrepp.3637 Lägesbeskrivningen från respektive land/lärosäte i EUCIM-TE utgjorde en viktig
utgångspunkt för dels den gemensamma kursplan som skapades inom
ramen för projektet, dels den nationella kursplan som utformades i respektive deltagande land. De nationella kursplanerna byggde både på lägesbeskrivningen från respektive land och på den gemensamma kursplanen
(Se vidare 5.1). För Tysklands del, som också var koordinator för projektet,
kom erfarenheterna från FÖRMIG att bli en integrerad del i projektsamarbetet. Det beror också på att ledande forskare i EUCIM-TE ingick i den
vetenskapliga resursen för FÖRMIG-projektet (se FÖRMIG 2011).
I vår svenska lägesbeskrivning ingick aktuell statistik, beskrivning av
skolsystem, lärarutbildning och utmaningar, liksom av framgångsrika utvecklingsprojekt. Vi genomförde även en enkät angående skolsituationen
för de flerspråkiga eleverna som sändes till samtliga skolor som Mälardalens högskola då hade avtal med angående lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU). En närmare beskrivning av resultatet av
enkäten och den uppföljande enkät som gjordes tre år senare ges i avsnitt
5.2. Nedan redogör vi för innehållet i den svenska nationella, eller kanske
snarare regionala kursplanen (se 5.1), samtidigt som vi ger en fördjupad
bild av projektets grundläggande principer.
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De nämnda rapporterna kan nås via http://www.eucim-te.eu/32340 eller http://
www.eucim-te.eu/32341

5.1 EUCIM-TE-projektet – förslag till regional kursplan för
en språkutvecklande lärarutbildning
Inom ramen för EUCIM-TE-projektet gjordes, som ovan nämnts, en lägesbeskrivning 2009 (se vidare avsnitt 5.2) av de flerspråkiga elevernas studiesituation i Sverige, nationellt och regionalt. Lägesbeskrivningen skulle
utgöra en viktig del av bakgrunden vid utformandet av en kursplan för
lärarutbildningen om språkutvecklande arbetssätt för alla lärarstudenter
på nationell nivå. Vid denna tidpunkt var i Sverige en ny lärarutbildning
under utveckling och bedömningen gjordes då att möjligheten att påverka
lärarutbildningen var större på regional nivå, varför en regional, och inte
en nationell, kursplan skapades i slutet av projekttiden.
I den svenska, regionala EUCIM-TE- kursplanen ges inledningsvis en
bakgrund med hänvisning till forskning och styrdokument som motiverar
dess utformning. Därefter beskrivs didaktiken i det inkluderande klassrummet, liksom vilka krav som bör ställas på lärare och lärarstudenter
samt skolors organisation. Även bedömning och utvärdering av kursen
berörs. Vi redovisar kursplanen i ett delvis förkortat skick. De referenser
som anges är de som angavs i kursplanen och vi har inte uppdaterat dem.
Vi lyfter i det följande fram väsentliga aspekter i EUCIM-TE-kursplanen för
kursen ”En språkutvecklande lärarutbildning i alla ämnen”.
5.1.1 EUCIM-TE-kursplanen – Inledande del

Otillräckliga kunskaper i svenska för olika behov är inte den enda förklaringen till att elever med utländsk bakgrund misslyckas i skolan, utan
många olika faktorer samverkar. Även attityderna i familjerna beträffande
skola, språkutveckling och lärande inverkar på elevers skolresultat, liksom vilka erfarenheter eleverna har med sig då de kommer till Sverige och
anledningen till att de lämnat sitt land eller från den miljö de vuxit upp i
i Sverige. Innehållet i skolans verksamhet är ytterligare en förklaring. Det
står klart att skolan spelar en ytterst väsentlig roll för alla elevers möjligheter att utvecklas och lyckas i sina studier. Hur undervisningen bedrivs
och organiseras, vilket skolklimat och vilka attityder till andraspråks- och
modersmålsfrågor som råder på skolorna är ytterligare förklaringar. Kunskapen hos all skolpersonal om kulturer och språk är en viktig faktor för
en framgångsrik verksamhet. Även om lärare i slutändan är de som har ett
konkret ansvar genom mötet med eleverna i undervisningssituationen är
det inte endast lärare som bidrar till ett barns språkinlärning och utveckling, utan all personal på skolan (Skolverket 2006).
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Skolspråket – skolans vetenskapliga språk –
i en inkluderande undervisning
En inkluderande undervisning innebär att eleverna ges stora möjligheter att utveckla skolspråket. Elevernas otillräckliga kunskaper i användningen av skolspråket är enligt internationell och nationell forskning
en förklaring till deras bristande resultat. Det är således inte elevernas
vardagsspråk som vållar problem utan de olika ämnenas specifika, mer
vetenskapliga språk, det vill säga skolspråket. Detta synliggörs inte minst
i elevers skrivande av mer faktabaserade texter där krav ställs på användning av en högre språklig nivå än den vardagsspråkliga. I PISA-undersökningen år 2000 konstateras att utlandsfödda elever med god behärskning
av skolspråket presterar väl och ibland även bättre än infödda elever från
socioekonomiskt svaga miljöer.
På flera sätt skiljer sig skolspråket från vardagsspråket. Skolspråket
ställer krav på exakthet och explicita uttryck, på behärskning av begrepp
och ord specifika för respektive ämne. I skolspråket uttrycks mer generella samband och abstraktioner är vanliga. De ämnen som behandlas i
skolspråket är ofta okända för eleven, liksom sambanden mellan dem och
elevens vardagliga liv. Det är inte givet att eleverna kan anknyta det som
behandlas under en lektion till den vardag de lever i.
Med vardagsspråket uttrycker vi å andra sidan det som ligger oss nära
i vardagen både i tid och rum, och vi berättar om händelser som vi själva
upplevt eller om konkreta ting, vilket underlättar formulerandet. Kraven
på exakthet är inte lika stora som i skolan då vi i det privata ofta kommunicerar med människor vi känner väl och som utan svårighet kan tolka det
vi vill förmedla. Vardagsspråket används till stor del muntligt och när det
används i skrift sker det oftast i privata sammanhang. Även skolspråket
används muntligt, men också skriftligt i mer eller mindre krävande uppgifter där tydlighet och exakthet är avgörande.
Det är främst två begrepp som är centrala för skolspråket i de olika
ämnena. Det ena begreppet är genre som kan definieras som ”en socialt
förankrad textsort” (Hellspong & Ledin 1997:24). Det innebär att många
i ett samhälle är överens om olika texters typiska drag, till exempel en
recension, ett protokoll eller en debattartikel. Varje skolämne har sina
typiska genrer med sin speciella utformning. Exempelvis är laborationsrapporten typisk för de naturvetenskapliga ämnena, medan andra genrer
såsom referat, instruktion eller berättelse används i andra ämnen. En argumenterande text utformas inte på samma sätt i ett naturvetenskapligt ämne
som i historia. Vilka språkliga och andra krav som ställs och vilka förväntningar på utformningen av texter som finns måste läraren tydliggöra för
eleverna, vilket innebär att läraren själv måste ha aktiv kunskap om genrer i
det egna ämnet. Genom en medveten didaktisk planering av undervisningen stödjer alla lärare inte bara elevernas kunskapsutveckling inom ämnet
utan också deras språkutveckling (se till exempel Berends 2013).
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Det andra begreppet är register som kortfattat betyder användning av
de uttryckssätt som bäst passar i en viss kontext och i en viss situation.
Språket anpassas till vad vi talar om, till vilka vi vänder oss, till vilket resultat vi vill nå och till vilket kommunikationssätt vi använder, till exempel till tal eller skrift. Så är exempelvis skolspråket ett register som skiljer
sig från registret vardagsspråk och varje ämne har sitt register. Registret
är de språkliga medel genom vilka lärare och elever interagerar.
Alla lärares kompetens
Det finns starka skäl till varför alla lärare måste ha kunskap om språkets
och flerspråkighetens betydelse för lärande och undervisning och om vad
det innebär att inhämta kunskaper via ett andraspråk. I en inkluderande
undervisning delar alla lärare, inte endast svenska som andraspråks- eller
modersmålslärare, ansvaret för elevers utveckling i både första- och andraspråket. Alla lärare bör även ha kunskap om modersmålets roll för skolframgång.
Lärare i andra ämnen än språk har inte till uppgift att vara språklärare i sig, men de måste skapa en undervisning där språkliga strukturer
och funktioner synliggörs och förklaras för att stödja elevernas kunskapsinhämtning. Läraren måste vara medveten om vilka språkliga krav som
ställs för att undervisningen i det egna ämnet ska bli utvecklande för eleven. Språket får en funktion och är inte en aspekt separerad från lärandet
av ett ämne. Ämnesundervisningen har således den dubbla uppgiften att
dels utveckla ämneskunskaperna hos eleven, dels utveckla elevens språk,
i synnerhet skolspråket i både tal och skrift inom respektive ämne.
Alla lärare bör sammanfattningsvis ha kunskap om språkanvändningen i det egna ämnet, då det är bara ämnesläraren som kan ha denna specialistkunskap, inte svensk-, svenska som andraspråksläraren eller modersmålsläraren. Det gäller därför att göra skillnad på
• språkundervisning som innebär undervisning i språk och
• språkinriktad, språkutvecklande undervisning som innebär språk i undervisning och är den aspekt som behandlas i detta dokument.
Modersmålets betydelse
Det är angeläget att kunskapen om flerspråkighet ökar generellt inom
skolan, men också om modersmålets betydelse för elevens kunskapsutveckling. I Skolverkets rapport (2008b) Med annat modersmål – elever i grundskolan och skolans verksamhet konstateras att det genomsnittliga meritvärdet
ökar med antal år som eleven deltagit i modersmålsundervisning. Kunskaper i modersmålet har således betydelse för elevens studier. I detta sammanhang är såväl elevers som föräldrars attityd till modersmålet av vikt,
men för skolframgång är också alla föräldrars insikter om skillnaden mellan vardagsspråk och skolspråk väsentliga. När det gäller att nå föräldrar
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till elever med utländsk bakgrund ställer det extra stora krav på lärarens
förmåga att kommunicera och förklara olika sidor av undervisning och
skolverksamhet (se vidare 5.2).
5.1.2 EUCIM-TE-kursplanen – Didaktiken i det inkluderande,
språkutvecklande klassrummet

För att kursplanen ska kunna genomföras med goda resultat måste språkoch ämnesdidaktik i lärarutbildningens alla ämnen, till exempel historia,
matematik, biologi, bild, hem- och konsumentkunskap etcetera integreras, liksom i de delar av utbildningsvetenskapen som behandlar språkliga
aspekter.
En inkluderande och språkutvecklande undervisning erbjuder eleverna god tillgång till tillfällen att aktivt använda språket i tal och skrift,
att lyssna och att läsa.3738 Eleverna bör också få en utvecklande respons på
sitt arbete. Därigenom utvecklar de allt större säkerhet i användningen av
skolspråket. I Australien har utvecklats en pedagogik som sätter språkets
roll för lärande i fokus, den så kallade Australienskolan eller genreskolan.
Den vilar på tre komponenter:
• Den funktionella grammatiken, som bygger på sociologen Bernsteins och
språkforskaren Hallidays teorier.
• Synen på genrer som inspirerats av Vygotskij och Bruner och utvecklats
av Martin och Rothery.
• Genrepedagogiken som även den utvecklats av Martin och Rothery.
I Australienskolan används strategier för att föra in eleverna i olika ämnens
språk och sätt att skriva. Eleverna får arbeta enligt en noga genomtänkt
strategi för att tillägna sig olika ämnens genrer. En grundläggande tanke
är vikten av att undervisningen bygger på elevernas förförståelse och att
kunskapen konstrueras i dialog mellan lärare och elever.
Att eleverna ska lära sig att aktivt använda olika genrer är centralt i
Australienskolan. Schleppegrell (2004:85) har funnit att ett antal genrer är
centrala i undervisningen:
• återgivande (en följd av personligt upplevda händelser),
• berättande,
• instruerande,
• beskrivande,
• redogörande,
• förklarande,
• utredande/argumenterande.
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Det har förstås tillkommit ny forskning inom många av de områden som vi
diskuterade inom projektet, för detta till exempel Sellgren (2011).

Läraren måste således ha kunskap om hur texter i dessa genrer byggs upp
i det egna ämnet för att explicit kunna stötta eleverna i deras genretillägnande. Lärarens genreundervisning kan enligt genreskolan delas upp i
fyra faser:
• bygga upp kunskap om ämnesområdet,
• studera texter inom genren för att få förebilder,
• skriva en gemensam text,
• skriva en individuell text.
Hajer och Meerstringa (2010) definierar språkinriktad undervisning enligt
följande: ”En språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita.
Undervisningen mot dessa mål är kontextrik och full av rika möjligheter
till interaktion samt innehåller språklig stöttning” (Hajer & Meestringa
2010:11). Ett kännetecken på språkinriktad undervisning är, enligt Hajer
och Meestringa, att lärarna ställer höga krav på elevernas lärande, men att
de samtidigt ger det stöd som behövs för att eleverna ska nå målen. Aktiverande och stödjande undervisning kan utformas bland annat genom att:
• ställa öppna frågor (frågor som inte bara har ett svar utan leder till svar
som belyser olika aspekter) som stimulerar tänkandet,
• ge mycket visuellt och taktilt stöd (bilder, grafer, tredimensionella figurer att känna på),
• erbjuda ett rikt utbud av olika texter (läroböcker, andra källor, muntlig
information från videor och dvd:er, lärare, intervjuer),
• låta eleverna använda de nya begreppen i olika skrivuppgifter,
• använda olika arbetssätt som lockar till interaktion,
• lära eleverna att själva tala om vilka problem de har med språket och att
tänka på vad de själva kan göra för att utvecklas,
• ha kontinuerliga utvärderingar som en fast punkt i undervisningen
(Hajer & Meestringa 2010:27–28).
För att skapa entusiasm och vilja att lära gäller det för läraren att finna
inspirerande och kognitivt utmanande texter och material. Med rätt kontextuellt stöd såsom tankekartor, illustrationer, diagram, demonstrationer etcetera kan svåra sammanhang klargöras. Följande modell, som är
utvecklad av Cummins (1996),3839 åskådliggör hur olika uppgifter och stöd
leder till olika klassrumsklimat:
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(Jämför Cummins 2014)
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Kognitivt krävande

Situationsberoende

Uppgifter som
är kognitivt
krävande.
Barnet har
fortfarande
stöd i kontexten.

Uppgifter som
är kognitivt
krävande.
Inget stöd i
kontexten.

Uppgifter som
är kognitivt
relativt enkla.
Barnet har
dessutom stöd
i kontexten.

Uppgifter som
är kognitivt
enkla.
Inget stöd i
kontexten.

Situationsoberoende

Kognitivt enkelt
Cummins 1996

Figur 2. Kognitiv nivå och grad av situationsberoende.
Källa: Cummins (1996)

Cummins utgår i sin modell från två dimensioner: kognitiv nivå och grad
av situationsberoende (figur 2). I modellen beskrivs vilka kognitiva färdigheter de olika nivåerna kräver. Att kopiera eller skriva av ett innehåll
som eleverna inte förstår (nedre högra hörnet) är exempel på uppgift på
låg kognitiv nivå och liksom i rutan i övre högra hörnet ges inget stöd i
kontexten. I rutan i nedre vänstra hörnet ges kontextuellt stöd och eleven
klarar den relativt enkla uppgiften. I övre vänstra hörnet är tvärtom uppgiften kognitivt krävande men med olika former av kontextuellt stöd kan
eleven nå den eftersträvade kunskapen, den Vygotsky (1978) kallar närmaste utvecklingszonen.
För att kunna skapa utmanande uppgifter även om eleven ännu inte
har tillräckliga språkkunskaper, måste lärarna ha kunskap om hur de ska
anpassa sin undervisning. Enligt Cummins bör eleverna successivt arbeta
med allt högre kognitiva nivåer, men detta förutsätter hög grad av kontextualisering och tydlig koppling till elevernas egna referensramar. Genom
att arbeta laborativt, i grupp och med hjälp av multimodala medel, hänger
inte hela undervisningen på enbart språket utan även andra sätt att förstå
används.
Den ovan beskrivna modellen ställer många lärare inför nya krav. Det
är därför nödvändigt att dels alla lärarstuderande, dels verksamma lärare
i alla ämnen får kunskaper om den betydelsefulla roll skolspråket spelar
för elevers lärande och om dess didaktiska konsekvenser. Skolan bör även
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organiseras så att samarbete mellan svenska som andraspråkslärare, modersmålslärare och lärare i andra ämnen möjliggörs. Endast därigenom kan
en inkluderande undervisning realiseras och bli den normala, naturliga
pedagogiken i klassrummet. I lärarutbildningen måste kurser om språkets
roll för lärande vara obligatoriska för alla blivande lärare oavsett ämne och
oavsett vilket stadium de utbildar sig för.
Lärarstuderande ska, med den kompetens i inkluderande och språkutvecklande undervisning de fått under utbildningen, i sin yrkesutövning
kunna fungera som rådgivare för kolleger som inte fått del av denna utbildning. Därigenom bidrar de till att skapa kunskap om och förståelse för
de flerspråkiga elevernas studiesituation och till skolans utveckling.
5.1.3 EUCIM-TE-kursplanen – Grundläggande principer i kursplanen

Kursplanen baseras på följande principer:
Accepterande av flerspråkighet
Kursplanen baseras på kunskapen om betydelsen av elevens alla språk
som utgångspunkt för och medel att lära sig nya språk. Därför är det av
vikt att inte endast det nya språket fokuseras utan även modersmålet. Det
är betydelsefullt att betrakta modersmålet som en resurs och tillgång i
lärandet.
Kursplanen som process
Kursplanen bör ses som ett dokument vars innehåll bör diskuteras, implementeras och utvecklas i dialog med dem som den riktar sig till.
Inkludering
Kursplanen behandlar en språkutvecklande undervisning som är kognitivt
utmanande för alla elever, som ger dem tillgång till det abstrakta, generella vetenskapliga skolspråket och som omfattar alla ämnen.
Meningsbärande
För att göra ett ämnesinnehåll förståeligt har språket en meningsbärande
funktion. Med hjälp av språket förklarar vi samband, redogör för förlopp,
instruerar, berättar etcetera. Språket i sig är inte det primära utan det
innehåll som förmedlas. Det ställer dock krav på att budskapet framförs
på ett för mottagaren godtagbart och förståeligt sätt. För eleven innebär
det att hen måste förstå det språk som används av lärare och andra elever,
liksom språket i olika texter.
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Multimodalitet
Också andra resurser än det talade eller skrivna språket, det vill säga multimodala medel, används för att skapa betydelse. Det kan vara olika visuella
resurser, grafisk representation, gester, bild, film, musik etcetera.
Kursplanens vetenskapliga grund
Kursplanen baseras på vetenskapliga principer och forskningsresultat om
utveckling av första- och andraspråk, om systemisk funktionell grammatik, om språkdidaktik och om sociolingvistik om flerspråkighet.
Lärare och lärarstudenter bör förstå hur språk och ämnesinnehåll
samverkar och hur de kan identifiera alla elevers inlärningsbehov, även
de flerspråkiga elevernas. Språkinlärning betraktas som en del av elevens
deltagande i sociala praktiker i skolan med stöd av läraren. Det förutsätter
att detta stöd ges med utgångspunkt i den aktuella elevens behov, det vill
säga en form av stöttning.
Utbildare av såväl lärarstudenter som verksamma lärare i fortbildning
måste inse att
• det är viktigt att hjälpa eleverna att använda relevant register i olika
ämnen/kurser och skolaktiviteter. Syftet är inte att ge kunskap om
språkliga strukturer men att skapa förutsättningar för kunskapsinriktad kommunikation;
• för att kunna göra det måste man omfatta den språksyn som relaterar
betydelse till språklig form på ett systematiskt sätt;
• en speciell betydelse kan realiseras språkligt på olika sätt, men att bara
vissa språkliga uttryck är lämpliga i speciella kontexter, till exempel att
talspråk oftast är olämpligt i en skriftlig vetenskaplig rapport;
• elever med flerspråkig bakgrund kan ha nytta av explicit undervisning
om vilka möjligheter att förmedla ett innehåll som finns genom att
använda olika språk, visuella, auditiva och andra symboliska medel, det
vill säga multimodala medel. Dessutom ska eleven ges tillräckligt stöd
för att utvecklas till självständig språkanvändare och användare av andra
symboliska resurser som är lämpliga för en viss uppgift.
Attityder
I det följande anges några attityder till språkets roll för lärande som det är
av vikt att lärarstudenter/lärare anammar. Centralt är att lärarstudenter/
lärare och elever förstår att språkanvändning är en social handling som
överför betydelse. Lärare måste inse vilka svårigheter och utmaningar
eleverna står inför och veta hur stöttningen bör utformas. Lärarstuderande/lärare betraktar språk och lärande som två delar i en samverkande
process och kan välja metoder utifrån denna vetskap och i samarbete med
kolleger i andra ämnen. De är öppna för elevens språkliga resurser vare sig
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dessa förmedlas via förstaspråk eller vardagsspråk. Det räcker inte med att
eleven kan lösa problem på ett tillfredsställande sätt utan eleven ska också
kunna använda adekvata språkliga formuleringar. Därigenom utvecklas
elevens språkliga repertoar.
Kunskap och förmåga
Lärarstudenter/lärare måste ha kunskap om den aktuella situationen, vad
gäller flerspråkighet och språkpolicy samt ha en repertoar av språkliga
termer för att beskriva språkliga handlingar och deras strukturer. De förutsätts ha kunskap om hur tillägnan av första- och andraspråk går till, om
skillnaden mellan vardagsspråket och skolspråket inom sina ämnen, om
betydelsen av den undervisningskontext de skapar och av multimodalitet.
Lärarstudenter/lärare måste ha välgrundad kunskap om framgångsrika och effektiva metoder och didaktiska medel vad gäller textproduktion,
läsning och språkliga reflektioner – individuellt, i grupp eller i helklass.
Lärarstudenter/lärare har kunskap om framgångsrik undervisning i språkliga och kulturellt heterogena klassrum och om ålderns och den språkliga
nivåns betydelse för val och användning av metod. De vet på vilken grund
uppgifter och övningar utformas och har också kunskap om internationella och nationella goda exempel.
Läraren kan undervisa eleven om vikten av användning av det bästa
registret för att skapa betydelse, det vill säga att välja rätta språkliga medel
för en viss situation, och eleven ska också genom undervisning lära sig att
bedöma såväl sin egen som sina kamraters val av språkliga uttrycksmedel.
Lärarstudenter/lärare har en helhetssyn på användningen av metoder så att dessa systematiskt samordnas med den aktuella kontexten och
med andra undervisningsaktiviteter. De kan samordna ämnesmässiga
och språkliga aspekter. De kan också välja och förbereda metoder med
utgångspunkt i elevens förutsättningar och behov, vilka synliggjorts i en
behovsanalys. De använder undervisningstiden väl så att eleven får nödvändig tid för lärande. De kan omformulera elevens vardagliga yttranden
till den vetenskapliga skolspråksnivån, och de kan utifrån en implicit nivå
skapa en explicit lärsituation med adekvat lingvistisk nivå. De kan lära eleverna lämpliga lärstrategier för att förbättra det ämnesmässiga språkliga
uttrycket och använda multimodala medel, till exempel grafiska illustrationer.
5.1.4 EUCIM-TE-kursplanen – Bedömning och utvärdering
av lärarens undervisning

I lärarens uppgifter ingår att bedöma elevers prestationer och att utvärdera sin egen undervisning. För att bedöma flerspråkiga elevers resultat
måste läraren vara medveten om språkets roll för kunskaperna i de olika
ämnena och finna adekvata instrument för att göra en sådan bedömning.
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Det är angeläget att elevens kunskaper bedöms och inte elevens eventuella språkliga brister. I den svenska skolan ska varje elev ha en individuell
utvecklingsplan. För att en elev med annat modersmål än svenska ska få
behålla sitt självförtroende och sin glädje i lärandet är det önskvärt att
själva kunskapsprocessen betonas och att planen präglas av ett långsiktigt
tänkande.
5.1.5 EUCIM-TE-kursplanen – En inkluderande, språkutvecklande
undervisning och skolans organisation

Som framgår av det ovan nämnda ställer en inkluderande och språkutvecklande undervisning många, och delvis nya, krav på dels lärarens kompetens, dels skolans hela verksamhet. En inkluderande undervisning kan
endast skapas om en stöttande skolorganisation finns. Forskning visar tydliga samband mellan skolorganisation, skoladministration, undervisning
och elevers studieframgångar. Det är därför viktigt att arbetssätt för en
inkluderande och språkutvecklande undervisning ingår i skolans handlingsplan och används systematiskt.
Många aspekter kännetecknar läraren i en god och lärande skolorganisation. I det följande anges några av stor betydelse för skapandet av en
inkluderande och språkutvecklande undervisning.
För att framgångsrikt kunna implementera en inkluderande och
språkutvecklande undervisning måste personalen besitta tre kompetenser: planering, utvärdering och rådgivning. Lärarstudenter/lärare ser sig
inte endast som ämneslärare utan också som en del i skolans hela organisation och i det omgivande samhället. De samarbetar och ingår i nätverk.
De samverkar i planeringen av en inkluderande undervisning och utvärderar sin undervisning i till exempel ett peer review-förfarande, de ger råd och
stöd. De bidrar också till en gemensam skolfilosofi där innebörden och
vikten av en inkluderande och språkutvecklande undervisning är central
– en undervisning som är öppen för skillnader och interkulturell undervisning. De uppmuntrar ett demokratiskt deltagande av alla som är involverade i skolans verksamhet, också av eleverna, för att utveckla skolan.
Lärarstudenter/lärare har kunskap om vad som kännetecknar en framgångsrik skola och kan använda sig av metoder och strategier för utveckling, samarbete och implementering av en inkluderande och språkutvecklande undervisning, föräldramedverkan och fortbildning. De har kunskap
om goda språkdiagnostiska metoder och redskap för olika åldersgrupper.
För att implementera kursplanen för en inkluderande och språkutvecklande undervisning bör lärarstudenter/lärare kunna utveckla en
språkpolicy. De kan i samarbete med språk- och ämneslärare planera, organisera, utvärdera och ge råd vad gäller användningen av olika register.
Studenter/lärare kan också använda sig av metoder för formativ utvärdering av språk och språkdiagnoser och använda sig av resultaten på ett för
eleven utvecklande sätt.
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Lärarstudenten/läraren ska
• i en första fas av studierna (under utbildningen) lära sig att skapa en språkplan baserad på kunskap från arbetslaget och från den verksamhetsförlagda utbildningen,
• i en andra fas av studierna (under utbildningen) pröva de språkdiagnostiska kunskaperna och rekommendera både kort- och långsiktiga åtgärder för planering av språkutvecklande undervisning under handledares
överinseende. I möten med föräldrar, elever och lärare fördjupar de sin
rådgivande kompetens,
• i en tredje fas (efter utbildningen) självständigt kunna genomföra språkplaneringen på uppdrag av skolan. I detta arbete inkluderar de externa
experter och viktiga intressenter i samhället och samverkar med andra
skolor.

5.2 EUCIM-TE-projektet, vår enkätstudie, empiriskt material
Den lägesbeskrivning av de flerspråkiga elevernas studiesituation som
gjordes under 2009 baserades på då aktuella dokument från exempelvis
Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, på statistik från Statistiska
Centralbyrån, på läroplaner och andra styrdokument samt på tillämplig
aktuell forskning. Som grund för lägesbeskrivningen användes även en
enkätstudie som genomfördes i april 2009. Den skickades till en kontaktperson vid varje skola i Södermanlands och Västmanlands län som vårt läro
säte, Mälardalens högskola, hade avtal med om lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Dessa skolor kallades partnerskolor. Det
var förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, såväl kommunala som friskolor, och komvux. Skolornas rektorer fungerade på de flesta skolor som
partnerskolornas kontaktpersoner. I april 2012 gjordes en uppföljande
enkät till de skolor som Mälardalens högskola då hade avtal med; i den nya
lärarutbildningen benämns de fältskolor. En speciell enkät skickades 2009
till de lärarstudenter som vid vårt lärosäte var i slutet av sin utbildning,
men ingen sådan genomfördes 2012 (se vidare bilaga 1, 2 och 3). För var
och en av de tre enkäterna skickades en påminnelse ut. I avsnitt 5.2.1 och
5.2.2 redovisas enkätsvaren, medan vi i avsnitt 5.3 tolkar och diskuterar
dem.
5.2.1 EUCIM-TE-projektet – enkäterna till partnerskolornas/
fältskolornas kontaktpersoner

Bakgrundsfakta
De två enkäterna skapades i och skickades ut via undersökningsverktyget
Netigate. Där ges möjligheter till utformning av frågor med bundna eller
öppna svarsalternativ, till översikter över olika svar, listor över vilka informanter som gett vilka svar, korstabulering, grafer, tabeller, diagram
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etcetera. Tidpunkten för enkäterna var vald så att den skulle ge informanterna god möjlighet att besvara frågorna.
Enkäten till partnerskolornas kontaktpersoner i april 2009 omfattade
43 frågor som berörde bakgrundsfakta som exempelvis tjänstebenämning,
skolform, antal elever totalt och per årskurs, antal lärare, fritidsledare,
elevassistenter och så kallad annan pedagogisk personal. Frågorna förutsatte också att uppgifter fanns om antal elever berättigade till moders
målsundervisning och hur många som läste ämnet, hur många som deltog i svenska som andraspråksundervisning, hur många som läste både
svenska som andraspråk och svenska, hur många lärare som undervisade
i svenska som andraspråk och om deras utbildning i ämnet och samarbete mellan olika lärare. Vi var också intresserade av vilka modersmål
som eleverna läste, var och när modersmålsundervisning gavs, om möjligheter till modersmålsstöd erbjöds och av arbetsförhållandena för modersmålslärarna. Även skolans kontakt med de flerspråkiga elevernas föräldrar
berördes.
Den uppföljande enkäten till fältskolornas kontaktpersoner tre år
senare, april 2012, innehöll i stort samma frågor, dock något färre (34 frågor) och med smärre justeringar och förtydliganden som gjordes utifrån
de erfarenheter den första enkäten gav. I tabell 12 ges en översikt över
antal svarande i respektive skolform.
Tabell 12. Översikt över antal svarande vid respektive skolform.
Skolform

Antal 2009

Antal 2012

Förskola

30

14

Grundskola

45

22

Gymnasieskola

13

4

Annan typ av skola

12

4

I tabell 13 visas antal utsända enkäter och antal svar.
Tabell 13. Antal utsända enkäter och antal svar i såväl absoluta tal som i
procenttal
År

Informant
kategori

Antal utsända
enkäter

Antal svar

Andel (%) svar

2009

Partnerskolornas
kontaktperson

180

81

45

2009

Lärarstuderande

325

74

23

2012

Fältskolornas
kontaktperson

268

35

13
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Som framgår av tabell 13 varierade svarsfrekvensen mellan 13 och 45 procent. Hur denna svarsfrekvens påverkar vår studie diskuteras i avsnitt 5.3.
I det följande redovisas de svar från enkäterna 2009 och 2012 som är
av betydelse för denna rapport. Vi har valt att ange svaren från båda åren
parallellt för att öka läsbarheten och möjligheten till jämförelser. Där vi
funnit lämpligt anges svaren i tabellform, medan andra svar redovisas i
löpande text. För att tabellerna ska bli någorlunda överskådliga har intervall angetts för exempelvis hur många elever som är behöriga till respektive deltar i svenska som andraspråksundervisning. I tabellerna anges
även hur många skolor som uppgett det antal elever som finns i ett visst
intervall. Nackdelen med att utforma tabeller på detta vis är att de exakta
talen inte blir synliga, endast hur många som återfinns i ett visst intervall.
Utdrag ur tabell 14 nedan får konkretisera förklaringen.
Elevantal

Antal skolor 2009

Antal skolor 2012

0–300

41

24

Det är 41 skolor år 2009 som har ett elevantal på mellan 0 och 300 elever,
och motsvarande siffra är 24 skolor i enkäten 2012. I detta intervall återfinns således både skolor med, i princip, till exempel 1 elev respektive 299.
I tabellerna anges med jämna intervall exempelvis antal elever som deltar
i undervisning i ett visst ämne, men i tabell 14 frångår vi de jämna intervallen för att i stället använda oss av ett betydligt större intervall då inga
av de svar som getts har fallit inom ett visst intervall, det vill säga vissa
intervall har stått ”tomma” på svar. Därigenom har vi kunnat undvika att
göra tabellen onödigt lång och svåröverskådlig. De förhållandevis stora
intervallen medför att analysen inte kan genomföras på detaljnivå och
att skolor som hamnar i respektive intervalls ytterkanter, trots olikheter
i exempelvis elevantal, ändå beskrivs på likartat sätt. Vi menar dock att
detaljnivån är tillräcklig för att uppfylla syftet med vår undersökning.
Vissa av enkätfrågorna krävde att informanterna själva formulerade
sig och i redovisningen nedan ger vi ett urval av svaren, ibland som referat, ibland som citat. Vi har strävat efter att ge en bred och informationsrik
bild av dem.
Majoriteten av de svarande bland partnerskolornas kontaktpersoner
har tjänstebenämningen rektor eller i några få fall biträdande rektor.
Andra tjänstebenämningar är: skolchef, förskolechef, kvalitetsutvecklare,
avdelningschef, enhetschef, (administrativ) chef, lärare, förskollärare,
vd och föreståndare. De svarande representerar mestadels förskola och
grundskola.
Skolornas elevantal varierar stort, mellan 40 och 1600 elever, vilket
framgår av tabell 14. Vissa skolor avstod att besvara denna fråga.
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Tabell 14. Antal elever vid skolorna 2009 och 2012
Elevantal

Antal skolor 2009

Antal skolor 2012

0–300

41

24

301–600

31

7

601–900

4

2

901–1200

1

1

1201–1600

3

Av tabell 15 nedan framgår antal lärare per skola.
Tabell 15. Antal lärare per skola
Antal lärare/skola

Antal svar 2009

Antal svar 2012

1–10

8

5

11–20

22

9

21–30

8

7

31–40

13

10

41–50

5

1

51–60

6

0

61–70

0

1

71–80

0

0

81–90

0

0

91–100

0

1

101–110

0

0

111–120

0

0

121–130

1

0

131–140

0

0

141–150

1

1

Tabellerna 14 och 15 ger tillsammans en bild av de deltagande skolornas
storlek och därmed också deras skilda förutsättningar.
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Enkäterna till partnerskolornas/fältskolornas kontaktpersoner
– frågor och svar om de flerspråkiga elevernas skolsituation
En av frågorna i enkäten 2009 löd: ”Finns handlingsplan för mångfaldsfrågor på din skola?” Frågan besvarades av 67, varav 29 (43 procent) svarade
ja, men 38 (57 procent) svarade nej. De som svarade ja gavs i en följdfråga möjligheten att beskriva innehållet i planen. De flesta svarade att
mångfaldsfrågorna behandlas i likabehandlingsplanen eller att innehållet
gäller likabehandling. Mer specifik information ges i följande citat: ”Skolan har ca 70 % elever med annat modersmål än svenska – skolans lokala
planer är mångfaldsplaner per definition. En av våra viktigaste uppgifter
är att ha strategier för att hantera mångfalden.” Svaret från en annan informant beskriver ett konkret innehåll: ”Ta in tolk vid behov. Jobba med
förhållningssättet mot våra invandrarföräldrar. Systematiskt arbete med
språket i barngrupper. Mer modersmål i vår verksamhet. Få fler att gå på
föräldramöten. Låta vid behov 6-åringar vara kvar i förskolan för att utveckla språket, sociala koder mm. Utveckla förståelsen för den kulturella
bakgrunden. Fortbildning av personal.” Ytterligare ett exempel på beskrivning av mångfaldsplanen: ”Framför allt tonvikt på samarbetet mellan elev,
förälder och skola samt elevens utveckling i det svenska språket.”
I enkäten 2012 formulerades frågan något annorlunda: ”Följer din skola någon handlingsplan för mångfaldsfrågor?” Av de 35 svarande angav
20 att de följer en sådan plan, medan 15 svarade nej. I den därpå följande
frågan kunde de som svarat ja ange på vilket sätt planen integreras i verksamheten. Exempel på svar är: ”Den följs vad gäller rutiner och åtgärder
i verksamheten. Diskuteras kontinuerligt.” ”Framtagen tillsammans med
den mångkulturella enheten. Alla skolor […] ska följa den.” ”I vardagsarbetet.” ”Ingår i värdegrund.” ”Kommuniceras på personalmöten för att
implementeras i verksamheten.” ”Information till personalen på APT.”3940
”Planen följs upp av en grupp en gång i månaden. Och på avdelningsplaneringar.” ”Dels i uppsatta konkreta mål och dels i ’bemötande’.”
En fråga gällde vem som bestämmer om eleven ska delta i undervisning i svenska som andraspråk. Av de 51 som besvarade frågan 2009 angav 16 att det är rektor som bestämmer. Ytterligare sju anger att det är
rektor på inrådan av lärare eller rektor i samråd med exempelvis föräldrar, elevvårdsteam, SVA-lärare eller i samråd med svenska och svenska
som andraspråkslärare. Övriga 28 svarande ger varierande svar: Elev/målsman (eventuellt efter samråd med skolan, sv-lärare, lärare, mentorer och
eventuell vårdnadshavare), respektive lärare, klasslärare/mentorer, föräldrarna/vårdnadshavare, ”föräldrar ansöker om modersmålsstöd”. I ett fall
anges att politiker/rektor bestämmer. Liknande svar ges i enkäten 2012.
Också svaren på en fråga om antalet elever som var berättigade till undervisning i svenska som andraspråk varierade mycket mellan skolorna.
40

Arbetsplatsträff, vår kommentar.

105

Både 2009 och 2012 är det fler elever som är berättigade till undervisning
i svenska som andraspråk än som faktiskt läser ämnet. I 2009 års enkät
anger en informant att 380 elever är berättigade till svenska som andraspråk och att cirka 50 procent av dem faktiskt läser ämnet. På en skola går
94 elever år 2012 som samtliga är berättigade att läsa svenska som andraspråk, men enligt informanten läser ingen svenska som andraspråk. En
annan informant 2012 anger att 85 elever är berättigade till svenska som
andraspråk men avstår från att besvara frågan hur många som faktiskt
läser ämnet. I många svar både 2009 och 2012 anges ”ca” eller intervall.
Flera besvarar frågan med ”vet ej”. Vissa svar på frågan angående antal
elever berättigade till undervisning i svenska som andraspråk ges i form
av en kommentar, exempelvis: ”Alla som är i behov av och har rätt till.”
”Enbart femåringar, c:a fem totalt.” ”Vi har hemspråksstöd.” Svaren på
frågan ger således en splittrad bild av organisationen kring och undervisningen i ämnet.
En annan fråga berörde hur många elever berättigade till undervisning
i svenska som andraspråk som läser svenska som förstaspråk. Svaren 2009
visar en variation mellan de deltagande skolorna. Av de 48 svarande anger
22 att detta inte gällde någon elev. I nio av svaren anges att 1–5 elever läser
svenska som förstaspråk. I sju av svaren anges högre siffror: 20, 23, 25,
30, 44, 95, 99 elever. Några anger att frågan är svår att besvara, att ingen
statistik finns. Svaren på denna fråga ger sammantaget bilden att många
elever som är berättigade till undervisning i svenska som andraspråk läser
svenska som förstaspråk. De 19 svaren 2012 visar en liknande variation.
Åtta informanter anger 0 elever. De övriga svaren varierar mellan 1 och 17
elever. Två anger att de inte vet.
Den därpå följande frågan löd: ”Hur många elever läser både svenska
som andraspråk och svenska som förstaspråk?” Enligt svaren är det vanligaste att ingen elev läser svenska både som andraspråk och som förstaspråk, men det förekommer dock. Den informant 2009 som angett antalet
200 elever som läser båda ämnena har tidigare angett att 100 elever på
hans skola är berättigade till undervisning i svenska som andraspråk. Det
är därför tveksamt hur svaret ska tolkas. En informant 2012 anger att ”Svaläraren deltar i sv-undervisn.”. Flera frågetecken som svar på frågan eller
”vet ej” förekommer båda åren.
Två frågor gällde antalet svenska som andraspråkslärare respektive
hur många av dessa som har utbildning i svenska som andraspråk. Av de
48 svaren på den första frågan 2009 svarar 24 informanter att de inte har
någon svenska som andraspråkslärare, medan de övriga anger 1–5 lärare.
En svarar 16 lärare och en annan anger att alla lärare är svenska som
andraspråkslärare. Av de 46 svaren 2009 på frågan hur många av dessa
som har utbildning i ämnet framgår av 8 svar att inte alla svenska som
andraspråkslärare har utbildning i ämnet; övriga skolor har utbildade SVAlärare. En informant anger att alla lärare har utbildning i det. I ett annat
svar anges: ”All verksamhet har sva-inriktning.”
106

År 2012 anger 3 informanter att de inte har någon svenska som andraspråkslärare. Övriga varierar mellan 1 och 4 lärare. I ett svar anges ”alla”.
Ett annat svar lyder: ”en på heltid och ca.10 som duttar med sina egna
elever.” På frågan hur många av dessa lärare som är behöriga att undervisa
i ämnet anger tre att ingen har utbildning. De är desamma som angett att
de inte har någon svenska som andraspråkslärare. I övrigt anger alla utom
en att samtliga lärare i ämnet också har utbildning i det.
I enkäten ställdes både 2009 och 2012 frågan hur samarbetet var upplagt mellan lärare i svenska som andraspråk och ämnes-/klasslärare. År
2009 besvarade 40 informanter denna fråga. Det vanligaste svaret är att
samarbete sker inom arbetslagen. I ett svar påpekas att ”Det skiljer sig inte
från annat samarbete. Men är mer intensivt för elever på IVIK4041, där alla
läser SVA.” Ett annat svar: ”Läraren i svenska som andraspråk undervisar
i vår internationella klass. Det är barnen i den klassen som läser svenska
som andraspråk. Då dessa elever skolas ut i ’vanliga’ klasser övergår de
oftast till svenska.” Ytterligare ett svar: ”Vi försöker undervisa språkutvecklande i alla ämnen och därmed utgå från att en stor del av eleverna
har sv som sitt andraspråk. De nyligen hitkomna svenskarna förbereds
inför sv lektioner i mindre grupp (förförståelse).” I två av svaren anges att
samarbetet inte är organiserat eller välutvecklat.
År 2012 besvarades frågan om samarbetet av 14 informanter. Exempel
på svar är: ”Läraren i sv som andraspråk har sin huvudtjänst på grannskolan. Det försvårar. Samarbetet runt enskilda elever sker när läraren är
här för undervisning. Flera av våra lärare mailar aktuell information och
planering från klassen. Läraren deltar en gång per månad i gemensamma
överläggningar med lärarpersonalen här.” ”Ständig diskussion och samarbete. Vid vissa tillfällen så finns SvA läraren i klassrummet istället för att
gå iväg med eleverna. Allt beroende på behov som eleverna har.” ”Gemensam planering i vissa moment + samlad bedömning av elevarbeten.” ”Nära
samarbete ofta tillsammans.” ”De för kontinuerliga diskussioner.”
Två frågor berörde hur många elever som var berättigade till undervisning i modersmål respektive hur många som läste modersmål. Av svaren
både 2009 och 2012 framgår, med några få undantag, att det är fler elever
berättigade till modersmål än som läser det. Av de enskilda svaren i enkäterna framgår att antalet elever som inte läser ämnet trots att de är
berättigade, varierar mellan 66 elever som mest och 1 elev som minst. En
informant 2009 anger att ungefär hälften av eleverna är berättigade och
av dem deltar cirka 75 procent. Två informanter 2009 svarar att de inte vet
hur många elever som är berättigade respektive faktiskt läser.
De vanligaste modersmålen är, enligt båda enkäterna, arabiska, finska,
somali och kurdiska, men också andra språk anges som exempelvis kirundi och tigrinja. Antalet modersmålslärare vid skolorna varierar mycket. En
av informanterna angav på en tidigare fråga att 0 elever läser modersmål
41
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på den aktuella skolan, men i svaret på vilka språk som läses av eleverna
anges dock följande språk: ”finska, somaliska, turkiska, surani, kurmanjij,
tigrinja, dari”.
I enkäten 2009 ställdes åtta frågor om modersmålslärare och modersmålsundervisning. Av svaren kunde vi dra slutsatsen att en del av dessa
frågor var svåra att besvara, varför frågorna i enkäten 2012 delvis formulerades om. Svårigheter att svara gällde exempelvis modersmålslärarnas anställningsförhållanden. I vissa kommuner är modersmålslärare anställda
centralt och inte vid en viss skola, enligt enkätsvaren både år 2009 och
år 2012. En fråga angående modersmålslärarnas behörighet 2009 vållade
svårigheter och många svar ”vet ej” angavs. Denna fråga ställdes inte 2012
och inte heller den om tillgång till lärare i modersmål. År 2009 saknades,
enligt enkäten, lärare i en lång rad modersmål helt vid vissa skolor. Exempel på sådana modersmål är: thai, kirundi, amarinja, uiguriska, kurdiska,
romani, albanska, somaliska och bosniska. Totalt nämndes 28 olika språk
där lärare saknades. Lärare i dessa språk fanns i vissa kommuner och inte
i andra.
De flesta modersmålslärare tjänstgjorde, enligt enkätsvaren 2009 och
2012, på flera skolor och elevgrupper bildas i samarbete mellan flera skolor i första hand, i andra hand kommunvis och i tredje hand på den egna
skolan. Om undervisningen inte äger rum på den egna skolan ges den
nästan alltid på annan (närliggande) skola, men i några fall ges undervisningen på central enhet i kommunen. Oftast ordnas undervisningen
efter ordinarie skoldag, men i nästan lika många svar framgår att undervisningen kan ges under dagen, på eftermiddagstid eller vid varierande
tid på dagen. Av enkätsvaren framgår också att många, men långtifrån
alla elever, får modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmålet
vid behov. I enkäten 2012 ställdes frågan ”Vem och vad avgör om denna
stödundervisning ska ges?”. Endast 12 informanter besvarade frågan. Av
svaren framgår att det är rektor som avgör, men även specialpedagog eller
elevhälsoteam. Faktorer som elevens behov, tillgången till lärare i olika
språk nämns också. I ett svar anges att skolan beslutar tillsammans med
föräldrarna. Stödundervisningen organiseras på olika sätt, exempelvis som
parallellspråkig undervisning, stöd under skoldagen av lärare i modersmålet, i studieverkstad, som annat stöd i svenska – antingen i klass, i liten grupp
eller enskilt. Studiehandledning ges enstaka timmar per vecka, eventuellt
utanför klassen.
Samarbete med modersmålslärare och övriga lärare är begränsat, enligt
informanterna både 2009 och 2012. I de fall det förekommer kan det ske
genom gemensam planering och/eller träffar med arbetslag. Förklaringar
till bristen på integrering är exempelvis: ”Mycket olika, en del är väldigt
intresserade och samplanerar med klasslärare, andra vill bara hålla på för
sig själva.” ”Dålig integrering pga resor och fler skolor.”
Både 2009 och 2012 löd en enkätfråga: ”Hur får föräldrarna information
om modersmålsundervisning?” Informanterna fick med egna ord beskriva
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hur föräldrainformationen ordnades. Brev hem var vanligt alternativ, liksom föräldramöten. Exempel på andra alternativ är: informationsträffar,
samtal, telefon, via skolans hemsida, omdöme vid utvecklingssamtal, via
klasslärare, information via eleverna. Även svar som ”via kommunen” eller
via ”Skolverkets info” och ”genom läroplansmålen” ges. Ett annat svar
anger: ”De erbjuds söka på särskild blankett i början av höstterminen.”
Vissa skolor säkerställer genom tolkservice att informationen från skolan
når föräldrar som har svårigheter med svenska språket. Modersmålslärare
tar kontakt vid vissa skolor och andra skolor översätter text, men en informant påpekar: ”Alltför lite skriftlig info finns översatt.” Bara några få
informanter anger att det förekommer att barnet tolkar. Gemensamt för
många svar är att lärarna har en nyckelroll när det gäller informationen
till de flerspråkiga elevernas föräldrar.
Utöver utvecklingssamtal och föräldramöten har skolorna mer löpande
kontakt med föräldrarna via brev, telefon och e-post, föräldrarådsmöten
eller på förskolan dagligen vid lämning och hämtning av barnet. Exempel
på andra former av kontakter som nämns i båda enkäterna är kontakt
med intresseorganisationer och vid elevvårdskonferenser. Det tycks som
om kontakt tas från vissa skolor om behov föreligger, inte annars. I vissa
av svaren anges också att inga extra kontakter tas: ”Det är ingen skillnad
mot barn med svensk bakgrund, möjligen lite mer logistik för att beställa
tolk.” I stort framgår att få speciella satsningar görs för att nå dessa föräldrar.
Frågan ”Hur säkerställer ni att informationen från skolan når föräldrar som har svårigheter med svenskan” ställdes både 2009 och 2012. Det
oftast förekommande svaret är att tolk anlitas och att resurser finns för
det. Exempel på andra svar är: ”Översatt material till deras språk, svårt när
de är analfabeter.” ”Vi har enstaka elever där vi oroar oss över om informationen går fram. Vi försöker följa upp skriftlig info med telefonsamtal för
att fråga om ngt behöver förklaras. De flesta har ngn som hjälper till runt
sig. Några har det inte.”
5.2.2 EUCIM-TE-projektet – enkät till lärarstudenter

Samtidigt som en enkät skickades till partnerskolornas kontaktpersoner
i april 2009 riktades även en enkät till lärarstudenter i slutet av sin utbildning vid Mälardalens högskola. För distributionen av studentenkäten
användes, liksom för de övriga enkäterna, verktyget Netigate. De 26 frågor vi önskade få lärarstudenternas syn på berörde bakgrundsfrågor om
inriktning i programmet, antal veckor i verksamhetsförlagd utbildning
som de sammanlagt haft vid tidpunkten för enkäten och andra erfarenheter av läraryrket. Vi ville också veta vad lärarutbildningen innehållit
om skolan som mångkulturell miljö, studenternas erfarenheter av undervisning av flerspråkiga elever och VFU-skolans strategi att bemöta dessa
elever, hur studenterna under VFU:n tillgodosåg de flerspråkiga elevernas
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behov, exempelvis språkligt, och om de använde de flerspråkiga elevernas erfarenheter i sin undervisning. Andra frågor gällde hur de upplevde
modersmålslärarnas situation och samarbetet med dem och vad de önskade att lärarutbildningen skulle innehålla med avseende på kunskap om
flerspråkiga elever.
Bakgrundsfakta
I tabell 16 anges antal utsända enkäter och antal svar.
Tabell 16. Antal utsända enkäter och antal svar i såväl absoluta tal som i
procenttal
År

Informant
kategori

Antal utsända
enkäter

Antal svar

Andel (%) svar

2009

Lärarstuderande

325

74

23

Som framgår av tabell 16 var svarsfrekvensen 23 procent, men de svar som
gavs ger trots allt en bild av lärarstudenternas utbildning vad gäller flerspråkighet och språkets roll för lärande som är av intresse för vår rapport.
Eftersom flera av frågorna berör studenternas erfarenheter kan det
vara relevant att redovisa åldersfördelningen bland de svarande (se tabell
17).
Tabell 17. Åldersfördelningen bland svarande lärarstudenter.
Lärarstudenternas ålder

Antal lärarstudenter

20–25 år

28

26–30

18

31–35

8

36–40

14

41–45

3

46–50

2

Av tabell 17 framgår att olika åldersgrupper är representerade, även om
majoriteten av de svarande är unga, 20–30 år. Också i gruppen 36–40 år
återfinns många svarande.
En av bakgrundsfrågorna berörde vilken inriktning studenterna valt
i sin lärarutbildning. Av de 74 svarande uppgav 33 att de hade valt en
kombination där ämnet svenska ingick, 10 moderna språk, 11 kombinationer med matematik, 6 kombinationer med naturkunskap och biologi,
4 samhällsvetenskapliga ämnen, 1 samhällsvetenskap i kombination med
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naturkunskap, 7 kombinationen lek och lär och slutligen 1 idrott. Bland
de svarande finns således de flesta av skolans undervisningsämnen representerade.
En annan bakgrundsfråga gällde hur många veckors VFU de haft vid
enkättillfället. Svaren anges i tabell 18.
Tabell 18. Antal veckor VFU i utbildningen vid svarstillfället.
Antal veckor VFU

Antal svar

1–5

7

6–10

11

11–15

27

16–20

24

21–25

2

26–30

3

Majoriteten studenter hade vid svarstillfället haft 6–20 veckors VFU. Endast
sju av de svarande hade endast haft 1–5 veckor, medan 5 hade haft mer
än 20 veckor. På en följdfråga svarade 32 att de inte hade ytterligare erfarenhet av undervisning, medan 42 angav att de hade det. De flesta hade
undervisat i olika årskurser i grundskolan, ofta på högstadiet, men andra
skolformer anges också såsom grundsärskola, gymnasiet, komvux och
Migrationsverket. Anställningarnas längd varierade mellan några månader och upp till 10 år.
Enkäten till lärarstudenter – frågor och svar om lärarutbildning
och undervisning av flerspråkiga elever
En fråga löd: ”I vilka delar av lärarutbildningen har ingått moment om
skolan som mångkulturell miljö?” Hur svaren fördelar sig framgår av
tabell 19.
Tabell 19. I vilka delar av lärarutbildningen har ingått moment om skolan
som mångkulturell miljö?
Fråga

Antal ja-svar

Antal nej-svar

I inriktningskurser?

42

22

I AU-kurser?

59

13
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Det är, enligt tabell 19, framför allt i AU-kurser4142 som moment om skolan
som mångkulturell miljö ingått. Många av de svarande anger att även inriktningskurser innehållit sådana moment.
I en följdfråga fick studenterna i fritext ange exempel på vad momenten om skolan som mångkulturell miljö innehållit och 63 svar gavs. De
flesta nämner moment som integrering, två- eller flerspråkighet, språkinlärning och språkutveckling. Att många av studenterna har svenska i sin
inriktning blir tydligt i svaren, men även andra inriktningar finns representerade vilket framgår av följande citat: ”Andrahandsspråk, matematik
i andra länder”. ”Examensarbete om matematikundervisning på modersmålet”. Vissa svar är fylliga som i följande exempel: ”Att vi har olika erfarenheter och värderingar. Vilket är något som vi lärare skall ta hänsyn
till. Däremot har det inte varit mycket om hur jag som lärare kan göra
mitt ämne mer interkulturellt. Det saknar jag.”. ”Hur kommunikationen
i klassrummet är beroende av etnicitet, synliggörande av fördomar, medvetandegörande av mångkulturens möjligheter och problem.” ”Allmänt
hur man skall jobba och främja mångkulturalitet och interkulturalitet.
Har lärt mig mycket och tänker nu annorlunda.” I 6 av svaren anges att
undervisningen om skolan som mångkulturell miljö inte satt några spår.
Dessa 6 svarande skriver att de inte minns något om detta, som i följande
citat: ”Kan inte minnas några moment som seriöst har tagit upp detta område på en så pass seriös nivå som egentligen krävs.” I ytterligare en fråga
om detta ämne svarar 61 att de hade velat få fördjupade kunskaper inom
området.
En fråga löd: ”Har du haft elever med annat förstaspråk än svenska?”
Av de 73 som besvarade frågan angav 51 att de haft det och 22 att de
inte haft det. Eftersom enkätens övriga frågor gällde just elever med
annat modersmål än svenska deltog inte de 22 som svarat nej i den återstående delen av enkäten. De som svarat ja fick i den följande frågan
ange hur stor andel av klassen/klasserna som hade ett annat modersmål.
Variationen i svaren är stor. Sju av de svarande anger att klasserna haft 100
procent elever med annat modersmål och någon anger att hon undervisar på sfi, vilket naturligt medför att ingen av hennes elever har svenska som modersmål och möjligen gäller detta också för de övriga svaren
där 100 procent anges. I enkäten till partnerskolorna uppges dock från
några grundskolor att samtliga deras elever är flerspråkiga och en del
av studenterna kan ha gjort sin VFU på någon av dessa skolor. Tydligt
är att övriga klasser, enligt studentenkäten, innehåller allt från 1 upp
till 75 procent elever med annat modersmål än svenska. Antalet flerspråkiga elever varierar således stort mellan skolorna, vilket framgår
också av enkäterna till partnerskolorna/fältskolornas kontaktpersoner.
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Vi ville även veta om det verkade finnas en strategi på VFU-skolan som
visade att man tog hänsyn till behoven av svenska som andraspråks- respektive modersmålsundervisning. Denna fråga besvarades av 50 studenter. Av dessa svarade 15 att de inte uppfattat det. Tre svarade att de inte
visste, medan övriga angav jakande eller mer beskrivande svar. Här följer
ett par citat gällande svenska som andraspråk:
Ja, i och med att ämnet svenska som andraspråk finns att läsa
– men det är ofta vanliga svensk-lärare som har lektionerna och
dessa tar inte alltid hänsyn till språket i ett inlärarperspektiv.
Modersmål finns inte.
Det finns en viss strategi att tillgodose dessa elevers behov.
Men undervisningen är långt ifrån tillräcklig. Eleverna tas ut
ur helklassen och undervisas i mindre grupper vilket gör att
många av eleverna anser att sva-undervisningen har en lägre
status än de andra ämnena. Forskning säger att sva-undervisning
ska integreras i vanliga undervisningen. Tyvärr ser inte verkligheten ut så pga ekonomiska hinder.
Studenten som citeras nedan ger sin syn på om hänsyn togs till modersmålsundervisningen:
Till viss del. Dock ställde det stora krav på respektive elevs
föräldrar att kräva modersmålsundervisning för just sitt barn.
Det kom inte av sig självt. Det var också väldigt viktigt att vi
lärare såg till att eleverna kom iväg på sin undervisning. Den
var helt klart en aning ”styvmoderligt” behandlad av de andra
lärarna, eftersom många av modersmålslärarna inte var ’riktiga’
lärare. Detta var helt tydligt ett problem. Legitimiteten för dessa
modersmålslärare är låg.
Mer positiva svar gavs också:
Som jag upplevde det: ja. Lärarna var väl medvetna om de
svårigheter som dessa elever kunde ha språkligt, och även om
jag själv inte upplevde det berättade lärarna att de brukade
samarbeta med modersmålslärare.
En annan fråga gällde om studenterna upplevt att de ställdes inför extra
utmaningar som lärare om det fanns elever med annat modersmål i deras
undervisning. På denna fråga svarade 52 studenter och av dem ansåg 38
att de tyckte att det ställdes extra krav på dem, medan 14 svarade nej. Vi
ville i en följdfråga veta hur dessa krav i så fall yttrade sig och 42 besvarade
frågan. De flesta svaren berörde behovet av tydlighet och olika former av
förklaringar. Några citat belyser svaren:
Ja, givetvis. Jag är hela tiden tvungen att tänka igenom alla
arbetsmoment jag sätter i händerna på barnen. Vissa moment
måste specialanpassas för de barn som inte har svenska som
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modersmål. Jag kanske måste läsa uppgifterna och förklara vad
jag menar med vissa frågor. Allt för att de verkligen ska förstå
vad det är jag frågar efter.
Problem uppkommer alltid som lärare. Detta är inte ett
extra krav utan en del av arbetet. Man skall inte göra sig själv
till ett offer bara för att man stöter på liknande problem.
Ett mer lättillgängligt språk. Svårigheten ligger i att placera
sig på elevernas nivå så de kan tillgodogöra sig undervisningen.
Men även att tillverka prov som är mer talspråkliga i sina frågor
då andraspråksinlärare har lättare med sådan text.
Man måste alltid anpassa undervisningen efter gruppens
förkunskaper. När det gäller elever med annat modersmål handlar det mycket om att inte ta för givet att de förstår alla ord man
använder och det ställer större krav på tydlighet och förklaringar. Det gäller även att skapa en atmosfär där alla vet att det
är ok att fråga om allt man inte förstår.
På frågan hur studenterna tillgodosåg de flerspråkiga elevernas behov i
utformningen av undervisningen angav de flesta av de 46 svarande olika
former av anpassning, till exempel i matematik:
Jag kunde till exempel på ett matteprov läsa uppgifterna för
vissa elever. Detta för att jag tydligt såg att det inte var matten
i sig de hade problem med, utan det var att läsa den svenska
texten i uppgiften som var problemet. Där kunde jag avhjälpa
problemet genom att läsa uppgiften högt istället.
Flera svar berörde också vikten av ett tydligt kroppsspråk och användning
av bilder: ”Jag fick använda vanliga ord och förklara med ord, kroppsspråk
och bilder.” Ett annat citat lyder:
Jag tror att det är viktigt att utnyttja klasskamraterna. Elevorienterad undervisning så att de får använda språket. Sociokulturella lärandet, fast det är viktigt annars också. Det är också
viktigt att vara medveten om de här elevernas kulturella identiteter. Läraren får inte förbise deras språk och kultur, utan
måste få med de eleverna också.
Den följande frågan löd: ”Formulerade du dig muntligt och skriftligt på annat
sätt av hänsyn till dessa elever? Förenklade du ditt språk? Beskriv och exemplifiera.” Av de 45 svarande svarade många att de förenklade, men att
de samtidigt var noga med att förklara det ämnesinriktade språket:
Ja, i vissa fall var jag tvungen att använda ett enklare språk,
andra ord än jag vanligtvis använder. Dock är jag alltid noga
med att ’översätta’ de krångliga orden jag använder så att elevernas ordförråd successivt utökas vartefter jag använder ord de
inte kan sedan tidigare.
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Många ansåg att de inte förenklade språket utan använde varierande sätt
att förklara:
Förenklade inte språket, snarare vidgade det, kanske konkretiserade, ex. frågade jag en gång ’gråter du?’ varpå eleven sa
’vaddå gråter?’ (ilsket med tårarna rinnande). Jag sa igen ’du
gråter, tårarna rinner’ – visade med händerna och sa ’du är
ledsen’, uppfattade att eleven (i år 2) förstod då.”
Matematikspråket är ett ’eget språk’ där många begrepp
kan bli obegripliga om man inte kan svenska, och då förenklade
jag nog många begrepp vilket jag inte skulle göra idag, däremot
krävs grundlig genomgång av begreppen.
De flesta svarande använde förenkling som en strategi tillsammans med
andra strategier, men 10 av de svarande svarade ett entydigt ”ja” på frågan: ”Ja, förenkling av språket. Talade lite långsammare och högre, men
vet inte varför jag gjorde det.” ”Man ska alltid göra språket så enkelt och
klart som möjligt.”
Vi ville även veta om studenterna använde sig av de flerspråkiga elevernas erfarenheter som en resurs i undervisningen. Av de 48 som svarade
angav 27 att de gjorde det och 21 att de inte gjorde det. De som svarade
”ja” fick också ange hur de gjorde detta. Här ges några exempel: ”Allra
helst i samhällskunskapen för de har en erfarenhet som vi andra inte har
där vi kunde jämföra och de kunde förklara hur det var eller fungerade i
sina gamla länder.” ”Att utgå från litteratur från deras länder, de fick berätta om sina erfarenheter om olika ämnen för resten av klassen.” ”När vi
hade religionslektioner har jag många gånger haft nytta av de olika kulturella bakgrunder eleverna har. Det har varit positivt för att kunna belysa
likheter och skillnader mellan de olika religionerna.”
Mot slutet av enkäten ställdes frågor angående modersmålslärare och
modersmålsundervisning. Av de 51 svarande angav 20 att de hade träffat
en modersmålslärare under VFU-perioderna, medan 31 inte hade det. På
den följande frågan om modersmålslärarna var integrerade i skolans arbetslag svarade 9 att de var det och 40 att de inte var det. Endast en liten del
av studenterna, 6 av 50 svarande, hade erfarenhet av att modersmålslärare
stöttat elever på modersmålet under studenternas lektioner. De sex som
hade denna erfarenhet var positiva till det samarbete som skett:
Vi hade en kvinna som pratade både kurumanji och arabiska
som arbetade parallellt med mig i mitt klassrum när jag arbetade som vikarie. Hon var då lärarstudent. Hennes unika kunskaper och språkfärdigheter var till enorm hjälp när vissa av barnen
fastnade i vissa uppgifter. Detta hände vid ett flertal tillfällen i
olika ämnen. Jag skulle önska att arbetssättet användes i mycket
större utsträckning när vi arbetar med många utlandsfödda
barn i klasserna.
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Vi frågade även om studenterna var nöjda med sin undervisning i klasser
där elever med annat modersmål än svenska gick. Av de 50 svarande angav 31 att de var nöjda, men 19 var det inte. De senare fick i en följdfråga
ange vad som skulle behöva förändras för att de skulle känna sig nöjda.
Aspekter som lyfts fram är större kunskap om undervisning av flerspråkiga elever och om lärande på ett andra och kanske ett tredje språk samt
mer samarbete med modersmålslärare.
Sist i enkäten fanns utrymme för information de svarande ansåg kunde vara av värde för vår undersökning. Här ges ett par exempel från de 17
svaren:
I frågan multikulturell kompetensutveckling finns det mycket
att önska inom lärarprogrammet, jag tycker dessutom att det
ska finnas fortbildning för de lärare som gick den ”gamla
skolan” där man blev utbildad efter gamla mått, det vill säga
ingen anpassning till ett modernt samhälle.
Lärarprogrammet behöver totalt ha ett större fokus på
interkulturalitet. Både när det gäller förståelse för hur barn lär
sig när de inte har svenska som sitt första språk, men också
generellt sett när det gäller andra kulturer och kompetens att
hantera olikheter och vilka förväntningar man kan ha på de
nyinflyttade och deras barn. Ett stort och komplext område
tycker jag.

5.3 Sammanfattande kommentarer
I detta kapitel har vi redovisat dels det förslag till regional kursplan för
lärarutbildningen som utformades inom ramen för EUCIM-TE-projektet,
dels de enkäter som riktats till de partner- eller fältskolor som Mälardalens högskola hade avtal med 2009 och 2012 samt till lärarstuderande i
slutet av sin utbildning. Kursplanen har inte implementerats då lärandets
språkliga aspekter inte anses rymmas inom UVK. EUCIM-TE-kursplanen är
dock kanske i ännu högre grad aktuell idag än då den skrevs. I vårt mångkulturella samhälle har skolan en nyckelroll för att ge alla elever, också
de flerspråkiga, förutsättningar att lyckas i sina studier. Den redovisade
kursplanen visar på vägar att gå för att nå dit. Meltzer och Hamann (2005)
har gjort en omfattande genomgång av det föregående decenniets forskning om flerspråkiga elevers lärande. Deras sammanställning över forskningsresultat sammanfaller i hög grad med de intentioner som EUCIMTE-kursplanen framför. Meltzer och Hamann (2005:59–60) skriver: ”Just
as the adolescent literacy research strongly suggests the need for explicit
literacy instruction to support students’ mastery of content, the research
on content learning in a second language recommends direct attention to
literacy skill development”.
Lärarutbildningen ska vila på vetenskaplig grund och den grunden
visar tydligt att de språkliga aspekterna på lärande inte kan bortses ifrån.
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Ändå tycks det inte vara självklart på Sveriges lärarutbildningar att alla
lärare ska ges den kompetens som krävs för att de ska kunna synliggöra
språkliga aspekter i det egna ämnet och därmed bidra till elevernas språkutveckling.
Svarsfrekvensen för båda enkäterna till partnerskolorna/fältskolorna
var låg, i synnerhet för enkäten 2012. Orsakerna till den låga svarsfrekvensen kan vara av olika slag. Samtliga enkäter, det vill säga också den till de
lärarstuderande, var ganska omfattande och därmed tidskrävande att besvara, vilket kan vara en förklaring. Av partnerskolornas kontaktpersoner
krävdes att de hade statistik och uppgifter tillgängliga över antal elever
som läste modersmål respektive svenska som andraspråk, lärarnas utbildning etcetera. Om så inte var fallet, kanske möjligheterna att sammanställa den information enkätfrågorna förutsatte inte fanns. Något förbryllande är dock skillnaden i svarsfrekvens mellan enkäterna till skolorna
år 2009 respektive 2012. Varför valde endast 13 procent att besvara den
senare enkäten? Utöver de möjliga orsaker vi angivit ovan kan ytterligare
ha tillkommit. Under 2011 började de nya läroplanerna gälla och som vi
tidigare beskrivit är kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk
förvillande lika. Kan det vara så att det inte var helt klart vilken kursplan
respektive elev följde, vilket resulterade i att en del av våra frågor blev
svåra att besvara? Samtidigt har också en diskussion uppkommit angående både svenska som andraspråks- och modersmålsundervisningens ställning. Ytterligare en förklaring till den låga svarsfrekvensen 2012 kan vara
den ökade arbetsbelastning på skolorna som de nya läroplanerna och det
nya betygssystemet medförde. Den enkät 2011 till samtliga kommuner
i Sverige som Språkrådet (Spetz 2012) gjorde i samarbete med Sveriges
kommuner och landsting (SKL) angående de lokala förhållandena för modersmålsundervisningen besvarades av 53 procent. Det var främst kommuner med många flerspråkiga elever och relativt högt deltagande i modersmålsundervisningen som besvarade enkäten. Spetz menar att detta
kan tyda på att dessa kommuner både har ett engagemang och en effektiv
organisation som möjliggör ett besvarande av enkäten utan att först finna
de uppgifter om statistik med mera som krävs. Möjligen är de skäl Spetz
anger giltiga även för våra enkäter.
Gällande enkäten till studenterna tillkom också förhållandet, enligt
uppgift från studenter, att studenterna inte regelbundet tycks läsa sin studentmejl, dit vi skickat enkäten. I stället använder de ofta sina privata
mejlkonton. Denna information fick vi först efter genomförandet av enkäten, men även med vetskap om detta hade vi knappast kunnat hantera
situationen annorlunda. Möjligen skulle vi via andra kanaler kunnat informera studenterna om att en enkät fanns i deras studentmejl. I efterhand
har vi också fått höra att studenterna tyckte att frågorna var för många
och svåra att besvara och att de därför valde att inte delta.
Kvalitetsgranskningsrapporter från Skolinspektionen kan eventuellt
bidra med ytterligare skäl till svarsfrekvensen i våra undersökningar
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(Skolinspektionen 2012a). Skolinspektionen (2014b:7) skriver exempelvis:
”Skolorna saknar generellt strukturer, samverkan och ledning som kan ge
stöd för ett gemensamt ansvar för utbildningen av nyanlända elever.” Skolinspektionen (2012b:7) skriver även: ”Modersmålsämnets marginalisering
och negativa attityder till mångkultur kan antas ha betydelse för hur kommuner agerar när det gäller elevers möjlighet att få undervisning.” Skolinspektionen konstaterar att modersmålsundervisning sällan är en prioriterad fråga. Om denna inställning till flerspråkighetsfrågor råder också i en
del av de skolor till vilka enkäten riktades kan flera av enkätfrågorna ha
varit svåra att besvara och informanten därför avstått från att delta i vår
undersökning.
Trots begränsningarna som en låg svarsfrekvens medför ger svaren
i de tre enkäterna intressant information om de flerspråkiga elevernas
situation. I stort kan konstateras att svaren ger en skiftande bild och den
kan åtminstone delvis ha sin grund i skolornas olika karaktär och förutsättningar. En del av skolorna är små landsbygdsskolor, en del är stora skolor i större samhällen och städer, ytterligare andra har en stor andel flerspråkiga elever, medan ett fåtal inte har några alls. Några skolor, framför
allt landsbygdsskolorna, har några få flerspråkiga elever, ibland med olika
modersmål. En del skolor är friskolor men majoriteten är kommunala.
Att informanterna representerar olika skolformer bidrar till den skiftande
men samtidigt breda bilden. Några år har förflutit sedan enkäterna gjordes, men variationen mellan skolor tycks fortfarande vara lika stor, eller
kanske till och med större. År 2014 kunde vi konstatera att Sverige fortfarande låg dåligt till vad gäller integrationen på arbetsmarknaden, och
situationen hade förvärrats (SVT 2014-03-09). Idag ser det ut som att segregationen i synnerhet i större städer också ökar, och därmed ökar också
skillnaderna för skolornas förutsättningar att erbjuda god utbildning. (Se
till exempel TV 4 Play, 2015-03-10).
Vad gäller svenska som andraspråk framgår av enkätsvaren att det
nästan genomgående är färre elever som läser svenska som andraspråk
än som är berättigade till det. Undersökningen tyder även på att det råder oklarheter kring de flerspråkiga elevernas deltagande i svenska som
första- respektive andraspråk. Över huvud taget verkar det finnas osäkerhet kring utformningen av undervisningen i svenska som andraspråk. Det
vittnar de varierande svaren om, liksom valet att ange ”ca”, ”vet ej” eller
intervall (exempelvis 5–10 elever). Att svaren är skiftande kan kanske å
andra sidan betraktas som ett tecken på att skolan generellt försöker att
på ett flexibelt sätt möta elevernas varierande behov.
Också i modersmålsundervisningen är det färre elever som deltar än
som är berättigade till det. I Spetz enkät till kommunerna (2012) svarade
en majoritet av dem att de inte undersökt varför elever inte deltar i modersmålsundervisningen, men vanliga svar var att föräldrarna har bristande intresse eller anser att modersmålsundervisningen kan vara ett hinder
för utveckling av kunskaper i svenska. I Spetz undersökning till föräldrar118

na svarade dock mycket få föräldrar representerande finska, persiska och
somaliska att de trodde att utvecklingen i svenska påverkades av studier
i modersmål. Det framgick också att missnöje med modersmålsundervisningen var ett vanligt skäl att avstå.
Även i våra enkäter tydliggörs flera problem som kan förorsaka föräldrars missnöje med modersmålsundervisningen. Det förekommer i olika
sammanhang att föräldrar anser att en modersmålstimme i veckan är för
lite för att ge en undervisningseffekt. Av enkätsvaren kan inte utläsas i
vilken utsträckning respondenterna anser det. Hur informationen om rättigheten till modersmålsundervisning ges till föräldrarna varierar, enligt
enkätsvaren. En viktig fråga att få svar på är givetvis om föräldrarna nåtts
av information om elevens rätt att delta i modersmålsundervisning. I våra
enkäter uppgav några informanter att de ringer hem eller på andra sätt
tar kontakt för att säkerställa att informationen förståtts av föräldrarna.
En del av svaren, till exempel ”via Skolverkets info”, ”genom läroplans
målen” eller ”De erbjuds söka på särskild blankett i början av höstterminen” kan dock få till följd att föräldrarna inte får den information de är
i behov av för att fatta beslut om elevens deltagande. Många, dock inte
alla, svar antyder också att skolorna inte tagit i beaktande föräldrarnas
skiftande förutsättningar vad gäller exempelvis datoranvändning, liksom
läs- och skrivfärdigheter.
Modersmålsundervisningen är ofta förlagd till eftermiddagstid efter
skolans slut, men inte alltid. Några skolor har andra lösningar. De flerspråkiga eleverna får i viss omfattning stöd av modersmålslärare i läroämnen. Informanternas svar i våra enkäter visar att många modersmål finns
representerade sammantaget och på många skolor av färre än tio elever,
vilket försvårar skolornas möjligheter att hitta lärare i alla språk. Våra enkätresultat bekräftas också av Spetz (2012) som konstaterar att bristen på
modersmålslärare är ett problem, liksom den regel om minst fem elever
per språk i kommunen för att undervisning ska ordnas. Därigenom går
många elever miste om undervisning i modersmål, framför allt de som
talar ett ”litet språk”. Denna ”fem-elevers-regel” är dock inte bindande
utan skolan har rätt att ordna undervisning även med ett lägre antal elever.
Lärarnas behörighet i svenska som andraspråk och modersmål varierar, men av svaren framgår dock tydligt att många lärare saknar behörighet i dessa ämnen. De behöriga lärarna i modersmål representerar främst
arabiska, finska, sorani och somali. Likaså varierar samarbetet mellan
svenska som andraspråkslärare respektive modersmålslärare och lärare i
andra ämnen mellan inget samarbete till ett utvecklat samarbete. Ett hinder för ett samarbete kan vara modersmålslärarnas arbetssituation med
undervisning på många skolor, något även Spetz (2012) berör. Svar angående samarbete modersmålslärare – andra lärare, såsom ”Mycket olika,
en del är väldigt intresserade och samplanerar med klasslärare, andra vill
bara hålla på för sig själva”, ”Dålig integrering pga resor och fler skolor”,
antyder att ansvaret för ett samarbete läggs på den individuella läraren,
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inte på skolan som organisation med ansvar att ge rimliga ramar för en av
skolan önskad utveckling.
De lärarstudenter som besvarade enkäten representerade många ämnen och den bild som framtonar i svaren blir därmed relativt mångsidig
och nyanserad trots att svarsfrekvensen får betraktas som låg. En del lärarstudenter hade på sin VFU inte träffat några flerspråkiga elever, men det
är troligt att den situationen nu, sex år efter enkäten, har förändrats. Därför framstår behoven av utbildning kring språkets roll för lärande och
kring mångkulturella frågor som ännu mer accentuerade. Det paradoxala
är dock att det i den nya lärarutbildningen inte är givet att sådana frågor
behandlas över huvud taget. I den utbildning de lärarstudenter följde som
besvarade enkäten fanns kurser i dåvarande Allmänt utbildningsområde
(AUO, som i den nya lärarutbildningen motsvaras av UVK) som behandlade
just dessa frågor och därmed fick alla lärarstudenter åtminstone någon
kunskap om de flerspråkiga elevernas studiesituation. Trots det önskade
flera av de svarande lärarstudenterna att de hade fått mer kunskap om
mångkulturalitet och flerspråkighetsfrågor. I dagens alltmer mångkulturella samhälle finns således ingen garanti för att lärarutbildningen ger
studenterna nödvändiga kunskaper och didaktiska redskap för att kunna
möta de behov en stor del av deras elever har. Det tycks tvärtom som om
dagens lärarutbildning i vissa avseenden inte står i samklang med den
aktuella samhällsutvecklingen.
Sammantaget pekar de två enkäterna till partner-/fältskolorna och enkäten till lärarstudenterna på att utvecklingsutrymme finns och att skolornas förutsättningar att erbjuda de flerspråkiga eleverna en god utbildning
varierar, liksom insikten om dessa elevers och föräldrars speciella behov.
Det vittnar svar som ”Samma kontakt som med alla andra [föräldrar]” om.
Enligt många av enkätsvaren saknas också plan för mångfaldsfrågor. Över
huvud taget tycks det finnas många olika varianter, kanske också oklarheter och ibland bristande kunskap, vad gäller de flerspråkiga elevernas
studiesituation.
De tre enkäter vi redogjort för i detta kapitel är små och resultaten inte
generaliserbara. Vad vi dock kan påvisa är att de i väsentliga avseenden
sammanfaller med vad både Skolverket och Skolinspektionen konstaterar
i många rapporter. En rimlig sammanfattande tolkning av enkätsvaren är
att många flerspråkiga elever i sina studier inte ges de mest optimala förutsättningarna till kunskapsutveckling. Ytterligare en tolkning är att det finns
utvecklingsutrymme även i lärarutbildningen. Inkludering av språkets roll
för lärande borde regleras och utgöra en obligatorisk del i den utbildningsvetenskapliga kärnan jämsides med det nu gällande angivna innehållet.
På så sätt skulle alla lärosäten med lärarutbildning, inte endast en del av
dem, ge studenterna de nödvändiga kunskaperna och redskapen att möta
alla elever. I kapitel sex berör vi förslag på lösningar på de problem skolor
kan ha att tillgodose såväl de flerspråkiga som andra elevers behov.
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6 Förslag på lösningar och nya aspekter
Hur kan utbildning främja en värld där eleverna kan bidra till förändring, till jämlikhet och respekt för olikhet och leva i harmoni med andra?
I detta kapitel söker vi svar på denna fråga och redogör för åtgärder som
såväl Skolinspektionen och aktuell forskning framhåller. Vi tar även upp
det sätt att se på språket som representeras av kritisk litteracitet eller
critical literacy.
Undervisning rymmer alltid många utmaningar oavsett vilket moders
mål eleverna har. Inga klasser är homogena ens om alla eleverna har
svenska som modersmål. Det är exempelvis skillnad mellan stad och land,
mellan dialekt och rikssvenska, mellan pojkars och flickors prestationer,
mellan olika sociala gruppers barn (Fridlund 2011:14). För läraren är mångkulturen således inte något nytt, men den är idag mer mångfacetterad än
tidigare. Läraren behöver därför fler didaktiska redskap och stor kunskap
om inte minst de flerspråkiga elevernas behov.
Nedan ger vi först ett par sammanfattningar över åtgärder och handlingssätt, som förskolor och skolor direkt kan reagera på och genomföra. De sammanfattar både sådant som framhålls i EUCIM-TE-kursplanen
(se 5.1; jämför även FÖRMIG 2011) och sådant som framkommit i olika studier (till exempel Axelsson 2004, Meltzer & Hamann 2005; Sellgren 2011).
På samma sätt har Skolinspektionen sammanfört sina synpunkter. För att
ge de flerspråkiga barnen optimala förutsättningar att nå de nationella
målen bör, skriver Skolinspektionen (2010:16), skolorna i högre utsträckning
• Ha höga förväntningar och utmana de flerspråkiga barnen i deras lärande.
• Se lärandet i förskolan som en viktig del i den helhet som består av omsorg, fostran och lärande.
• Förbättra kartläggningen i förskolor och skolor av de flerspråkiga barnens
erfarenheter, kunskaper, språkliga förmågor och livsmiljö. Ta tillvara
denna information för att utforma en verksamhet respektive undervisning som anpassas till barnen och har anknytning till deras erfarenhetsvärld.
• Ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolor och skolor
där språket sätts in i ett sammanhang som ger näring och förståelse.
• Skapa ett sammanhang, i skolornas undervisning, där språk- och kunskapsutveckling hänger ihop och arbetet med språkutveckling ingår i
alla skolors ämnen i syfte att skapa mening och förståelse hos eleven.
• Utveckla undervisningen i svenska som andraspråk och även arbeta aktivt
för att tydliggöra ämnets betydelse för elevernas möjlighet att lära sig
förstå och använda det svenska språket.
• Se till att de elever i grundskolan som behöver det, får studiehandledning på modersmålet.
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• Utveckla samverkan mellan modersmålslärare och övriga lärare så att
modersmålsundervisningen får ett samband med undervisningen i övriga
ämnen och blir en likvärdig del i elevens totala undervisning.
• Ta ett större ansvar för uppdraget att förskolan ska medverka till att
barnen utvecklar sitt modersmål, så att detta ger barnet sammanhang,
blir allas uppdrag och sker på ett sätt som är i enlighet med läroplanens
intentioner. (Skolinspektionen 2010:16 s. 7–8)
I de flesta klasser i svenska skolor finns elever med olika språkbakgrund,
och lärare, oavsett undervisningsämne, behöver ha tillgång till didaktiska
redskap för att möta alla elevers behov. Meltzer och Hamann (2005) framhåller i sin sammanställning av amerikansk och kanadensisk forskning att
lärare i alla ämnen bör inspireras av och använda samma undervisningsstrategier som kompetenta andraspråkslärare följer. De konstaterar att
elevernas språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen främjas om
• läraren modellerar, undervisar om olika lärandestrategier och använder
olika former av formativ bedömning,
• läraren betonar läsande och skrivande,
• läraren betonar talande, lyssnande och visualisering,
• läraren betonar tänkande,
• läraren skapar en elevcentrerad undervisning där elevers erfarenheter
tas tillvara,
• läraren känner till och kan analysera de typiska dragen i texter inom
det egna ämnet,
• läraren förstår textstrukturer i det egna ämnet,
• läraren främjar utveckling av ordförrådet.
Meltzer och Hamann (2005:1) skriver: ”These practices should be part of
the design of pre-service and in-service teacher professional development,
thus enabling mainstream content teachers to be more responsive to the
needs of all of their students.”
Innehållet i många av de ovanstående punkterna överensstämmer
med det som framhålls i EUCIM-TE-kursplanen (se 5.1). Gemensamt
för resultaten i den ovan redovisade forskningen är att läraren tilldelas
en central roll för elevers utveckling, vilket står i kontrast till den mer
tillbakadragna roll svenska lärare haft i den individualiserade undervisning
som utgått från att varje elev ska genomföra individuella uppgifter. I en
sådan, ofta tyst, undervisning främjas inte samtal och ett stödjande sam
arbete i grupp eller helklass och därmed inte heller språkutveckling.
Som en andra infallsvinkel presenterar vi ett metodologiskt synsätt
eller förhållningssätt – kritisk litteracitet – som i sin helhet kan leda till
skolframgång för alla elever om synsättet får genomsyra undervisningen.
Den bygger till stora delar på samma grundresonemang som vi framfört
i denna studie, nämligen att makt, tillgång till undervisning, mångfald
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och undervisningsmodeller interagerar och påverkar skolans resultat och
individernas möjligheter till utbildning och framgång. Vi har dessutom
genomgående lyft fram flerspråkighetens roll i detta, vilket är integrerat i
nedanstående förhållningssätt, men inte alltid explicit. Att skapa en större
medvetenhet hos såväl skolledare som lärare, elever och föräldrar om hur
utformningen av utbildningen kan ge tillträde till ett aktivt deltagande i
samhället kan vara en väg att utveckla en skola som idag inte når de mål
som anges i styrdokumenten. Critical literacy kan ge ingångar till en sådan
utveckling.
Critical literacy – kritiska pedagogiker
På senare år har det växt fram riktningar inom pedagogiken, kritiska pedagogiker (vi använder fortsättningsvis det mer kända begreppet critical
literacy), som tydliggör hur text och språk samverkar och reproducerar
världen och som har sin grund i tankar om social rättvisa. För fullständig
läsbehärskning ska eleverna kunna avkoda både tryckt text och visuella
representationer; de ska kunna interagera med en text, både hämta idéer
från texten och kunna tillföra egna; de ska kunna behärska och använda
olika genrer i olika sociala sammanhang; de ska också kunna läsa kritiskt
och ifrågasätta de intressen som texten inbegriper och kunna värdera
effekterna av dem (Freebody & Luke 1990). Eleverna ska alltså inte endast
kunna avkoda text utan också kunna tolka den, diskutera den utifrån olika
perspektiv och kunna inta en kritisk hållning. Critical literacy innebär således något mer än förmågan att läsa och skriva och är inte en metod utan
snarare ett sätt att se på språket.
En av de främsta företrädarna för riktningen critical literacy är Hilary
Janks. Vilka språkliga val en lärare gör kan få olika konsekvenser för hur
eleverna uppfattar sina framtidsmöjligheter. Critical literacy ger eleverna
redskap att tolka både ordet och världen i relation till makt, identitet,
olikhet och tillgång till kunskap, kompetens, redskap och resurser (Janks
2010, 2013. För en introduktion av Janks forskning, se Höglund 2014).
I en modell, ”The interdependent model”, har Janks utgått från fyra
dimensioner, ”power, diversity, access and design/redesign” (2013:225),
som alla är ömsesidigt beroende av varandra. Genom att läsa litteratur
inom en rad områden som berör utbildning, antirasism, vithet, feminism,
postkolonialism, sexuell orientering, kritisk lingvistik, kritisk pedagogik,
sociokulturella och kritiska ingångar till literacy samt kritisk diskursanalys,
utkristalliserades de fyra dimensionerna. I Janks tabell (2013:226) visas
de fyra dimensionernas beroende av varandra. Innehållet i tabellen är
komplext och vi har därför här valt att dela upp den i fyra delar, tabell 20
a–d, utifrån de fyra ovan nämnda dimensionerna. Vi återger tabellen med
Janks egna ord, alltså på engelska, och efter respektive deltabell ges vår
tolkning av den.
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Tabell 20a. The interdependent model of critical literacy
Power without access

This maintains the exclusionary force of powerful
discourses and powerful practices.

Power without diversity

Power without diversity loses the ruptures that
produce contestation and change.

Power without design
or redesign

The construction of powerful texts and practices,
without reconstruction or redesign, removes
human agency.

Makt kan utestänga andra från att få tillgång till den och därigenom verka
exkluderande. Därmed tillåts inte heller att olika åsikter bryts mot varandra, vilket skulle kunna leda till utmaningar och förändring av det rådande.
Människor fråntas sina möjligheter att påverka. Janks (2013) ger ett exempel från Arizona i USA där mexikansk-amerikanska elever följde ett
program (curriculum) utvecklat av deras lärare utifrån ett mångfaldsperspektiv. De mexikansk-amerikanska eleverna underpresterade i hög grad,
men började nå studieframgång med detta program och bättre förstå samhällsstrukturer och sin egen situation. Myndigheterna förbjöd dock vidare
studier enligt programmet och därmed stängdes också dörren till framgång för dessa elever, liksom deras och lärarnas möjligheter att påverka.
Tabell 20b. The interdependent model of critical literacy
Access without power

Access without a theory of power leads to the
naturalisation of powerful discourses without an
understanding of how these powerful forms came
to be powerful.

Access without diversity

This fails to recognise that difference fundamentally
affects who gets access to what and who can benefit
from this access. History, identity and value are
implicated in access.

Access without design or
redesign

This maintains and reifies dominant forms without
considering how they can be transformed.

Om människor får tillträde till makt utan att ha teoretisk förståelse för
hur makt skapas leder det till att vissa diskurser neutraliseras i stället för
att ges reell möjlighet att påverka. Skillnad, en uppdelning i vi och dom,
påverkar vem som får tillträde och kan dra nytta av situationen. Vilken
historia, identitet och status människor har är avgörande faktorer och
dessa kan dessutom vara mer eller mindre implicita, inte explicit medvetandegjorda. På så sätt upprätthålls dominans utan reflektion över om
den skulle kunna förändras. Janks exempel (2013) från Arizona visar hur
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de mexikansk-amerikanska eleverna fick gå i skolan men de tilläts inte
påverka programmet och inse vad som exkluderas och vems intressen skolan tillgodosåg. Mångfalden tilläts inte bli synlig i kurslitteratur etcetera.
Bara majoritetens texter och tolkningar tolererades.
Tabell 20c. The interdependent model of critical literacy
Diversity without power

This leads to a celebration of diversity without any
recognition that difference is structured in dominance and that not all discourses/genres/languages/
literacies are equally powerful.

Diversity without access

Diversity without access to powerful forms of
language ghettoises students.

Diversity without design
or redesign

Diversity provides the means, the ideas, the
alternative perspectives for reconstruction and
transformation. Without design, the potential
that diversity offers is not realised.

Mångfald kan framhållas som positiv, men utan insikt att skillnad skapas
utifrån ett dominansförhållande och att inte alla diskurser/genrer/språk/
literacies har samma status får den begränsad betydelse. Mångfald utan
tillgång till språk som ger tillträde till makt ”gettoiserar” elever, det vill
säga skapar segregation. Mångfald kan ge alternativa synsätt och idéer
som leder till utveckling och förändring. I Janks exempel (2013) tillvaratas
inte elevernas tidigare kunskaper och det program som skapats av lärarna
och som ledde till elevernas studieframgångar betraktades som avvikande.
Eleverna assimilerades i skolor som inte förändras och programmet har
ingen makt gentemot myndigheterna i Arizona.
Tabell 20d. The interdependent model of critical literacy
Design/redesign without
power

Design or redesign that lack power are unable to
effect change.

Design/redesign without
access

This runs the risk of whatever is designed remains
on the margins.

Design/redesign without
diversity

This privileges dominant forms and fails to use the
design resources provided by difference.

Källa: Janks 2013:226.

Strukturer som saknar makt leder till inga eller endast marginella förändringar. Redan dominerande maktstrukturer bevarar sin ställning och
tar inte tillvara de tillgångar mångfald kan innebära. Programmet som
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lärarna för de mexikansk-amerikanska eleverna utvecklade förbjöds och
i stället följde eleverna en läroplan som ignorerade den mångfald som
eleverna representerade (Janks 2013). Den som har tillgång till språk kan
göra andra val och medverka till förändring. Världen måste inte alltid se
ut som den alltid har gjort. Att få tillgång till ett lands majoritetsspråk
ger makt. Skolan i Janks exempel fick eleverna att inse detta men stödde
dem inte så att de fick tillgång till språket. Ett sådant agerande bidrar till
flerspråkiga elevers underordnade roll och förminskar deras självkänsla
och självaktning.
Av tabellerna 20 a–d framgår vad som sker i en undervisning där en
eller flera av de fyra dimensionerna saknas. Det är av vikt att elever förstår
hur språk, kunskap, identitet och demokrati är sammanvävda och hur
språket också ger uttryck för maktrelationer. Eleverna bör stöttas i utvecklingen till att bli aktiva läsare av text, som inbegriper utöver skriven text
olika textformer såsom filmer, TV-program etcetera, och ges strategier att
upptäcka underliggande budskap. Elever som inte ges tillträde till de diskurser som leder till makt över det egna livet riskerar att exkluderas. Mot
bakgrund av den bild vi med stöd i forskning, statistiska uppgifter, granskningsrapporter och empiri gett i de föregående kapitlen i denna rapport
tydliggör även en ytlig analys med hjälp av Janks modell att de flerspråkiga eleverna i Sverige, liksom elever från socioekonomiskt svaga grupper,
inte får det tillträde till samhället de har rätt till. Dessa elever finns i alla
skolor, även om de är olika många.
Synsättet som företräds av Janks delar många dimensioner med det
som förts fram tidigare av andra forskare, kanske främst representerade
av Cummins (till exempel 1996, 2007, 2013, 2014). En av hans sentida
slutsatser är, vilket i fallet Sverige har särskild relevans, att barn ska ha
tillgång till olika former av texter och böcker i sin närhet för att kunna
utveckla sin litteracitet. Denna brist på utveckling av litteracitet har i den
svenska skolan ytterligare förstärkts av bristen på välförsedda skolbibliotek med utbildade bibliotekarier och med litteratur på flera språk. Denna
aspekt har inte tagits upp i vår rapport, men faller helt klart inom ramen
för vad strukturerade insatser för att bättre stötta inte bara de flerspråkiga
eleverna, utan alla elever, kan innebära. I de fall eleverna inte har tillgång
till böcker och utvecklande texter i hemmen, faller ansvaret ännu tyngre
på skolan för att ge alla elever tillgång till en likvärdig utbildning och
utveckling.
Behovet av en skola som förmår möta alla elever och ge en inkluderande undervisning framstår tydligt. Likaså framstår ett tydligt behov av
kompetensutveckling av såväl lärarutbildare som skolledare och verksamma lärare ute på våra skolor.
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7 Slutord
Tre krav som skollagen ställer är:
• lika tillgång till utbildning,
• likvärdig kvalitet på utbildningen,
• utbildningen ska vara kompenserande.
I teorin ställer dessa stora krav på att skolväsendet utformas så att alla
elever kan nå sin fulla potential. Men som vi flera gånger konstaterat i
denna rapport förmår den praktiska tillämpningen inte nå de högt uppsatta målen. Man kan också dela in de viktigaste faktorerna i mer eller
mindre direkta och indirekta faktorer. Gränserna mellan direkta och indirekta faktorer är inte alltid enkla och tydliga. Det finns också sådana
aktiviteter och handlingar där båda dimensioner är verksamma samtidigt
och påverkar hur elevers utveckling stöttas.
De direkta faktorerna kan sammanfattas som sådana faktorer som kan
påverkas i det direkta mötet mellan till exempel lärare och elever, respektive skolledning och lärare eller elever. Hit kan man räkna språkval
och attityder som förmedlas av läraren i konkreta händelser och möten
med elever. Här återfinns också kommentarer som rör elevers beteende,
styrning av vilka språkliga uttryck lärare använder och vilka som tillåts
eller förväntas av eleverna. Här kan lärares egna insatser ha stor betydelse,
liksom de val som de gjort, både på lång och kort sikt. Man kan också se
tillgången på böcker och texter som en del av de direkta faktorerna. För
skolväsendet torde det vara enklast och effektivast att ta sig an de direkta
faktorerna för att ändra på elevers skolresultat.
De indirekta faktorerna är sådana som utgör strukturer eller brister på
sådana, som beror på politiska beslut fattade på högre nivåer. Sådana är
till exempel innehållet i vissa typer av styrdokument, lärarutbildning, fortbildning av lärare, rektorers utbildning och hur dessa utbildningsinsatser
får sippra igenom till att också förmedlas till lärare. Bland de indirekta faktorerna finns också familjers socioekonomiska bakgrund och föräldrars
utbildningsnivå. Hit kan också räknas de attitydmässiga eller kulturella
värderingar som styr mycket av hur politiska beslut fattas, men också hur
lärare inom ramen för dem agerar i det dagliga skollivet.
Kraven i skollagen berör faktorer som skolan kan påverka, men det
finns en klyfta mellan skollagen och implementeringen. Därtill finns flera
orsaker. Innebörden av en likvärdig utbildning tycks ha tolkats som likformighet och enhetlighet, trots att skollagen också tydligt anger att utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov.
Det saknas i hög grad utbildade modersmålslärare, men även i svenska
som andraspråk finns brist på behöriga lärare. Eleverna har formell rätt
till modersmålsundervisning och språkstöd, men i praktiken är det många
elever vars rättigheter inte kan tillgodoses. I Spetz undersökning (2012)
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var det endast en av fem kommuner som kunde möta alla elevers önskemål om modersmålsundervisning. Liknande resultat visar våra enkätundersökningar. Likaså saknas ofta läromedel i de olika modersmålen och
undervisningen ligger till stor del utanför schemalagd tid. Modersmåls
lärarna för en ambulerande tillvaro mellan olika skolor, vilket i sig försvårar samplanering med lärare i andra ämnen. Bristen på utbildade lärare
och organisatoriska och ekonomiska aspekter är givetvis hinder när det
gäller att utveckla en bättre studiesituation för de flerspråkiga eleverna.
Likafullt är det faktorer skolorna kan påverka genom att inom givna ramar
skapa nya lösningar.
Enligt Skolverkets lägesbedömning (2011c) har elever med utländsk
bakgrund sämre skolresultat jämfört med elever med svensk bakgrund.
Det finns dock stora variationer mellan elever med utländsk bakgrund;
gruppen är mycket heterogen. För att möta de behov denna grupp har
krävs att all personal på skolorna har kunskap om vad flerspråkighet innebär och hur undervisning och övrig skolverksamhet bör utformas för att
på bästa sätt stötta denna elevgrupp – och givetvis alla övriga elever. Av
mycken forskning, till exempel Cummins (2007), framgår att språket är
vårt främsta redskap för lärande och kunskapsutveckling. Genom språket
kommunicerar vi med andra, vi visar vad vi förstått och lärt oss, och lärare
bedömer också ofta med hjälp av språket vad eleverna lärt sig, liksom
eleverna genom sitt språk visar upp vad de har lärt sig. Skolinspektionen
(2014a:01) skriver i sin kvalitetsgranskning av kommunernas resursfördelning och arbete mot segregation att ”Språkinriktad undervisning är ett av
få exempel på insatser som gagnar alla elever med bristande stöd i hemmet”. Vi vill lägga till att en språkinriktad undervisning är gynnsam för
alla elever, inte endast för dem med bristande stöd. Vår erfarenhet är dock
att kompetensutveckling för alla lärare kring hur en sådan undervisning
kan skapas är nödvändig. En sådan har påbörjats i en del kommuner men
den behöver intensifieras för att nå alla lärare och helst all personal på
skolorna. Även kompetensutveckling är en faktor som skolan kan påverka.
Variabler som skolan däremot inte kan påverka är elevernas antal år
i Sverige, kön och föräldrars utbildningsnivå, vilka visar sig ha stor betydelse för barnens studier. Av de grundskoleelever som är födda utomlands
utgör de som invandrat efter skolstart en ökande andel och uppgick till
66 procent läsåret 2009/2010. De kommer dessutom i senare årskurser,
vilket medför att de har kortare tid att lära sig svenska och inhämta kunskaper. Nästan sju procent av gymnasieeleverna som är födda utomlands
har invandrat efter grundskolestart, vilket får konsekvenser inte endast
för deras grundskolestudier utan också för gymnasiet då inte ens hälften
av dem får slutbetyg inom fyra år. Dessutom tycks andelen med slutbetyg
sjunka successivt. Andelen elever med utländsk bakgrund som är födda i
Sverige och som får slutbetyg uppvisar å andra sidan en stigande kurva.
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Av diagram 1 nedan framgår hur faktorerna etnicitet, genus och klass
samverkar vad gäller skolframgång.
Diagram 1. Studieresultat i gymnasieskolan i riket.
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Av diagram 1 framgår att hela 85 procent av flickorna med svensk bakgrund och högutbildade föräldrar får slutbetyg med allmän behörighet,
det vill säga behörighet att studera vidare på högskola. Endast fyra procent
av dem får slutbetyg utan behörighet och några få procent avbryter gymnasiestudierna, exempelvis två procent i årskurs 1. Diagrammets högra
stapel visar studieresultaten i gymnasieskolan för pojkar med utländsk
bakgrund som invandrat efter grundskolestart och som har lågutbildade
föräldrar. Av dessa pojkar når 20 procent slutbetyg med grundläggande
behörighet, 13 procent slutbetyg utan behörighet och hela 33 procent avbryter studierna redan i årskurs 1. Dessa faktorer – som vi kallat indirekta
– kan skolan inte påverka, men den kan däremot erbjuda eleverna en
utbildning som vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
för att på bästa sätt möta dessa elevers behov i det dagliga skollivet, det

129

vi kallat för direkta faktorer. En del av pojkarna i figuren, och alla andra
elever som befinner sig i liknande situation, tillhör dem som enligt Janks
(2013) inte får makt över sina egna liv och som riskerar att exkluderas.
OECD konstaterar i sin rapport No more failures (2007) att slutbetyg med
behörighet till vidare studier är väsentligt för såväl individ som samhälle.
Kunskap finns om hur situationen för de elever som inte får slutbetyg kan
förbättras, men det krävs också politiska beslut för att så ska ske. Vi har i
föregående kapitel visat att den politiska nivån för närvarande inte fullgör
sin plikt, eller uppfyller de kriterier som man förväntar sig enligt forskning och insikter som erhållits genom värderingar av hur bra eller dåligt
utbildningssystemen fungerar, både nationellt och internationellt.
Skolan har komplexa frågor att hantera och mer forskning kring hur
olika faktorer samvarierar behövs. I den statistik från bland andra Skolverket som behandlats i de föregående kapitlen är de resultat om språkets
roll för lärande som vi tidigare presenterat inte integrerade. Verkligheten
är mer komplicerad än den framstår i statistiska tabeller, och mer omfattande studier behövs, där alla komplexa och samverkande faktorer kring
språkutveckling, lärande på ett andraspråk och språkets roll för lärande
inkluderas. Det innebär att en sammanvägning och integration av de
direkta och indirekta faktorerna återstår att genomföra i både forskning
och insatser i skolverkligheten. Men skolan kan inte bara invänta resultaten från sådana studier och tidskrävande insatser. Mycket kunskap finns
redan om hur de flerspråkiga elevernas, ja alla elevers, skolsituation kan
utformas för att tillgodose de behov som finns. Här har alltjämt den enskilde skolledaren och läraren en viktig funktion att fylla, medan vi väntar
på mer omfattande strukturella korrigeringar av den riktning Sverige följt
alldeles för länge.
I en deklaration utfärdad den 17 mars 2015 vid ett informellt möte i
Paris mellan utbildningsministrarna i EU:s medlemsstater framhålls bland
annat att det är av vikt
[To] Combat geographical, social and educational inequalities,
as well as other factors which can lead to despair and create a
fertile ground for extremism, by providing all children and
young people with the necessary knowledge, skills and competences to build their own professional futures and pathways to
success in society, and encourage measures to reduce early
school leaving and to improve the social and professional integration of all young people. (Declaration by European Union
Education Ministers 2015)
Vi instämmer i detta, men vi är också medvetna om att det inte finns en
direkt relation mellan å ena sidan de språkval som skolan gör, språksynen
hos lärare och den språkpolitik som påverkar valet av undervisnings
modeller, och å andra sidan extremism med olika sociala, politiska och
religiösa förtecken. Men vi vill ändå se detta som en del i en helhet, där
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ett utanförskap kan bli följden av de nämnda valen. Detta öppnar i sin tur,
i specifika sociala och politiska kontexter, för utvecklingen av extrema,
icke-demokratiska rörelser. Därmed vill vi säga att de aspekter på språk som
diskuterats i vår rapport verkligen är brännande frågor för både samhället
och för individers tillgång till utbildning och deras framtida utvecklingsmöjligheter.
Vi hoppas att föreliggande rapport har väckt frågor, påvisat vad forskningen kommit fram till och att vi visat hur en mer genomtänkt färdriktning skulle kunna se ut.
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Bilaga 1
Enkät till partnerskolornas kontaktperson (PK) 2009
Mälardalens högskola
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation			
EUCIM-TE
Jarmo Lainio
Birgitta Norberg Brorsson					2009-03-25

Enkät till partnerskolornas kontaktperson (PK)
Bakgrundsfakta

1. Vilken tjänstebenämning har du?
2. Arbetar du på
förskola 				
				grundskola				
				gymnasieskola				
				komvux				
				
annan aktör inom vuxenutbildningen
				friskola?				
3. Hur många elever går på din skola?
4. Hur många elever finns i respektive år?
5. Hur många lärare arbetar på din skola?
6. Hur många fritidsledare arbetar på din skola?
7. Hur många elevassistenter arbetar på din skola?
8. Hur många arbetar som annan pedagogisk personal?
9. Finns lokala kursplaner för svenska som andraspråk?

Ja

Nej

Ja

Nej

10. Finns lokala betygskriterier för svenska som andraspråk? Ja
modersmål? Ja

Nej
Nej

modersmål?
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11. Finns handlingsplan för mångfaldsfrågor på din skola?

Ja

12. Om svaret är ja på fråga 11, vad innehåller planen?

13. Hur många elever är berättigade till
undervisning i svenska som andraspråk?
14. Vem bestämmer om eleven ska delta i
undervisning i svenska som andraspråk?
15. Hur många elever läser svenska som andraspråk?
16. Hur många elever som är berättigade till svenska
som andraspråk läser svenska som förstaspråk?
17. Hur många elever läser både svenska som
andraspråk och svenska som förstaspråk?
18. Hur många av lärarna undervisar
i svenska som andraspråk?
19. Hur många av dessa har utbildning
i svenska som andraspråk?
20. Till vilken nivå har de utbildning i
svenska som andraspråk?
21. Hur är samarbetet mellan lärare i svenska som andraspråk
och ämnes-/klasslärare upplagt?

22. Hur många elever är berättigade
till undervisning i modersmål?
23. Hur många elever läser modersmål?
24. Vilka modersmål läses av eleverna?

150

Nej

25. Hur många modersmålslärare tjänstgör på din skola?
26. Hur många av dessa modersmålslärare är behöriga?
27. Vilka språk representerar dessa behöriga modersmålslärare?

28. Finns modersmål på din skola för vilka inga lärare finns att tillgå?
I vilka språk i så fall?

29. Tjänstgör modersmålslärarna på flera skolor?

Ja

Nej

30. Bildas elevgrupper i modersmålsundervisning?

Ja

Nej

31. Vid vilken tid på dagen ligger undervisningen i modersmål?

32. Om modersmålsundervisningen inte äger rum på den egna skolan,
var förläggs undervisningen?

33. Finns någon övrig information om organisationen av modersmåls
undervisningen, som du tror är av vikt för undersökningen?

34. Får elever med annat förstaspråk stödundervisning
av modersmålslärare?

Ja

Nej

Ja

Nej

35. Hur är denna stödundervisning i så fall organiserad?
36. Förekommer samarbete mellan modersmålslärare
och övriga lärare?
37. Om samarbete förekommer, hur utformas det?
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38. Hur får föräldrarna information om modersmålsundervisning?

39. Vilka föräldrakontakter förekommer utöver utvecklingssamtal och
föräldramöten?

40. Hur säkerställer ni att informationen från skolan når föräldrar som
har svårigheter med svenskan?

41. Finns tillgång till tolk?

Ja

Nej

42. Förekommer det att barnet tolkar?

Ja

Nej

43. Här finns plats för annan information som du anser kan vara
av värde för oss.
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Bilaga 2
Enkät till lärarstuderanden 2009
Mälardalens högskola
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
EUCIM-TE
Jarmo Lainio
Birgitta Norberg Brorsson
2009-03-25
			

Frågor till lärarstudenter i slutet av utbildningen
1. Är du man eller kvinna?

Man

Kvinna

2. Hur gammal är du?
			
3. Vilka år planerar du att arbeta med?
förskola
tidigare år
senare år
gymnasiet
4. Vilken/vilka inriktning(ar) har du?

5. Hur många veckors VFU har du haft?

6. Har du ytterligare lärarerfarenhet?

7. Om du svarat ja på fråga 6, hur lång erfarenhet har du och från
vilken typ av skola?
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8. I vilka delar av lärarutbildningen har ingått moment om skolan som
mångkulturell miljö?

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja

Nej

11. Har du haft elever med annat förstaspråk än svenska? Ja

Nej

I inriktningskurser?
I AU-kurser?
9. Vad har momenten innehållit?

10. Hade du velat få fördjupade kunskaper
inom detta område?

Om du svarar nej på denna fråga riktar sig inga fler frågor till dig. Tack för din
medverkan!
12. Om du svarat ja på fråga 11, minns du hur stor andel av klassen/
klasserna de utgjorde?

13. Verkade det finnas en strategi på skolan som visade att man tog
hänsyn till behoven av svenska som andraspråk resp. modersmåls
undervisning? Beskriv strategin?

14. Ställde det faktum att inte alla elever hade svenska som modersmål
extra krav på dig som lärare?
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15. Hur yttrade sig kraven i så fall?

16. Hur tillgodosåg du dessa elevers behov i utformningen av din
undervisning?

17. Formulerade du dig muntligt och skriftligt på annat sätt av hänsyn
till dessa elever? Förenklade du ditt språk? Beskriv och exemplifiera.

18. Använde du dig av dessa elevers erfarenheter som en resurs i din
undervisning?

19. Om du svarat ja på fråga 18, beskriv och exemplifiera hur du gjorde.

20. Träffade du modersmålslärare under din VFU?

21. Var modersmålslärarna integrerade i skolans arbetslag?

22. Har du erfarenhet av att modersmålslärare stöttat
elever på modersmålet under dina lektioner?

Ja

Nej
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23. Om du svarat ja på fråga 22, beskriv hur upplevde du samarbetet
med modersmålsläraren.

24. Är du nöjd med din undervisning i klasser där
elever med annat modersmål än svenska går?

Ja

Nej

25. Om du svarat nej på fråga 24, vad skulle behöva förändras för att
du skulle känna dig nöjd?

26. Här finns plats för annan information som du anser kan vara
av värde för oss.
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Bilaga 3
Följebrev till enkät till partnerskolornas kontaktperson
PK 2012
Välkomna alla våra fältskolors kontaktpersoner att delta i en
undersökning om andraspråks- och modersmålsundervisning

Akademin för utbildning,
kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola
Birgitta Norberg Brorsson
Jarmo Lainio
Eskilstuna 2012-03-11

Till fältskolornas kontaktpersoner
Vid årsskiftet 2010-2011 avslutades ett EU-projekt omfattande sju länder,
EUCIM-TE (European Core Curriculum Inclusive Methods – Teacher Education), vars syfte var att utveckla undervisningen för elever med invandrarbakgrund. Bakgrunden till projektet var en utbredd och etablerad tendens
i de flesta länder med invandring i Europa: barn med invandrarbakgrund
har lägre grad av skolframgång – av många skäl – än elever med inhemsk
bakgrund. En av orsakerna är att undervisningen för dessa elever ännu
inte funnit de bästa formerna för en snabb språklig integration och därmed effektivare undervisning för dem i skolans alla ämnen. Det tar ca två
år för en invandrad elev att behärska det vardagliga språket, men i skolan krävs en mer utvecklad språklig, ”akademisk” förmåga, både i förstaoch andraspråket, en förmåga som krävs för att eleven ska förstå skolans
ämnesinnehåll och därmed också nå skolframgång. Att utveckla detta mer
avancerade skolspråk tar för många elever uppemot sju år. Även för en del
elever med svenska som modersmål ter sig skolspråket ofta svårtillgängligt.
Mot bakgrund av ovanstående utformades, som en del av slutrapporteringen av EUCIM-TE-projektet, en svensk kursplan som avsågs bli en integrerad del av lärarutbildningen vid i första hand MDH, liksom i kompetensutvecklingen av verksamma lärare.
Det är viktigt att alla lärarstudenter, oavsett ämnestillhörighet, får
kunskap om undervisning av elever med annan språklig bakgrund än den
svenska och på vilket sätt undervisningen även i andra ämnen än svenska
blir språkutvecklande. För redan verksamma lärare i skolans olika ämnen
kan kompetensutveckling erbjudas.
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Eftersom EUCIM-TE-projektet pågick under den period då den nya lärarutbildningen utformades och introducerades i Sverige, bedömde vi att det
inte var möjligt att arbeta på nationell nivå. Vi valde därför att fokusera
vårt arbete på den regionala nivån, vilket vi gör även nu då vi avser att
följa upp projektet i syfte att dels nå en ännu högre grad av spridning
av projektets idéer, dels få aktuell kunskap om de flerspråkiga elevernas
skolgång.
Som en del av den omvärldsanalys som ingick i arbetet med projektet
skickades i mars 2009 en enkät till kontaktpersonerna vid alla MDH:s partnerskolor. Tre år efter den förra enkäten önskar vi nu genomföra den på
nytt i en något bearbetad version. Den ska utgöra en del av vår förnyade
lägesbeskrivning. Fältskolornas bidrag till vår omvärldsanalys är mycket
värdefulla och ditt svar på enkäten är därför angeläget. Vi hoppas att du
kan avsätta den tid det tar att fylla i enkäten. Om du inte längre är din fältskolas kontaktperson är vi tacksamma om du vidarebefordrar detta meddelande till rätt person och också meddelar oss mejladressen till henne/
honom.
Enkäten fylls i elektroniskt. Vissa frågor kräver bara ett kryss vid til�lämpligt svarsalternativ, andra att du anger antal. Ytterligare några frågor
kräver att du själv formulerar dig – hur långt avgör du själv.
Ditt enkätsvar skickas elektroniskt senast den 5 april 2012.
Om du har frågor om projektet, kontakta oss gärna enligt nedan:
birgitta.brorsson@mdh.se			
jarmo.lainio@mdh.se

Vänliga hälsningar
Birgitta Norberg Brorsson			
Jarmo Lainio
Fil. dr. forskare					Prof.
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Bilaga 4
Enkät till Partnerskolornas kontaktpersoner (PK) 2012
Mälardalens högskola
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation			
EUCIM-TE
Jarmo Lainio
Birgitta Norberg Brorsson					2012-03-12

Enkät till fältskolornas kontaktperson (PK)
1. Vilken typ av tjänst har du?
2. Arbetar du på
förskola				
				grundskolan åk F–3			
				grundskolan åk 4–6			
				grundskolan åk 7–9			
				gymnasieskolan			
				
annan typ av skola			
		
3. Hur många elever går på din skola?
4. Hur många lärare arbetar på din skola
5. Följer din skola någon handlingsplan för mångfaldsfrågor? Ja

Nej

6. Om svaret är ja på fråga 5, hur integreras den i verksamheten?

7. Hur många elever är berättigade till
undervisning i svenska som andraspråk?
8. Hur många elever läser svenska som andraspråk?
9. Vem bestämmer om eleven ska delta i
undervisning i svenska som andraspråk?
10. Hur många elever som är berättigade till svenska
som andraspråk läser svenska som förstaspråk i stället?
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11. Hur många elever läser både svenska som
andraspråk och svenska som förstaspråk?
12. Hur många av lärarna undervisar
i svenska som andraspråk?
13. Hur många av dessa är behöriga att
undervisa i svenska som andraspråk?
14. Hur är samarbetet mellan lärare i svenska som andraspråk
och ämnes-/klasslärare upplagt?

15. Hur många elever är berättigade
till undervisning i modersmål?
16. Hur många elever läser modersmål?
17. Vilka modersmål läses av eleverna?

18. Hur är modersmålsundervisningen organiserad på din skola?

19. Vad fungerar bra med undervisningen i modersmål?

20. Vad fungerar mindre väl?

21. Bildas elevgrupper i modersmålsundervisning?
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Ja

Nej

22. Vid vilken tid på dagen ligger undervisningen i modersmål?

23. Om modersmålsundervisningen inte äger rum på den egna skolan,
var förläggs undervisningen?

24. Får elever med annat förstaspråk än svenska
stödundervisning av modersmålslärare? 		

Ja

Nej

25. Hur är denna stödundervisning i så fall organiserad?

26. Vem och vad avgör om denna stödundervisning ska ges?

27. På vilket sätt är modersmålslärare integrerade i skolans dagliga
verksamhet?

28. Hur får föräldrarna information om modersmålsundervisning?

29. Vilka kontakter med föräldrar till flerspråkiga elever förekommer
utöver utvecklingssamtal och föräldramöten?
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30. Görs speciella satsningar för att få kontakt med de flerspråkiga
elevernas föräldrar?

31. Hur säkerställer ni att informationen från skolan når föräldrar som
har svårigheter med svenskan?

32. Finns tillgång till och resurser för användning av tolk?

33. Förekommer det att barn tolkar?

Ja

34. Här finns plats för annan information som du anser kan vara
av värde för oss.
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Nej

Medarbetare i detta nummer
Jarmo Lainio, professor i finska, Stockholms universitet
Birgitta Norberg Brorsson, docent, universitetslektor i svenska, Mälardalens högskola
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