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förord
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Flerspråkighet är exempel på ett område där forskare inom flera olika discipliner arbetar. Denna forskningsöversikt är genomförd av åtta forskare där
flertalet finns på Centrum för tvåspråkighetsforskning och Institutionen
för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Arbetet har tagits fram under
ledning av Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson och Inger Lindberg.
De slutsatser och reflektioner som presenteras är författarnas egna. Forskningsöversikten har sakgranskats genom peer-review.
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inledning
Denna översikt har ambitionen att mot bakgrund av det internationella
kunskapsläget täcka de mest centrala delarna av svensk forskning på flerspråkighetsområdet. Sålunda behandlas här forskning om utbildningsväsendets sätt att möta och tillvarata den stora grupp elever inom ungdomsskolan, ca 20 %, som har en annan bakgrund än helsvensk (del III). På samma
sätt beaktas forskningen om samhällets utbildningsarrangemang för vuxna
invandrare samt vuxna invandrares språkinlärning i och utanför klassrummet (del IV). Som en bakgrund till dessa två delar redovisas forskning om
andraspråksinlärning, med särskilt fokus på svenska som andraspråk, och
forskning om förstaspråkstillägnande i en minoritetssituation, där flerspråkiga barns modersmål fokuseras (del II). Forskningen omkring de samhälleliga ramarna för hur flerspråkigheten hanteras i lagar och regelverk, och
varför praktiken ofta skiljer sig från intentionerna, behandlas i del 1. Av naturliga skäl finns det viss överlappning mellan rapportens fyra delar; deras
ämnen griper in i varandra, och samma fenomen ses från olika synvinklar
beroende på syftet med respektive del.
Området flerspråkighet har under de senaste 40 åren utvecklats till ett
omfattande forskningsfält, vilket speglas i de omfångsrika referenslistor
som avslutar rapportens skilda delar. Detta innebär emellertid också att en
del forskning som naturligt hade kunnat ingå i översikten av tids- och resursskäl fått lämnas utanför. Sålunda täcker rapporten i huvudsak utbildningsrelaterad flerspråkighetsforskning, men även i det avseendet har vi
fått skära. T.ex. har hela området dövas tvåspråkighet och utbildning måst
lämnas utanför översikten. Nedan följer en sammanfattande redovisning av
de fyra kapitlens innehåll.
Del 1 behandlar de sociopolitiska och sociokulturella ramarna för det
svenska samhällets ”organisering” av flerspråkigheten dels vad gäller konkreta lagar och regelverk, dels i fråga om implementering. Forskningen
visar att det svenska samhällets hantering av utbildning inom ramen för
en mångfaldsideologi präglas av höga politiska ambitioner och avancerade
målsättningar. I ett internationellt perspektiv framstår Sverige på denna
administrativa nivå som en förebild. Samtidigt dras det praktiska genomförandet av regelverket med betydande problem. Implementeringen kommer inte i närheten av regelverkets intentioner. Den forskning som sökt
förklaringar till varför det förhåller sig på det sättet pekar samstämmigt
mot en spänning i samhället mellan två konkurrerande ideologier som påverkar praxis. Medan en pluralistisk ideologi sedan 1960-talet, så som det
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framgår av politiska dokument, etablerats på centralt politiskt håll, är ett
assimilationistiskt perspektiv starkt på gräsrotsnivå bland stora delar av befolkningen. Mångfald med plats för minoritetsperspektiv står emot enhetlighet i ett mainstreamsdominerat samhälle. Som kapitlet visar har denna
spänning i samhället inte konsekvenser bara för flerspråkighetsfrågor som
gäller skola och utbildning utan också för samhällsdebatterna om språklagstiftning och medborgarskap. Idéklimatet i samhället har dessutom konsekvenser för andra fenomen inom flerspråkighetssfären, här exemplifierat
med uppkomsten av nya former av svenska bland ungdomar i flerspråkiga
miljöer och relationen mellan svenska och engelska, framför allt i utbildningssammanhang.
Del II redovisar forskning om hur inlärning av ett andraspråk går till samt
forskning om tillägnande av ett förstaspråk i andraspråksmiljö. Presentationen utgår från ett internationellt teoretiskt perspektiv men har fokus på
svenska som andraspråk respektive vissa av de modersmål som finns representerade bland invandrare i Sverige. För andraspråksdelen visas hur inlärning av lexikon, syntax, morfologi och fonologi sker systematiskt och likartat för alla inlärare. Detta kan ses som bestämt av kognitiva begränsningar
hos inläraren och språkliga universaler, men även i förhållande till transfer
från inlärarens modersmål. Bland de externa faktorer som påverkar inlärningen finns social, kulturell och etnisk bakgrund, socio-ekonomisk status
och integrationsmönster, typ och mängd av språkligt inflöde och samtalsinteraktion, samt möjlighet till, och mängd och typ av undervisning. De individuella faktorerna omfattar variabler som motivation, språkbegåvning och
inlärningsstrategier. Alla dessa faktorer har relevans för inlärningshastighet
och slutnivå vid andraspråksinlärning. Bland de individuella faktorerna intar inlärningsålder en särskild plats, och forskningen kring denna variabel
har till största delen varit fokuserad på idén att språkinlärningsförmågan av
rent biologiska skäl är mer effektiv hos barn än hos vuxna. Åldersfrågan är
en av de mest utforskade inom andraspråksfältet, samtidigt som det fortfarande råder stor oenighet kring orsakerna till skillnader mellan barn och
vuxna.
Förstaspråksinlärning i en minoritetssituation kan på grund av den reducerade kontakten med språket i fråga leda till ofullständig inlärning eller
till att inläraren förlorar delar av språket som redan lärts in, så kallad attrition. Denna specifika typ av språkinlärning har likheter både med typisk
första- och typisk andraspråksinlärning. Språkliga universaler och kognitiva begränsningar kan även här anföras i förutsägelser om vilka delar av
språksystemet som är mer känsliga än andra för ofullständig inlärning och
attrition. Till skillnad från typisk förstaspråksinlärning, men i likhet med
andraspråksinlärning, blir externa och individuella faktorer som ankomst-
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ålder, grad av L1-kontakt, språkattityder och språkbegåvning tydligt avgörande för inlärningsutfallet.
Del III tar specifikt upp frågor som är relaterade till ungdomsskolan, och
behandlar flerspråkiga elevers lärande på andraspråket svenska och på modersmålet samt skolans stöd för andraspråksutveckling och modersmålsutveckling. En inriktning i denna forskning under senare år har varit att se utbildningen i ett helhetsperspektiv för att möjliggöra studier av flerspråkiga
elevers språkutveckling och skolframgång i ett sammanhang. Forskningen
visar att utbildningar som tillvaratar elevernas samtliga resurser i form av
deras redan tillägnade språk och kunskaper har större möjligheter att bidra
till en framgångsrik utveckling hos eleverna. Utbildningarna måste därför
vara individualiserade – eller skräddarsydda – och tillhandahålla rättvisa och
riktiga bedömningar av varje elevs kunskaper. Forskningen visar också att
undervisningens kvalitet faktiskt har betydelse för elevernas skolframgång.
Detta gäller även elever från ogynnsamma sociala förhållanden. På motsvarande sätt framgår det att skolor som i högre grad involverar de flerspråkiga
barnens föräldrar i utbildningen lyckas bättre med att ge en meningsfull
kontext för barnens lärande. Forskningen visar att utbildningssystemets
och skolornas hantering av svenska som andraspråk är undermålig; behov av
professionalisering, bland annat inkluderande välutbildade lärare, är en ofta
återkommande slutsats. Vidare måste flerspråkigheten integreras som en
naturlig del i skolans vardag. Skolans verksamheter omkring språk behöver
generellt få en vidgad och mer övergripande organisation som inkluderar
alla elever.
Del IV slutligen behandlar forskning om andraspråksundervisning för
vuxna invandrare. Här presenteras ett brett panorama som inkluderar andraspråksundervisningens koppling till fakta om vuxnas andraspråksinlärning i ett individ- och samhällsperspektiv, lärande och språkanvändning
i olika kontexter samt språkdidaktiska perspektiv. De aspekter på andraspråksinlärning som tas upp här är specifikt relaterade till kritiken av sfi i
dess roll som integrationsinstrument, arbetsmarknadsinstrument och kvalificerad språkundervisning. Det påvisas att slitningar omkring sfi, vilka har
sin grund i en marknadsanpassad agenda och bristande samsyn mellan aktörer på nationell och kommunal nivå, motverkar möjligheterna att utforma
en kvalificerad språkutbildning som är specifikt anpassad till de studerandes
starkt varierande individuella förutsättningar. En professionalisering av området är beroende av en relevant lärarutbildning och kompetensutveckling
för nu verksamma lärare. Forskningen omkring andraspråksinlärning och
andraspråksanvändning utanför klassrummet blottlägger ett behov av ökad
kunskap om språkbruk och språkets roll i dagens alltmer komplexa och
flerspråkiga arbets- och samhällsliv. De flesta yrken ställer krav på högst
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varierande produktiva och receptiva språkfärdigheter. Även om språkundervisningens roll i olika sammanhang ifrågasätts visar forskningen att enbart
kontakt med och användning av språket i kommunikation inte leder till en
optimal utveckling och en tillfredsställande slutlig nivå. Det finns därför
inom forskningen en relativt stor enighet om behovet av undervisning och
ett medvetet fokus på språklig form och grammatik för att språkutvecklingen inte ska avstanna på en alltför elementär nivå. Även synen på vilken
metod/pedagogik som bäst leder till en ändamålsenlig och framgångsrik andraspråksundervisning har varierat över tid. Här kan utvecklingen beskrivas
som en rörelse från metodbaserad pedagogik via postmetodisk pedagogik
till s.k. kritiska angreppssätt och en strävan efter en funktionell och samhällsrelevant undervisning. Forskningen har också bekräftat att en enskild
metod inte generellt kan sägas vara överlägsen en annan eftersom undervisning är en dynamisk, interaktionell och högst kontextberoende process,
i vilken lärarens egna värderingar, attityder och förhållningssätt spelar en
avgörande roll.
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Introduction
The aim of this overview is to cover the most central parts of Swedish research on multilingualism against the background of the international state
of knowledge. Thus it treats research on how the educational system receives and looks after the large group of pupils in compulsory school, c. 20 %,
whose background is not entirely Swedish (Part III). In the same way the
review looks at research on society’s educational arrangements for adult immigrants and the language acquisition of adult immigrants in and outside
the classroom (Part IV). As a background to these two sections, an account
is given of research on second-language learning, with a special emphasis
on Swedish as a second language, and research on first-language acquisition
in a minority situation, where the focus is on the first language of multilingual children (Part II). Part 1 deals with research on the societal frameworks for how multilingualism is treated in legislation and regulations and
why practice often differs from intentions. There is, of course, some overlapping among the four parts; their topics interlock, and the same phenomena are seen from different angles depending of the aim of each part.
In the last 40 years multilingualism has grown into a comprehensive research field, which is reflected in the comprehensive reference lists that
follow the separate parts of the report. However, this entails that some research that could naturally have been included in the survey has had to be
left aside, owing to constraints of time and space. Thus the report mainly
covers education-related multilingualism research, but even there we have
been forced to cut. For instance, the entire area of bilingualism and education among the deaf has had to be left out in the overview. Below follows an
account of the contents of the four parts.
Part 1 deals with the socio-political and socio-cultural frameworks for
Swedish society’s “organizing” of multilingualism in terms of, on the one
hand, concrete laws and regulations and, on the other hand, implementation. The research shows that Swedish society’s dealing with education
within the framework of an ideology of diversity is characterized by lofty
political ambitions and advanced objectives. In an international perspective,
Sweden stands out as a paragon at this administrative level. At the same
time, the practical realization of the regulations is fraught with considerable problems. The implementation does not even come close to the intentions in the regulations. The research that has attempted to explain why
this is the case univocally points to a tension in society between two competing ideologies that affects practice. Whereas a pluralist ideology has been
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established at the central political level since the 1960s, as is evinced by political documents, an assimilationist perspective is strong at the grassroots
level in large segments of the population. Diversity with room for minority
perspectives stands against uniformity in a mainstream. As the part shows,
this tension in society has consequences not only for multilingualism issues
regarding schools and education but also for societal debates on language
legislation and citizenship. Moreover, the ideological climate in society has
ramifications for other phenomena in the sphere of multilingualism, exemplified here by the emergence of new forms of Swedish among young
people in multilingual environments and the relation between Swedish and
English, above all in educational contexts.
Part 2 provides an account of how a second language is learned and reports
on research on the acquisition of a first language in a second-language setting. The presentation is based on an international theoretical perspective
but focuses, respectively, on Swedish as a second language and on some of
the first languages represented among immigrants in Sweden. As regards
second languages, it is shown how acquisition of the lexicon, syntax, morphology, and phonology occurs systematically and similarly among all learners. This can be seen as being determined by cognitive constraints in learners and by language universals, but also in relation to transfer from the
learner’s first language. External factors that affect learning include social,
cultural, and ethnic background, socio-economic status and integration patterns, type and amount of exposure and conversational interaction, and access to, amount, and type of instruction. Individual factors include variables
like motivation, aptitude for language, and learning strategies. All of these
factors are relevant to the pace of learning and the ultimate level attained
in the second language. Among individual factors, the age of the learner
occupies a special place, and research on this variable has largely been focused on the notion that the ability to acquire language is more effective in
children than adults for purely biological reasons. Age is one of the most
thoroughly researched questions in the second-language field, although
there is still much disagreement regarding the reasons for the differences
between children and adults.
First-language acquisition in a minority situation can lead to incomplete
learning or to loss of parts of an already acquired language, so-called attrition, owing to reduced contact with the language in question. This specific
type of language learning evinces similarities with both typical first- and
typical second-language acquisition. Here, too, language universals and cognitive constraints figure in predictions about what parts of the language
system are more susceptible than others to incomplete learning and attrition. Unlike typical first-language learning, but like second-language lear-
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ning, external and individual factors such as age upon arrival, degree of L1
contact, language attitudes, and giftedness for language are clearly decisive
for learning outcome.
Part 3 specifically addresses issues related to compulsory schools, treating
the learning of multilingual pupils in Swedish as a second-language and in
their first language and the support in schools for second-language development and first-language development. Special attention is given the linguistic dimension in school subjects and its meaning for multilingual pupils’
academic achievement as well as literacy development in a second language.
Research shows that programmes that make use of pupils’ total resources
in the form of their already acquired language and knowledge have a better chance to contribute to the successful development of these pupils. The
programmes therefore need to be individualized—or tailored—and offer fair
and correct assessments of each pupil’s knowledge.
Research also shows that the quality of the instruction actually has an
impact on pupils’ achievement. This also holds true for pupils from disadvantaged social conditions. Similarly, it is evident that schools that involve
the multilingual pupils’ parents in their children’s education to a greater
extent do a better job of providing a meaningful context for the children’s
learning. The research shows that the educational system’s and the schools’
ways of dealing with Swedish as a second language is deficient; the need for
professionalization, including well-trained teachers, is an often occurring
conclusion. Moreover, multilingualism must be integrated as a natural part
of everyday schooling. The schools’ activities involving language generally
need to be given an expanded and more comprehensive organization that
includes all pupils.
Part 4, finally, treats research on second-language teaching for adult immigrants. Here a broad panorama is presented that includes second-language teaching’s linkage to facts about adult second-language learning in an
individual and societal perspective, learning, and language use in various
contexts, as well as language-education perspectives. The aspects of secondlanguage learning taken up here are specifically related to the criticism of
adult education in Swedish for immigrants (SFI) in its role as an instrument
of integration, a labour-market instrument, and quality language instruction. It is established that the controversy surrounding SFI, which is rooted
in an economistic agenda and a lack of consensus on the role of SFI among
actors at the national and municipal levels, hampers the possibility of designing quality language education that is specifically adapted to the widely
divergent individual preconditions of learners. Any professionalization of
the field is contingent on relevant teacher education and continuing education of mid-career teachers. Research on second-language learning and
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second-language use outside the classroom reveals a need for more knowledge about language use and the role of language in the ever more complex
and multilingual working life and social life of today. Most occupations require highly varied productive and receptive language skills. Although the
role of language instruction is questioned in many contexts, the research
shows that contact with and use of the language in communication alone
does not lead to optimal development and a satisfactory maximum level.
Therefore there is a relatively broad consensus about the need for teaching
and a conscious focus on language structure and language use in various
contexts to prevent language development from stagnating at an all too elementary level. The view of what method/pedagogy best leads to purposeful
and successful second-language instruction has also varied over time. Here
the tendency can be described as a movement from method-based pedagogy via post-methodological pedagogy to so-called critical approaches and
an endeavour to find a functional and socially relevant type of instruction
satisfying individual needs of the learners. The research also confirms that
no single method can be generally said to be superior to another, as teaching
is a dynamic, interactional, and highly context-dependent process in which
the teacher’s own values, attitudes, and approaches play a crucial role.
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DEL I
Flerspråkighetens sociopolitiska
och sociokulturella ramar
Kenneth Hyltenstam och Tommaso M. Milani1

Inledning
Denna del handlar om samhälleliga förutsättningar för uppkomst av två- eller flerspråkighet samt om forskningsbaserad förståelse av vilka ideologiska,
politiska, och socialpsykologiska förhållanden som gynnar eller motverkar
två-/flerspråkighet och bestämmer flerspråkighetens samhälleliga roll och
karaktär. Konkret behandlas forskningslitteratur som belyser effekten av de
politiska medel och offentliga arrangemang som utnyttjas för att tillgodose
de särskilda behov som uppstår i ett flerspråkigt samhälle, inte minst inom
utbildningssektorn. Vidare refereras litteratur som undersöker de ideologiska och socialpsykologiska drivkrafter som ligger bakom individuella val
i fråga om språkanvändning och språkinlärning. Här berörs den styrande
effekt som attityder och motivation, identitet och sociala nätverk samt stigmatisering och social marginalisering kan få i sammanhanget. Flerspråkighet i det svenska samhället står i fokus, men kapitlet har också ett internationellt perspektiv.
Översikten beaktar i särskilda avsnitt hur språkpolitik och språkideologi
varit bestämmande på fem framträdande områden, nämligen 1) modersmålsundervisning för skolelever med annat umgängesspråk i hemmet än svenska,
2) undervisning i svenska som andraspråk inom ungdomsskolan, 3) undervisningen i svenska för vuxna invandrare (sfi), 4) utvecklingen bakom den
svenska språklagstiftningen samt 5) debatten om språkkrav för svenskt medborgarskap. Svensk forskning om flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar ryms dock inte på långa vägar under dessa fem områdesrubriker. För att hantera det omfattande antalet publikationer redogör vi mer

1

Hyltenstam har formulerat grundtexten till sidorna 17–91, medan Milani på motsvarande sätt stått för
sidorna 91–133. Båda författarna är dock gemensamt ansvariga för hela texten. Vi vill tacka deltagarna
i Internseminariet vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, samt Monica
Axelsson och Inger Lindberg för värdefulla synpunkter på tidigare versioner av texten.
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översiktligt för forskning på andra områden där språkideologier starkt påverkar utvecklingen av specifika former av flerspråkighet. Främst vill vi här rikta
uppmärksamhet mot det avsnitt där vi samlat men kortfattat berör forskning
omkring svenska språkformer som uppkommer i flerspråkiga miljöer (med
beteckningar som rinkebysvenska, blattesvenska m m) samt de sidor där vi
behandlar balansen mellan engelska och svenska i olika utbildningssammanhang. Dessa mer summariska genomgångar är insprängda i den inledande texten om flerspråkighetens samhälleliga förutsättningar. Ett område som tyvärr
helt och hållet fått ligga utanför genomgången är dövas tvåspråkighet och utbildningssituation, både generellt och specifikt i det svenska samhället. Här
vill vi hänvisa till Bergman & Nilsson (1999), de olika bidragen i Ahlgren och
Hyltenstam (1994) samt SOU (2006) för vidare information.
De inledande avsnitten i denna del utgör även en inledning till hela rapporten. Här presenteras ett grundläggande panorama för hur politik på global och lokal nivå under historiens gång skapar förutsättningar för tvåspråkighet och flerspråkighet i olika samhällen. Flerspråkighet på samhällsnivå
tar många olika skepnader i världens länder, men bygger på gemensamma
politiska och sociokulturella förutsättningar: att språkgränser och politiska gränser faktiskt inte sammanfaller och att både politiska och språkliga
gränser faktiskt kan korsas och ständigt korsas.

Allmän bakgrund
Den starkt ökade invandringen till Sverige från och med 1960-talet innebar
att de nya invånarnas eller medborgarnas kunskaper i svenska språket eller
brist på sådana kunskaper samt deras kunskaper i sina ursprungliga språk
blev en punkt på den allmänna politiska agendan. Det faktum att statens
inställning till språklig och kulturell mångfald vid denna tid övergick från
ett starkt assimilatoriskt till ett pluralistiskt synsätt innebar en stor omvälvning. Språkfrågor blev en angelägenhet inom mångfaldsområdet för olika
politiska sfärer som arbetsmarknad, utbildning och kultur. Ett riksdagsbeslut om invandrarpolitiken 1975 under parollen jämlikhet, valfrihet och
samverkan blev tongivande för den kommande utvecklingen, och en politik
i linje med beslutet kom att bli bestämmande för Sveriges infrastruktur
omkring flerspråkighet fram till idag. Formerna för skolans modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk samt undervisning i
svenska för vuxna invandrare (sfi) skapades här. Även om många förändringar företagits i dessa verksamheter under de gångna 35 åren, är de grundläggande perspektiven fortfarande desamma.
Politiken i förhållande till de inhemska minoritetsspråken kom på
1960- och 1970-talen att kopplas till invandrarpolitiken. Exempelvis blev
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bestämmelserna omkring modersmålsundervisning likvärdiga eller till
och med mer gynnsamma för inhemska minoriteter än för invandrare.
Här ska påpekas att de inhemska minoriteterna, särskilt samer och tornedalingar, dessförinnan under nästan ett sekel fått känna på effekterna
av en språkligt assimilatorisk politik med en repressiv hållning från samhällets sida mot användning av de egna språken. Frågorna omkring de
inhemska minoriteternas språkförhållanden har dock fått en genomgripande reglering betydligt senare. Genom riksdagsbeslut och lagstiftning
åren 1999 och 2000 fick fem språk, samiska, meänkieli, finska, romani och
jiddisch, status av nationella minoritetsspråk med specificerade samhälleliga användningsmöjligheter. En utvidgad och starkare lagstiftning gäller
för de nationella minoritetsspråken från den 1 januari år 2010. Förändringarna är särskilt stora för samiska, meänkieli och finska för vilka de så
kallade förvaltningsområdena har utvidgats på betydelsefulla sätt (varom
mer senare).
En ytterligare aspekt på dagens flerspråkighetssituation är den som gäller
engelskans roll i det svenska samhället och synen på det svenska språket i
det sammanhanget. Lagstiftning om svenskan som huvudspråk i Sverige
genomfördes så sent som i juli 2009, men föregicks av två decenniers debatt
och utredningsverksamhet.
Den flerspråkighet som råder i dagens samhällen innebär både en betydande resurs – något som ofta glöms bort i den allmänna politiska debatten – och ett problemområde. Ett samhälle som förfogar över en stor
mängd språklig kompetens har större möjligheter än ett språkligt resurssvagt samhälle att nå framgång i ekonomiska och politiska förhandlingar,
liksom i kulturellt och vetenskapligt utbyte med omvärlden. Detta är skälet till att de flesta länder lägger stora ekonomiska resurser på att för sina
befolkningar tillhandahålla utbildning i främmande språk. Ett samhälle
som besitter starka och varierade språkliga resurser har också större möjligheter att möta de språkliga krav som det moderna flerspråkiga samhället ställer i sin interna funktion. Det är ett faktum att dagens samhälle
är flerspråkigt, något som är en ofrånkomlig följd av historiska politiska
skeenden samt av den aktuella migrationen, internationaliseringen och
globaliseringen. Konkret behöver samhället skapa förutsättningar för
kommunikation mellan samhällsinstitutionerna och medborgarna, både
de medborgare som behärskar huvudspråket och de som behöver nås via
andra språk och de som har specificerade rättigheter att använda sitt eget
språk oavsett om de kan landets huvudspråk eller ej, t.ex. på det sätt som
stadgas i den europeiska minoritetsspråkskonventionen (se SOU, 1997a,
1997b). Det finns många övergripande frågor: I vilken utsträckning ska
kommunikationen ske via tolk och i vilken utsträckning ska myndigheter
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kunna tillhandahålla personal som är kompetent i olika språk? Hur ser
samhället till att invånarna i ett land kan tillgodogöra sig samhällets utbud av kultur, omsorg, vård och annan service? Vidare behöver samhället
precisera hur utbildning ska läggas upp för att nå människor med olika
språklig bakgrund. Hur ska samhället stödja inlärning av majoritetsspråket för de invånare som talar andra språk? Hur ska samhället se till att
invånarna oberoende av vilka språk de talar kan utveckla det kunnande
och den kompetens och bildning som det är skolans mål att ge förutsättningar för? Ett svar som många länder länge gav på dessa frågor, och
en del länder fortfarande ger, är att all information och kommunikation
skulle ske på ett språk, landets huvudspråk, och att alla människor som
bor i ett land därför måste kunna detta språk. Även om det naturligtvis är
ett mål både för samhället och dess invånare att alla ska behärska huvudspråket, har praxis visat att det i ett flerspråkigt samhälle krävs många fler
nyanserade strategier i form av språkliga undervisningsprogram och kommunikationsfrämjande insatser i myndigheter och vård- och serviceinrättningar för att utveckla invånarnas intellektuella och kulturella kapital
samt ge dem tillgång till samhällets utbud av nödvändigheter och allmän
service.
Det flerspråkiga samhället ställer också den enskilda individen inför ett
antal avgöranden. Ska man satsa på en- eller tvåspråkighet för sina barn?
Om man väljer det senare, hur ska de kunna bli tvåspråkiga? Ska de gå i
tvåspråkiga förskolor och skolor? Finns sådana att tillgå? Behöver barnen eller man själv som vuxen stöd för inlärning av landets huvudspråk eller sker
sådan språkinlärning ”automatiskt”? Ska man utnyttja sin rättighet att bli
bemött på sitt minoritetsspråk hos myndigheter, eller ställer detta till problem som gör att man sumpar sitt ärende? Ska jag begära tolk trots att jag
förstår majoritetsspråket ganska bra? Ska jag investera i att lära mig främmande språk? Vilken sorts insats krävs för att jag ska kunna lära mig t.ex.
spanska eller kinesiska för vissa specificerade behov? Här finns en mängd
frågor att ta ställning till för individen.
Både samhällets ställningstaganden och åtgärder i förhållande till flerspråkigheten och individernas agerande och val baseras ibland på tidigare
erfarenheter, ibland på etablerad forskningsbaserad kunskap, men lika
ofta eller kanske oftare på myter och ogrundade föreställningar. Flerspråkighet utgör ett område som är starkt tyngt av så kallade folkideologiska
överväganden eller ”common sense” ”det vet väl alla att …”, ”det är ju så
att … ” (Josephson, 2004) samtidigt som en mängd forskningsbaserad
kunskap föreligger. Det ska dock också påpekas att sakkunskap ibland
faktiskt saknas.
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Två- och flerspråkighet som samhällsfråga
I vilken mån människor använder ett eller mer än ett språk i sin vardag samtidigt eller periodvis och under hela eller delar av sitt liv är beroende av de
politiska, kulturella och sociala sammanhang i vilka individuella livsprojekt
genomförs. På politisk nivå kan man peka på nationalstatens och därmed
nationsgränsens övergripande betydelse för människors en- kontra två- eller
flerspråkighet.
Flerspråkighet som samhällsfenomen är på ett eller annat sätt en aktualitet i nästan alla världens länder. Det världspolitiska historiska skeendet har
skapat stater som i ytterst få fall är språkligt och etniskt homogena. I Europa fanns så sent som för ett halvt sekel sedan enstaka stater, t.ex. Island,
som kunde sägas vara i stort sett språkligt uniforma, men även dessa har
genom invandring förändrats i riktning mot flerspråkighet. Även andra stater i den ”gamla” världen brukade fram till ca 1960-talet framställa sig som
enspråkiga, men få var det. Dessa staters självbild av homogenitet skapades i
nationalstatlig anda utifrån den dominerande befolkningsgruppens intressen, medan de etniska minoriteterna och deras språk negligerades.
Medan flerspråkighet på samhällsnivå tidigare i stor utsträckning kunde
beskrivas i förhållande till staters uppkomst och etablering samt i relation
till kolonialismen, inklusive handelskompaniernas verksamhet under perioden 1500-1700, upptäcksresandet och den kristna missionen, är det idag
framför allt fenomenen migration, internationalisering och globalisering
som är bestämmande för hur flerspråkigheten tar sig ut i olika länder. Dessa
samhällsföreteelser och de maktstrukturer som skapar dem medför att vissa
språk blomstrar och sprids geografiskt och socialt. De expanderar, inte så
sällan på bekostnad av andra språk, vars användning därför minskar. Det
kan gå så långt att vissa språks överlevnad blir hotad, eller till och med att
användningen av dem helt upphör; de blir obsoleta. På många håll i världen
görs ansträngningar att revitalisera hotade eller försvunna språk.
Transnationella skeenden leder till uppkomsten av kontaktspråk, språklig
hybridisering och två- eller flerspråkig språkanvändning av olika slag, t.ex.
kodväxling där mer än ett språk används i samma samtal, ibland i samma
replik. Internationell migration medför behov av att individer lär sig nya
språk, förutom i de fall när språken är desamma i ut- och invandringsländerna. Människor tillägnar sig ett andraspråk, vilket de i den nya språkliga
omgivningen önskar och/eller är tvungna till för sin utkomsts eller för sitt
dagliga sociala livs skull. Samtidigt tappar många individer, barn mer än
vuxna, sin färdighet i det språk som man använt före migrationen och som
man i olika grad blivit avskild från. Denna företeelse, att någon försämras i
sin behärskning av eller förmåga i ett språk som en gång behärskats på en
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högre nivå, kallas språkattrition (se vidare del II). I den typ av språkligt komplexa omgivningar som ofta skapas i urbana bostadsområden där många
språk talas av migranter från olika länder och deras ättlingar uppstår ofta
nya former av värdlandets språk. Denna företeelse, liksom andraspråksinlärning och attrition, åtnjuter för närvarande stort forskningsintresse.
Möjligheterna till och önskvärdheten av internationella kontakter leder
också människor till att lära sig främmande språk genom skolan och i högre utbildning eller i kurser på sin fritid. Främmandespråksinlärning är ofta
inriktad på språk med en ”vidare funktion”, språk som kan talas på många
håll i världen med miljontals människor och som kan förmedla åtråvärda
kunskaper och kulturella impulser och upplevelser. Språk som engelska,
franska, spanska, tyska och ryska figurerar särskilt ofta på skolschemat när
människor ska lära sig främmande språk. Vidare leder behovet att förmedla
information mellan grupper av människor som inte behärskar varandras
språk till utveckling av översättning och tolkning som särskilda aktiviteter
i samhället.

Gränser
Det finns idag ca 200 självständiga stater, och i dessa länder talas det omkring 6 000 olika språk. Siffran har länge varit en vanlig uppskattning av
det aktuella antalet språk i världen (Krauss, 1992). Ethnologue, Languages of
the World, som är en ofta citerad källa, räknar i sin senaste (16:e) upplaga
från 2009 upp exakt 6 909 språk. De flesta språken talas av mycket små folkgrupper, men några av miljontals människor (se vidare nedan). Eftersom de
flesta länder bara har ett officiellt språk och flera har samma officiella språk,
säger det sig självt att de flesta språken i världen saknar officiell status.
Gränser har ofta delat upp eller fört samman folkgrupper oberoende av
språktillhörighet, även om nationalstatens basala idé går tillbaka på ideologiska strömningar under 1800-talet med treenigheten en stat, ett folk och ett
språk som central devis. Medan ett begränsat antal tongivande befolkningsgrupper sålunda utgör etniska och språkliga majoriteter i många av världens länder, finns det ett betydligt större antal grupper som saknar status
av statsbärare och därför utgör etniska och språkliga minoriteter i de stater
som de ingår i. Grundbetydelsen hos begreppen majoritet och minoritet är
naturligtvis numerisk, men skillnaden mellan etniska/språkliga majoriteter och minoriteter är främst en fråga om makt och inflytande. Minoritetsgrupper har till exempel saknat inflytande i frågor omkring statsbildningar,
varför gränser dragits utan hänsyn till deras intresse av etnisk och språklig
sammanhållning. När stater väl etablerats har majoritetsbefolkningarna
ofta försökt genomföra en kulturell och språklig homogenisering inom sitt
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territorium genom att assimilera minoriteten eller minoriteterna och genom att etablera sig i minoritetens territorium. Exemplen på hur gränsdragningar mellan länder splittrat minoritetsgrupper som saknar egen stat är
legio: basker i Spanien och Frankrike; friser i Nederländerna och Tyskland;
kurder i Turkiet, Irak och Iran; quechua i Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia och Argentina. I andra fall har en del av en folkgrupp skurits av genom
gränsdragning och lämnats utanför den ”egna” staten, till exempel danskar
i Tyskland och tyskar i Danmark, ungrare i Österrike och Rumänien och
albaner i Serbien.
Gränsdragningar har i andra fall inneburit att mer jämnstarka befolkningsgrupper sammanförts i en och samma stat. Det välkända paradexemplet är Schweiz med sina fyra språkgrupper, fransk, tysk-, italiensk- och rätoromansktalande. Andra exempel är förstås Belgien (franska, flamländska),
Finland (finska, svenska) och Kanada (engelska, franska). Stater av detta
slag har ofta en reglerad lagstiftning för hur respektive språk ska användas
i olika (officiella) sammanhang, men maktrelationerna mellan de olika befolkningsgrupperna spelar ändå en betydande roll för vem som väljer eller
har krav på sig att vara två- eller flerspråkig och vem som kan leva sitt liv på
endast ett av statens huvudspråk.
Kolonialmakternas i många fall etniskt och språkligt okänsliga gränsdragningar, inte minst i Afrika, är ett särskilt tydligt exempel på att mäktiga
befolkningar haft avgörandet i sina händer på de dominerade befolkningsgruppernas bekostnad. Utfallet har ofta berott på resultatet av kraftmätningar mellan sådana mäktiga befolkningsgrupper. Kolonialismen illustrerar också att det inte alltid är den numeriska majoriteten på plats som
dominerar över den numeriska minoriteten. Det numeriska etniska flertalet
i kolonierna fick en liknande status som minoriteterna i europeiska stater,
det vill säga de var utan inflytande över angelägenheter som centralt berörde
deras möjligheter till etnisk sammanhållning, utveckling och stabilisering.
Européernas kolonisering av resten av världen, de amerikanska kontinenterna, Australien och så småningom i princip hela Afrika och stora delar av
Asien, medförde dels att europeiska språk introducerades som administrativa instrument i de koloniserade områdena, vilket innebar att möjligheterna
till utbildning gjordes beroende av att individerna förvärvade kunskaper i
kolonialspråken. Dels innebar det dessutom, vilket berörts ovan, att stater
skapades genom gränsdragningar som förde samman och delade upp människor utan större hänsyn till deras etniska och språkliga tillhörighet. Den
redan starka språkliga mångfalden i områdena innebar att de flesta stater i
Afrika kom att innefatta talare av ett stort antal språk, t.ex. ca 400 i Nigeria i en befolkning på ca 100 miljoner, omkring 200 i Kongo-Kinshasa i en
befolkning på omkring 30 miljoner. På samma sätt finns det i Asien starkt
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flerspråkiga stater som det kända fallet Indien. Papua Nya Guinea är ett annat exempel som är intressant eftersom antalet språk (ca 760) är så stort i
förhållande till befolkningens begränsade storlek (3 miljoner).
Under en lång period från slutet av 1800-talet fram till ca 1960 negligerades eller rent av undertrycktes användningen av minoritetsspråk i offentliga
sammanhang på de flesta håll i världen, inte minst i Europa och Amerika,
och mest påtagligt i utbildningssammanhang. Under såväl kolonial som
postkolonial tid fram till våra dagar är detta mönster högst påtagligt i en
stor del av världen. Dominerade gruppers språk spelar en mycket marginell
om någon roll alls i officiella sammanhang inklusive i utbildning.

Transnationell migration
Migration över nationella gränser kan ses som en komponent i den pågående globaliseringen. Den aktuella omfattningen av personförflyttningar
skulle onekligen just nu rättfärdiga ett sådant synsätt, men medan det som
kallas globalisering (se nedan) är en jämförelsevis ny företeelse, är migration mer allmänt beroende av skillnader i politiska, kulturella och ekonomiska förhållanden länder emellan. Dagens omfattande migrationsströmmar, i huvudsak från regioner med krig, förtryck och fattigdom till länder
utan väpnade konflikter och med större demokratisk frihet och ekonomisk
trygghet, har på relativt kort tid förändrat västvärldens länder till språkligt och etniskt starkt komplexa samhällen. Den språkliga heterogeniteten,
som i Europas länder tidigare huvudsakligen berörde de i många fall perifera
geografiska regioner som beboddes (och fortfarande bebos) av inhemska etniska minoriteter, har nu kommit att genomsyra hela samhället, perifert
och centralt och i stora städer såväl som på mindre orter.
Uppenbart är att flerspråkighet på samhällsnivå i det aktuella världspolitiska läget måste beskrivas i förhållande till existensen av nationalstater
samt mot bakgrund av förflyttning av människor, varor och tjänster mellan stater. Migration har självklart effekter på människors språkliga villkor,
oavsett om migrationen har ekonomiska, politiska eller andra sociala och
individuella skäl. Västvärldens länder hyser idag karakteristiskt större eller
mindre befolkningsgrupper, mer eller mindre permanent boende, från en
stor del av världens länder. Vad som dock delvis skiljer länderna åt är i vilken utsträckning det finns dominerande enskilda grupper av migranter och
vilka dessa grupper är. Till exempel finns i Nederländerna betydande grupper av turkar och marockaner, i Tyskland turkar, spanjorer och portugiser
och i Norge pakistanier och vietnameser. Även Sverige har särskilt tidigare
haft vissa framträdande grupper som finländare, jugoslaver och greker, men
bilden är idag snarare den att invandrarna har starkt varierande ursprung; i
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Sverige tänker man inte i första hand på någon viss grupp när termen invandrare används på samma sätt som man i Nederländerna associerar till
turkar eller marockaner i samband med invandrarbefolkningen.
Det senaste dryga halvseklets ekonomiskt och politiskt betingade migration har inneburit djupa förändringar i samhällslivet. Inte minst har länderna på skilda sätt och i olika grad inrättat samhällsfinansierade verksamheter
för en smidig anpassning till den nya situationen. Allt från polisiära och sociala myndigheters särskilda verksamheter i samband med flyktingmottagning
och invandring i allmänhet till sådana verksamheter som har med utbildning och arbetsliv att göra. Andraspråksundervisning i värdlandets språk för
barn och vuxna, modersmålsundervisning, tolkservice samt biblioteks- och
presstöd ryms bland dessa speciella verksamheter. Migrationen skapar alltså
behov av särskilda yrkesgrupper eller specialistkunskap, som andraspråkslärare (för undervisning i mottagarlandets språk) och modersmålslärare (för
undervisning i migranternas modersmål) samt tvåspråkiga lärare (för undervisning i tvåspråkiga utbildningsprogram), men också tolkar och andra sorts
”mellanhänder” som kan förmedla information och medla mellan grupper
och individer med skilda kulturella bakgrunder. Men det är också så att samhällsorganiserade verksamheter som tidigare arbetat mot mer homogena
grupper nu behöver läggas om för att skapa så goda villkor som möjligt för
att alla individer i en mer etniskt och språkligt sammansatt befolkning ska
kunna utveckla sin potential maximalt. Tydligast är behovet av grundläggande förändringar i skolan, men i många länder sker sådana förändringar
inte alls i den takt som samhällsförändringarna sker i migrationens tidevarv.

Internationalisering
Internationalisering, det vill säga mellanstatliga ekonomiska, politiska och
kulturella kontakter, skapar behov av språkkunskaper, eller rättare sagt behov av människor som kan kommunicera på främmande språk. Utöver att
de professionella inom olika områden – t.ex. de som genomför längre eller
kortare uppdrag i olika länder eller vars arbete i det egna landet innebär
kontakter med utlandet – behöver ha kunskaper i främmande språk, tillkommer ett behov av särskilda yrkesgrupper: främmandespråkslärare (jfr
andraspråkslärare i avsnittet ovan), tolkar, översättare och korrespondenter
samt på senare tid anställda på s.k. ’call centres’. Inte minst arbetet inom internationella organisationer som FN och EU och en mängd näringsmässiga,
kulturella, mediala och idrottsliga sammanhang kräver att berörda individer
i alla världens länder antingen har kunskaper i de språk som dessa verksamheter försiggår på eller att det finns en utbyggd tolknings- och översättningsverksamhet som inom EU och FN.
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Det kan sägas vara tre typer av språkkunskapskrav som är aktuella. För det
första gäller att olika internationella organisationer använder sig av vissa
”världsspråk” som arbetsspråk. Idag är det framför allt kunskaper i engelska
som krävs för den som verkar inom dessa organisationer, men franska spelar
en viss och har tidigare spelat stor roll i dessa sammanhang. Om vi går längre
tillbaka i tiden kan man peka på tyska och givetvis latin som vetenskapens
språk, och i andra geografisk-politiska sfärer än den västeuropeiska-nordamerikanska har ryska och spanska varit betydelsefulla språk inom organisationssfären. Tyska och franska spelar vid sidan av engelska fortfarande
störst roll inom EU. Franska, som tidigare var Internationella postunionens
och diplomatins huvudspråk, har fortfarande rollen som sidospråk i organisationer som FN, UNESCO, NATO, OECD, Europarådet, Internationella
postunionen, Röda korset och Internationella Olympiska Kommittén.
För det andra har varje land behov av personer med kunskaper i enskilda
språk som används i de länder som man till exempel har handelsförbindelser eller kulturella och politiska kontakter med. Europarådet har under de
senaste årtiondena bedrivit en kampanj om ökad flerspråkighet i Europa
(European Commission, 2008). Man föreslår att alla européer utöver sitt
modersmål ska uppmuntras att lära sig ytterligare två språk enligt formeln
”Modersmål + 2”. Detta för att möjliggöra att medborgare i Europa ska kunna kommunicera med varandra på många olika språk, inte bara via engelska: ”bilateral relations between the peoples of the European Union should
hinge by way of priority on the languages of the two peoples involved rather
than on another language” s. 7). Inom ramen för detta propagerar man för
att varje individ ska välja ett ”adoptivspråk” för sina studier utifrån individspecifika preferenser som kan ha sin grund i familjebakgrund, känslor,
yrkesnytta eller ren intellektuell nyfikenhet.
Detta för oss över till den tredje sortens språkkunskaper som det finns behov av i internationellt arbete. Utanför biståndsorganens verksamhet finns
det nästan ingen uppmärksamhet alls för behovet av kunskaper i språk som
i sin användning är lokalt eller regionalt begränsade, alltså sådana språk
som inte har officiell status i ett land. Vissa språk används som modersmål av större eller mindre befolkningsgrupper men ses som oviktiga inom
statsapparaten i sina länder. I många av Afrikas flerspråkiga länder existerar
språk, ibland med ett stort antal talare, som ännu inte har något standardiserat skriftspråk, men som ändå spelar en avgörande roll för människornas
förståelse av världen omkring sig. Det är på dessa språk som kunskap kan
förmedlas och omsättas i ekonomisk och kulturell utveckling (Djité, 1993).
Många av dessa människor kan inte alls eller bara marginellt förstå information som förmedlas på landets officiella språk. Under senare årtionden har
stor uppmärksamhet riktats mot behovet av att inom t.ex. ekonomiskt och
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medicinskt bistånd kunna förmedla information på sådana språk för att de
människor som ska omsätta biståndet ska kunna tillägna sig kunskap och
skapa förutsättningar för hållbar utveckling (ibid.).

Globalisering
Termen globalisering var först förankrad inom ekonomi och handel och syftade till varutransaktioner i situationer där gränser mellan nationer blivit
alltmer betydelselösa. Ekonomer talar historiskt om olika globaliseringsvågor, varav den första hängde samman med den industriella revolutionen
under slutet av 1800-talet, där nya tekniker (ånga, elektricitet, telegrafi)
möjliggjorde massproduktion av varor och skapade transport- och kommunikationsmöjligheter, vilket i sin tur politiskt drev fram frihandelstänkandet. De utökade transportmöjligheterna möjliggjorde också massmigrationen främst från Europa till Amerika. Den andra vågen inföll från mitten av
1900-talet då alla typer av kommunikationer, inte minst flyget, utvecklades
starkt. Åter möjliggjordes en ökad och förenklad handel mellan länder. Den
tredje globaliseringsvågen startade vid slutet av 1980-talet i och med utvecklingen av datorer och internet. Informationsteknikens starka pågående
utveckling har inneburit ett utbyte mellan länder och olika delar av världen
i en takt som är mer accelererad än någonsin tidigare (www.ekonomifakta.
se; nerladdat 2010-07-30).
Termen globalisering täcker idag alla aspekter av den pågående transnationella sammanvävningen av handel, ekonomi, politik, kultur etc. McGrew
(1992) presenterar en definition av globalisering som tar alla dessa aspekter
i beaktande:
Globalization refers to the multiplicity of linkages and interconnections that transcend
the nation-states (and by implication the societies) which make up the modern world
system. It defines a process through which events, decisions and activities in one part of
the world can come to have significant consequences for individuals and communities
in quite distant parts of the globe. Nowadays, goods, capital, people, knowledge, images,
communications, crime, culture, pollutants, drugs, fashions, and beliefs all readily flow
across territorial boundaries. Transnational networks, social movements and relationships are extensive in virtually all areas of human activity from the academic to the sexual.
Moreover, the existence of global systems of trade, finance, and production binds together in very complicated ways the fate of households, communities, and nations across
the globe. (McGrew, 1992:65f)

Globaliseringen har ideologiskt både förespråkare och kritiker. Förespråkarna pekar på att det är globaliseringen som möjliggör fortsatt ekonomisk
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tillväxt, internationella eller nationsövergripande politiska överenskommelser och regleringar samt det varierande och berikande kulturella och vetenskapliga utbyte som kännetecknar världen idag. Kritikerna pekar främst
på risken för kulturell och politisk likriktning och inte minst på obalansen
i de ekonomiska och kulturella influensernas riktning. Det som kallas för
”världskultur” eller ”global kultur”, är i själva verket liktydigt med västerländsk kultur (Steinrud, 2001:3). Det faktum att västerländsk kultur spelar
en hegemonisk roll i globaliseringsprocessen (Shapiro, 1999) innebär att globalisering kan ses som en typ av kolonisation, i detta fall inte genom tvång
och maktutövning utan faktiskt genom samtycke (jfr Haberland, 2010:107).
Det är i avståndstagandet från och motståndet mot denna utveckling som
revitalisering av det kulturellt och språkligt ursprungliga eller nationella i
olika länder tar sitt avstamp.
Globalisering som fenomen har både språkliga förutsättningar och språkliga effekter. En viktig förutsättning för globalisering är att det existerar något språk som ”alla kan” och som den globala kommunikationen och informationsutbytet kan ske på. Engelska språket har i princip denna roll idag.
Även om naturligtvis långt ifrån alla individer i världen kan kommunicera
på engelska (se nedan), är det detta språk som i första hand används för
global kommunikation, och engelskans utbredning ökar i raskt takt allteftersom fler och fler människor i alltfler länder lär sig engelska. En fråga som
ibland dock ställs är om engelskan som det viktigaste internationella språket redan haft sin ”toppnotering”. Graddol (2006) menar att det finns andra
språk som är på uppgång och han karakteriserar de tre viktigaste (s. 61):
Kinesiska (mandarin) är ett allt vanligare främmande språk som studeras i
skolor i olika länder, och framför allt i Sydostasiens växande ekonomier spelar språket en allt större roll som internationellt kontakt- och handelsspråk.
Spanska är efter hand ungefär lika stort som engelska om man räknar i antalet infödda talare, och språket har en ökande ekonomisk betydelse både i
Syd- och Nordamerika, samtidigt som Spanien allt tydligare framställer sig
som globalt centrum för språket. Arabiska talas av alltfler beroende på de
starka befolkningsökningarna i länder där språket talas. Språket har också
börjat utveckla en mer transnationell form för det talade språket i takt med
att internationella media som Al Jazeera håller på att utvecklas. Utöver detta utvecklas dessa tre språk starkt som internationella språk för bruk i ”nya”
media som internet, Facebook etc. (s. 48), men detta gäller faktiskt också
alla möjliga andra språk. T.ex. har så kallade mindre använda språk (’lesser
used languages’), vilket inkluderar alla minoritetsspråk, fått en renässans
när det gäller skriftligt utbyte via nätet.
Globaliseringens effekter på språk och språkliga förhållanden framträder främst på två områden. Det ena gäller hur engelska språket utvecklas
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och förändras i sin roll som det främsta språket för global kommunikation
och gemensamt världsspråk. Det andra området gäller hur utbredningen av
engelska påverkar övriga språk, både de statsbärande nationella språken och
de många språk som spelar en underordnad eller ingen officiell roll i sina
samhällen.
Global engelska
Begreppet global engelska betecknar engelskan som används runt om i världen (Crystal, 1997) med betoning på de former av engelska som under det
senaste seklet utvecklats i postkoloniala samhällen. Här innefattas också all
den användning av engelska som sker internationellt mellan talare som har
engelska som främmande språk. Enligt en tongivande klassificering (Kachru,
1997) kan engelskans roll i olika delar av världen karakteriseras i tre ”cirklar”.
Den inre cirkeln omfattar länder där engelskan otvetydigt är standardspråk och används som modersmål/förstaspråk. Länder som ingår här är
främst Storbritannien, USA, Irland, Australien, Nya Zeeland samt engelskspråkiga delar av Kanada och Sydafrika. Det förekommer en klar dialektal
och sociolektal variation, och talarna har en automatisk intuition om vad
som är rätt och fel i deras lekt och ibland i standardspråket. Engelskan är
i dessa länder starkt standardiserad och spelar en normgivande (’norm-providing’) roll, dvs. standardnormen i dessa länder förser övriga världen med
normer t.ex. för främmandespråksundervisning i engelska. Idag kan man
skilja mellan brittisk och irisk, amerikansk, australisk, karibisk m.fl. former
av standardengelska.
Den yttre cirkeln utgörs av flerspråkiga länder där engelskan spelar en viktig officiell roll, dvs. språket används i officiella och institutionella sammanhang, inte minst inom media och utbildningssektorn. Den yttre cirkeln omfattar länder som Indien, Pakistan, Singapore, Filippinerna, Tanzania, Kenya,
Nigeria och Jamaica. Här är språket oftast ett andraspråk för befolkningarna
och används förutom i offentliga sektorer också i stor utsträckning vid sidan
av andra språk för daglig kommunikation. Det har utvecklats eller håller på
att utvecklas särskilda standardiserade former av engelska inom dessa länder eller regioner, och engelskan kallas här därför i Kachrus terminologi för
normutvecklande (’norm-developing’). Dessa former av engelska reflekterar
delvis de inhemska språk som språket står i kontakt med; det talas om olika
”engelskor”, t.ex. sydasiatisk (Indien etc.), ostasiatisk (Hong Kong, Filippinerna, Singapore etc.), västafrikansk, östafrikansk standardengelska eller
”standardiserande” engelska. Vissa talare, särskilt allt fler i den uppväxande
generationen, har dessa former av engelska som modersmål, och det håller
också på att utvecklas dialekter och sociolekter. Talarna har i hög grad men
i varierande utsträckning en intuition om vad som är rätt och fel i språket.
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I den expanderande cirkeln ingår länder där engelskan har funktionen av ett
främmande språk och det språk som är viktigast för internationell kommunikation. Här kan de flesta europeiska länder räknas in tillsammans med
flertalet länder i övriga världsdelar. Det finns ingen etablerad norm för t.ex.
svensk engelska, utan svenska talare av engelska liksom japanska talare av
engelska strävar efter en given målnorm, t.ex. brittisk eller amerikansk
engelska. I Kachrus teminologi kallas detta förhållande till språklig norm
för normberoende. Förvisso har den engelska som används i Sverige typiskt
svensk brytning på samma sätt som engelskan i Japan är påverkad av japanskan, men detta har inte utvecklats till en etablerad norm som talarna är
medvetna om och kan förhålla sig till.
De tre cirklarna beskriver alltså tre sorters engelska, engelska som modersmål eller infödd engelska, engelska som andraspråk och engelska som
främmandespråk. Kachru menar att engelska som andraspråk kunde kallas
för funktionellt infött (’functionally native’) i sin funktion som utryck för nationell identitet. För att förtydliga detta kan man understryka att han talar
om sådana situationer där en speciell engelsk norm har utvecklats eller håller på att utvecklas som i exemplet singaporeansk engelska. Resonemanget
har också aktualiserat frågan om ”vems språk” engelskan kan sägas vara, en
fråga som hänger samman med språk och identitet. I Kachrus resonemang är
engelskan som världsspråk i detta avseende mer komplex än de flesta andra
språk, men såväl första- som andraspråkstalare av engelska, där språklig identitet klart hänger samman med en viss form av engelska, kan göra anspråk på
ägarskap (”engelska är mitt/ett av mina språk”) – en singaporeans engelska
är ett av de yttre tecknen på härstamning från Singapore, där språket är en
konstituerande identitetsfaktor (Widdowson, 1994; Norton, 1997; Higgins,
2003), medan främmandespråkstalare inte lika klart betraktas som ”ägare” till
språket: ”engelska är inte mitt språk, men jag kan kommunicera på det”, dvs.
språket är mera ett neutralt instrument för kommunikation (jfr dock nedan
ett annat synsätt inom fältet English as a Lingua Franca, ELF). Det finns också
de som menar att engelskan ägs av alla som använder språket i någon av dess
funktioner som första-, andra- eller främmandespråk (House, 2003).
När Kachru först presenterade sin cirkelmodell vid skiftet mellan 1980och 1990-talet angav han också hur många talare av engelska som kunde
uppskattas för respektive cirkel, och under åren sedan dess har förnyade
skattningar gjorts av olika författare. T.ex. anges hos Graddol (2006) siffrorna 375 miljoner talare i den inre cirkeln, 375 miljoner i den yttre och 750
miljoner i den expanderande cirkeln. Utifrån en sådan skattning kan nästan
en tredjedel av världens befolkning kommunicera på engelska i större eller
mindre utsträckning, vilket innebär en förbluffande stark utbredning för
ett enda språk, samtidigt som man måste konstatera att det är långt fler

30

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

DEL I – Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar

människor som inte kan än som kan engelska. Föreställningen att man kan
tala engelska med vem som helst i världen idag är alltså inte riktig. Alla
skattningar är naturligtvis grova, men vad som är helt klart är att antalet
icke infödda talare för länge sedan har gått om antalet infödda talare. Man
kan säga att det går en infödd på fyra icke infödda talare av engelska. Gränserna mellan de olika cirklarna är inte så tydliga, och det har påpekats att
länder som de nordiska håller på att glida från den expanderande cirkeln in
i den yttre cirkeln på grund av att engelskan används i betydande utsträckning i det dagliga livet i våra länder (Phillipson, 1992; Graddol, 2006). En sådan utveckling skulle innebära att det utvecklades en särskild nordisk eller
dansk, norsk respektive svensk norm för användning av engelska.
Ett fokus i diskussionen om engelska som globalt språk är att språket i så
stor utsträckning används som internationellt kontaktspråk mellan talare
som har andra språk som modersmål, men också när dessa talar med infödda
talare. Vad detta innebär för språkets form och funktion diskuteras för närvarande inom forskningsfältet ELF (Seidlhofer, 2002; Jenkins, 2007) eller
engelska som internationellt språk (Jenkins, 1998). Vad som mer specifikt
menas med ELF framgår av följande citat:
Any speaker using English for the purpose of intercultural communication (i.e. with a
speaker of a different L1), in principle, speaks ELF – unless they inappropriately insist on
speaking ‘endolingually’ [dvs. utan att ta hänsyn till att de talar med en icke infödd]. ELF
is thus defined functionally by its use in intercultural communication rather than formally by its reference to native-speaker norms. … This counteracts a deficit view of lingua
franca English in that it implies equal communicative rights for all its users. (Hülmbauer,
Böhringer & Seidlhofer, 2008:27)

Forskningen på området, som huvudsakligen bedrivs korpusbaserat, är framför allt inriktad på att identifiera vad som är kommunikativt effektivt, även
om kanske inte alltid korrekt i förhållande till någon standard, och vilka drag i
språket, om några, som används universellt oberoende av talarnas förstaspråk.
Balansen mellan engelska och andra språk
Att engelska språket breder ut sig i världen är ett faktum. Det finns forskare
som hävdar, att engelskans utbredning är den direkta orsaken till den pågående språkdöden, att andra språk blir utträngda av engelskan. Det råder dock
delade meningar om hur det förhåller sig med detta. Som nämnts tidigare antas det finnas ca 6 000 talade språk i världen. De flesta språken saknar skriftspråk och är tämligen små räknat i antalet talare. Enligt välgrundade beräkningar av Krauss (1992) talas drygt 200 språk av mer än en miljon människor.
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Om vi ser på hur många språk som talas av minst en halv miljon kommer vi
upp till 250 språk och om vi betraktar hur många som talas av mer än 100 000
talare kommer vi upp i ungefär 600 språk. Krauss menar att inte ens alla dessa
600 språk säkert kan överleva fram till 2100-talet. Det betyder att 90 % eller
mer av de språk som talas i världen idag kan tänkas vara borta inom hundra år.
Fenomenet språkdöd har förstås funnits innan engelskan hade den roll
som skapats för språket inom globaliseringens ram. Språkdöd uppstår oftast
som en sluteffekt av språkbyte, dvs. när talare av ett visst språk, oftast över
flera generationer, överger sitt språk till förmån för ett annat ekonomiskt
och politiskt starkare språk. Enkelt uttryckt kan man säga att minoritetsspråkstalare av tvingande skäl övergår till att använda det majoritetsspråk
som talas av den närmaste mäktigare grannen. För beskrivning av språkbyte
som fenomen, se t.ex. Hyltenstam och Stroud (1991). Sådana språkbyten har
vi som nämnts tydliga exempel på inom Sverige vad gäller samtliga inhemska minoriteter, men i inget fall har språkbytesprocessen fortskridit så långt
att man kan tala om språkdöd. Frågan är i vilken utsträckning engelskans
globala utbredning är en anledning till det snabba utdöendet av språk idag.
Det finns forskare som betonar engelskans betydande roll i den pågående
tendensen till språkdöd. Vissa använder en tämligen drastisk terminologi och
talar om engelskans utbredning som språklig imperialism (Phillipson, 1992) eller ser engelskan som ett ”mördarspråk” (’killer language’) (Skutnabb-Kangas,
2003; jfr Skutnabb-Kangas, 2000, boktitel Linguistic Genocide in Education--or
Worldwide Diversity and Human Rights?). Man kan ha olika mening om värdet
av att använda en så dramatisk terminologi, men författarnas syfte är sannolikt
att väcka uppmärksamhet och skapa debatt om ett ämne som ligger utanför
både politikers och den stora allmänhetens eller majoritetsmedlemmars intressefokus. Termen ”killer language” är när den används om engelskan tänkt
att karakterisera situationer där engelskan får ersätta andra språk: ”Big languages turn into killer languages, monsters that gobble up others, when they are
learned at the cost of smaller ones. Instead they should and could be learned in
addition to the various mother tongues.” (Skutnabb-Kangas, 2003:33; kursiveringarna i originalet). Det tydligaste exemplet på att engelska används på bekostnad av andra språk är i utbildning och på andra offentliga arenor i postkoloniala samhällen, och i dessa fall är det onekligen sant att engelskan tar den
plats i samhällets språkliga domäner som annars skulle kunna ha uppfyllts av
människornas modersmål. Man kan dock säga att detta inte nödvändigtvis
har att göra med engelskans roll som globalt språk utan snarare är ett exempel
på hur det språk som är mäktigast i det aktuella samhället breder ut sig på övriga språks bekostnad. I vissa postkoloniala samhällen är det engelska, i andra
franska eller portugisiska, och i traditionella europeiska länder kan det vara
franska (t.ex. i förhållande till bretonska) eller holländska (t.ex. i förhållande
till frisiska) eller svenska (t.ex. i förhållande till samiska).
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Andra forskare går långt åt andra hållet och hävdar att engelskans utbredning i världen inte spelar någon som helst roll för den språkliga mångfalden,
varken vad gäller de många icke statsbärande språken eller de språk som är
staters officiella språk. House (2003) t.ex. menar att när engelskan används
som lingua franca för internationell kommunikation så är språket enbart
ett kommunikationsverktyg, inte ett språk som talaren uttrycker sin identitet med. Det finns fortfarande behov av ett ”identitetsspråk” och för den
funktionen fortsätter tvåspråkiga talare att använda sitt modersmål. Detta
förhållningssätt tar dock inte hänsyn till att engelskan när språket har eller
håller på att få funktionen av andraspråk, som språket har i den yttre cirkelns länder och kan vara på väg att få i vissa av den expanderande cirkelns
länder som exempelvis Sverige, mycket väl kan anta identitetsfunktioner.
I dessa senare fall kan det råda just den obalans mellan ett starkare och ett
svagare språk som karakteriserar språkbytessituationer.
Graddol (2006) intar en mellanposition på så sätt att han menar att engelskan har ett inflytande huvudsakligen på andra nationella språks status,
medan engelskans utbredning inte är huvudorsaken till den globala språkdödsprocessen (2006:64). Detta motsvaras tämligen väl av svenska förhållanden där aktuell språkpolitik för svenskan i huvudsak beaktar svenskans
balansförhållande till engelskan, medan den svenska språkpolitiken för minoritetsspråken är inriktad på dessa språks balansförhållande till svenskan.
Hanteringen av balansen mellan ett globalt språk, engelskan, och de nationella språken är en brännande fråga i många länder och på sina håll föremål
för särskild språklagstiftning. I Sverige gäller det ovanliga att aktuell språkpolitik och språklagstiftning försöker ta hänsyn till helheten och därför beaktar såväl svenskans förhållande till engelskan som minoritetsspråkens roll
i det svenska samhället inom samma ram (se vidare om detta längre fram).
Vilka språk utbildning bedrivs på i olika länder, om det är på elevernas
modersmål eller något annat språk, numera oftast engelska, är sannolikt
den mest uppmärksammade språkpolitiska frågan idag, eftersom utbildningsinstitutionen är ett så kraftfullt instrument för definition av språklig
status (jfr hänvisningen till Skutnabb-Kangas arbeten ovan). När engelska
används i ämnesundervisning för barn som har andra modersmål påverkas
ofta balansen mellan engelska och inhemska språk, både nationella språk
och minoritetsspråk.
Sedan århundraden tillbaka har undervisning på ett lands officiella språk
använts målinriktat som instrument för att skapa nationell enhet i koloniala och postkoloniala kontexter, och har naturligtvis inte bara gällt engelskan
utan även andra kolonialmakters språk, särskilt franska och portugisiska,
men också holländska, spanska och tyska. Kolonialtidens spridning av europeiska språk var ett led i den politiska kontrollen över respektive kolonialmakts territorier, men man argumenterade också för att användning av
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europeiska språk i utbildning skulle ha positiva effekter på de koloniserade
befolkningarnas materiella och kulturella utveckling. Denna undervisning
visade sig dock i stället vara en pedagogisk katastrof för stora delar av barnkullarna under hundratals år, både de som nåddes av skolutbildning och de
som aldrig kunde ta del av sådan. Att den enda vägen till utbildning gick genom kolonialmaktens språk innebar att många sorterades bort av systemet.
Sedan mer än 30 år tillbaka har skolutbildning på engelska introducerats
i många länder, inte minst i Europa, numera inte på grund av något kolonialt politiskt tvång från någon viss stat, utan i stället på grund av att befolkningarna i dessa länder kommit att uppfatta en utvecklad behärskning
av engelska språket som ett viktigt individuellt och nationellt kapital. Undervisningsverksamheten, som under åren gått under olika beteckningar, på
svenska särskilt SPRINT (’språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning’), benämns internationellt och numera i allmänhet även i Sverige
CLIL (’content and language integrated learning’). Denna undervisningsform
presenteras i konkret skolverksamhet ofta som ett pedagogiskt grepp för att
ge elever möjligheter att nå bättre kunskaper i engelska för att sedan i sin tur
underlätta högre studier och internationell rörlighet. Verksamheten är trots
att negativa effekter på ämneskunskaper och undervisningsklimatet ibland
konstaterats (t.ex. Barton & Neville-Barton, 2003; Lim Falk, 2008) så pass
populär att skolor framgångsrikt framhåller den i sin marknadsföring. Det
är detta som gör att CLIL-verksamheten, som är ett viktigt instrument för
spridning av engelskan i världen, med Haberlands (2010) terminologi snarare
kan sägas ingå i ett språkhegemoniskt än i ett språkimperialistiskt projekt.

Två- och flerspråkighet som samhällsfråga
i Sverige
Sverige i relation till gränser och statliga regleringar
De två befolkningsgrupperna samer och tornedalingar har ”blivit” så kal�lade inhemska minoriteter i Sverige på grund av etablering av den svenska
statens geografiska gränser i olika skeden. Den historiska bakgrunden till de
två gruppernas minoritetsstatus är dock mycket olika.
Samerna
Det territorium som befolkades av samer, numera ofta omnämnt med den
samiska beteckningen Sápmi, kom successivt att delas upp mellan de natio-
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nalstater som under århundradena etablerade sig i området (se redogörelse i
Ruong, 1975; SOU, 1989). Redan under vikingatiden och alltmer under medeltiden indrevs skatt från samer av tre delvis konkurrerande riken: Norge
(från 1380 Danmark-Norge), Sverige och Ryssland. Den svenska kronans uttalade överhöghetsrätt i samiska områden går tillbaka till tidigt 1300-tal. De
s.k.birkarlarna, som hade rätt till handel och skatteindrivning från samerna,
var i sin tur skattepliktiga till kronan. Under Gustav Vasa ersattes birkarlarna av särskilda så kallade lappfogdar, vilka direkt uppbar skatt för kronans räkning. Under 1600-talet blev den svenska närvaron betydligt mer
påtaglig i det samiska området. Missionen med etablering av fasta kyrkplatser och skolor var en linje i kolonisationen. Inrättandet av fasta tings- och
marknadsplatser en annan. Allra störst betydelse fick dock den av staten
initierade och gynnade jordbrukskolonisationen, vilken gav nybyggare som
ville etablera sig i det samiska området skattebefrielse och andra förmåner.
Nybyggarkolonisationen intensifierades under loppet av 1700-talet och pågick långt in på 1800-talet. Genom olika statliga ingripanden i form av förordningar och reglementen till nybyggarnas fördel blev förutsättningarna
för den nomadiserande rennäringen alltmer kringskurna och stora delar av
den samiska befolkningen kom att utarmas.
Det så kallade lappmarksplakatet 1673 behandlade förutom jordbruksetablering också bergverksverksamheter. Här spelade upptäckten av silvermalm i Nasafjället tidigare på 1600-talet och andra metallfyndigheter en stor
roll. Vidare utfärdades 1683 en förordning angående skogarna som innebar
att skog i obefolkade områden tillhörde kronan, varvid hänsyn togs endast
till bofasta. Kolonisationen intensifierades under 1700-talet med tydligare
centraliserade styrinstrument för en assimilatorisk politik i form av den så
kallad Directionen för Lappmarks ecklesiastikverk 1739; man räknade med att
samerna genom kristnandet och större grad av bofasthet skulle ”försvinna”
som särskild befolkningsgrupp.
När industrialismen växte fram på 1800-talet som ytterligare en konkurrent om livsrummet i de samiska områdena, blev armodet alltmer uttalat
bland samerna. Deras fattigdom hade börjat uppmärksammas i officiella
dokument redan på 1700-talet, men behandlades under slutet av 1800-talet
och början av 1900-talet i olika sammanhang. I en motion till 1850 års riksdag riktas uppmärksamheten mot ”de Lappska fattige, vilkas antal årligen
ökas” och i ett mötesinlägg från 1907 talas om åtgärder ”för att upphjälpa
fattiglapparnes nuvarande tröstlösa ekonomiska ställning” (citaten efter
Ruong, 1975). I den utsträckning som frågan löstes var det inom ramen för
fattigvården, bl.a. med statliga bidrag till vissa kommuner. Många samer fick
emellertid dra sig fram på tiggeri eller tillfälliga arbeten (Sjölin, 1981).
Gränsen mellan Sverige och (Danmark-)Norge inom lappmarken fast-
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ställdes år 1751. Gränstraktatet mellan länderna hade ett tillägg, den så kal�lade lappkodicillen, i vilket olika förhållanden med avseende på samerna
reglerades. Samerna fick inte äga land på mer än en sida av gränsen, men
slapp samtidigt på så sätt att bli beskattade i båda länderna. De fick fortsatt
rätt till renbete oberoende av gränsen och fick alltså fortsätta att flytta med
sina renar mellan de olika länderna, dvs. mellan Norge och Sverige/Finland.
Gränsen mellan Norge och Ryssland fastställdes först 1826.
Under loppet av 1900-talet innebar den allt fastare etableringen av majoritetsnäringar i området i form av gruvindustri, skogsbruk och inte minst vattenkraftsutbyggnaden tillsammans med förbättrade kommunikationer en
alltmer koncentrerad majoritetsbosättning i området. Det är denna utveckling under århundradena som medfört att utrymmet för användning av det
samiska språket krympt och hänvisats till hemsfären och till vissa näringsfång
där samer arbetar tillsammans, främst naturligtvis rennäringen men också
jakt, fiske och slöjdverksamhet. För deltagande i samhället i övrigt måste samer använda svenska språket. Medvetna politiska åtgärder mot användning av
samiska i skolorna under nästan hundra år bidrog starkt till att språket kom
att undertryckas eller förtryckas, samtidigt som hela den samiska kulturen
stigmatiserades och fick en marginaliserad ställning i samhället. Kunskaper
i svenska blev och är nödvändiga för deltagande i utbildning, arbetsliv och
samhället i stort. Språkbytesprocessen är framskriden, men kan den stoppas?
Möjligheter till revitalisering av språket har uppstått under senare delen av
1900-talet utifrån en allt fastare intern organisation bland samer, uppbyggnaden av samiska utbildningsinstitutioner, samiska media samt från och med
inrättandet av sametinget 1993 en viss grad av politiskt självbestämmande.
Genom riksdagsbeslut 1999 angående inhemska minoriteter och minoritetsspråk blev samerna erkända som en nationell minoritet och samiska
språket som nationellt minoritetsspråk. Syftet var att hejda språkbytesprocessen och ge nya möjligheter för revitalisering. Den 1 april 2000 trädde
som en följd av riksdagsbeslutet en lag i kraft enligt vilken användare av
samiska fick rätt att använda sitt språk i kontakt med förvaltningsmyndigheter och domstolar inom de kommuner i Norrbottens län som utgjorde
förvaltningsområdet för samiska. Det samiska förvaltningsområdet omfattade kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och Kiruna. Lagstiftningen innebar även rätt att få förskoleverksamhet och äldreomsorg helt
eller delvis på samiska. Genom förnyad lagstiftning om minoriteter och
minoritetsspråk den 1 januari 2010 (SFS 2009:724) utökades förvaltningsområdet för samiska med flera kommuner och täcker nu kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen
och Östersund.
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Genom gränsdragningarna i Norden och senare mellan Finland och Ryssland
har det samiska folket kommit att splittras som minoriteter i olika stater.
Sápmi är idag delat i en norsk, en svensk, en finsk och en rysk del. FN-organet ILO:s2 juridiska definition av urfolk, ”folkgrupp som var bosatt inom
ett område när andra folkgrupper grundade en stat inom samma område”
(ILO, 1989), pekar klart ut samerna som urfolk, men frågan har behandlats
formellt på olika sätt i de nordiska länderna. Varken Sverige eller Finland har
ratificerat konventionen för samerna, medan detta skedde i Norge redan 1990.
Samerna är dock erkända som urfolk i Finlands grundlag och i Sverige redovisade regeringen redan 1977 i en proposition (Prop, 1976/77:80) ”samernas
särskilda ställning som ursprunglig befolkning och minoritet i Sverige” (s. 1),
senare upprepat i officiella dokument som slutbetänkanden från Samerättsutredningen (SOU, 1989:4) och Minoritetsspråkskommittén (SOU, 1997b:49).
Frågan om ratificering av ILO-konventionen är dock fortfarande aktuell, och
Norges sameminister diskuterade på nytt under 2010 möjligheterna till en gemensam nordisk ratificering som skulle baseras på utredningen Nordisk samekonvensjon 2005, presenterad av en finsk-norsk-svensk expertgrupp tillsatt
av ansvariga sameministrar och sametingspresidenter i Nordiska Rådets regi.
Ännu, 2012, har dock inte något undertecknande ägt rum.
Det förekommer betydande revitaliseringsansträngningar vad gäller de
samiska språken (Huss, 1999). Ett framträdande drag i det samiska samhället är heterogeniteten i detta avseende. Det finns både samhällen där
revitaliseringsarbetet är intensivt och sådana där en resignation inför det
pågående språkbytet råder. Revitaliseringen påbörjades tidigast i de starkaste samiskspråkiga nordsamisktalande områdena runt Kautokeino och
Karasjok i Norge. Här infördes tidigt skolundervisning på samiska, och i
Utsjokiområdet i Finland har deltagandet i samiskspråkig förskola ökat.
Man kan säga att samiskans roll har ökat i offentliga sfärer, vilket kan uppfattas som en motsägelse mot teorier som förutsäger att revitaliseringen
börjar från den mest intima sfären i hemmet och lokalsamhället. Stora svårigheter för revitaliseringsarbetet konstateras i områden där användningen
av samiska varit som mest stigmatiserad, vilket gäller i norska kustområden och på många ställen i Finland och Sverige där samiskan endast överlevt som talat språk i den intima sfären. Den glesa samiska bosättningen
i Sverige jämfört med Norge och Finland har också inneburit en specifik
svårighet för språkbevarandet här. Andelen samiska kommuninnevånare
i svenska kommuner där samer är bosatta är genomgående mycket lågt,
något som blev mer uttalat efter de senaste kommunsammanslagningarna.

2

International Labour Organisation.
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Ett exempel utgörs av Karesuando, där den samiska befolkningsandelen var
betydande när kommunen 1971 uppgick i Kiruna kommun. I den nya sammanslagna kommunen blev den samiska befolkningens andel en bråkdel av
den som gällde i Karesuando.3
Tornedalingarna
Finsktalande befolkning antas ha bebott området kring inre Bottenviken
sedan före år 1000. Tornedalens finska dialekt tillsammans med kemidialekten är båda nordliga ”blanddialekter” enligt en aktuell finsk dialekttypologi (Paunonen, 1991), vilken alltså kategoriserar de finska dialekterna och utreder deras förhållande till varandra. Tornedialekten har sitt
ursprung i såväl västfinska som östfinska dialekter. Analyser visar på en
dominans av västfinska språkdrag, men det finns också östfinska och karelska element (Wande, 1982:53). Detta stämmer väl med vad som är känt
om den tidiga bosättningen i området (Niemi, 1978:50ff). Man menar att
de äldsta finsktalande grupperna som bosatte sig i nuvarande Tornedalen
kom från området där nuvarande Tammerfors ligger. Karelare anlände på
1100-talet, men blev snart assimilerade i den redan etablerade västfinsktalande befolkningen. Nya grupper anlände från de sydvästra delarna av Finland på 1300-talet, medan den sista gruppen, östfinsktalande savolaxare,
tillkom på 1500-talet (se vidare Hyltenstam, 1999a:119f och Hyltenstam &
Milani, 2003:32f).
Vid tiden för att Finland enligt fredsfördraget i Fredrikshamn 1809 avträddes av Sverige och blev storfurstendöme i Ryssland var befolkningen i
hela Tornedalen finsktalande.4 Gränsen drogs längs Torne älv och skiljde de
finsktalande på den svenska sidan från de finsktalande på den finska sidan.
Detta innebar att finskan i respektive kontext kom att utvecklas på olika
sätt, och denna särutveckling har nu 200 år på nacken. Under stora delar
av 1800-talet kan särutvecklingen antas ha varit tämligen beskedlig, men
när respektive centralmakts inflytande genom folkskolans och de utökade
kommunikationernas utveckling mot slutet av 1800-talet och framför allt
under 1900-talet kom att bli mer påtagligt även i det perifera område som
Tornedalen utgjorde, blev det allt mer tydligt att språkformerna skiljde sig
åt. Finskan på den svenska sidan blev starkt påverkad av svenska språket
främst i vokabulär men också i andra delar av språksystemet. Att befolkningen successivt blev mer och mer tvåspråkig i finska och svenska bäddade
3
4
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Exakta siffror kan inte anges eftersom svensk befolkningsstatistik inte registrerar etnisk tillhörighet.
Vilket inte är helt korrekt som påpekas av Lainio (1999:163); både den finska befolkningsgruppen och
den samiska, som också fanns tillstädes, var ofta exogama i sitt äktenskapsmönster och bland annat
därför också flerspråkiga.
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också för att det blev lätt att låna in språkdrag från svenskan. Ett annat skäl
till de ökade skillnaderna var att de finsktalande på den svenska sidan inte
genom skolan uppmuntrades att lära sig att läsa och skriva på finska. Språkförändringar sker jämförelsevis lättare och snabbare i en språklig varietet
som endast används i talad form än i situationer där skriften hjälper till att
”konservera” språket (Mühlhäusler, 1989). På samma sätt som i fallet med
samiskan medförde politiska åtgärder mot användning av finska i skolorna
under nästan hundra år att språket kom att undertryckas och bli stigmatiserat (mer om detta i senare avsnitt). När allmän skolgång infördes i Finland
blev finskan på den östra sidan av gränsen påverkad av det finska standardspråket, som genom intensivt språkvårdsarbete under 1800-talet och början
av 1900-talet etablerats i Finland.
Man ska också påminna sig att finskan i Tornedalen trots många motverkande krafter till skillnad från finskan t.ex. i Värmlands så kallade finnbygder
bevarats fram till våra dagar. Faktorer som haft en gynnsam inverkan på bevarandet av finskan i Tornedalen är enligt Lainio (1999:164) närheten till Finland och en kontinuerlig inflyttning av finsktalande samt områdets perifera
geografiska läge och avsaknaden av naturresurser, vilket innebar att området
var mindre attraktivt för majoritetens expanderande bosättning. Finskan spelade också en roll som kontaktspråk mellan finsk- och samisktalande, samt i
viss utsträckning mellan dessa grupper och svenskar och norrmän. Dessutom
användes finskan som religiöst språk av finsk- och samisktalande.
Vad som ovan sagts om lagstiftning till stöd för inhemska minoriteter
och minoritetsspråk med lag från år 2000 som sedan förnyades 2010 gäller
på samma sätt för tornedalingar som för samer. Ett och samma förvaltningsområde för meänkieli (tornedalsfinska) och finska fastställdes 2000 till att
gälla kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.
Vid den förnyade lagstiftningen 2010 utökades förvaltningsområdet för finska (se nedan), medan förvaltningsområdet för meänkieli fortsatt gäller de
nämnda kommunerna. Att staten vid slutet av 1990-talet tog ställning för
att betrakta meänkieli som ett eget språk snarare än som en dialekt av finska (se Hyltenstam, 1999a, för en bakgrund till detta) var inte okontroversiellt och ifrågasätts på olika håll än idag (se Lundén, 2011).
Även för meänkieli sker betydande revitaliseringsansträngningar (Winsa,
2000), och en kulturell renässans kan konstateras i meänkielitalande grupper
i Tornedalen. Språket används i nya offentliga funktioner inte minst i kulturella sammanhang, t.ex. i litteratur och teater samt i musiktexter, men även
i undervisningssammanhang. Användning av hotade språk i utbildningssammanhang är ett starkt verksamt revitaliseringsinstrument, något som
ofta kommenteras och diskuteras i litteraturen (Huss, Camilleri Grima &
King, 2003).
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Sverige i relation till migrationsströmmar
och språklig mångfald
Historisk invandring
Historiskt har Sverige haft perioder av invandring från specifika grupper,
varav vissa haft stort inflytande på svenskt kultur- och näringsliv och på
svenska språket. Mest påtagligt var det tyska inflytande över merkantilt
liv i Östersjöområdet som utvecklades inom Hanseförbundet. Inflytandet
var starkt från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet. Tyska köpmän
deltog i styrelsen av vissa svenska städer som Stockholm, Söderköping och
Kalmar, och den viktiga hansastaden Visby, som blev svensk först 1645 när
Gotland tillföll Sverige, dominerades av tyska köpmannasläkter. Att denna
invandring bestod av ett befolkningsmässigt elitskikt i samhället gjorde att
det offentliga svenska språket blev starkt tyskpåverkat, vilket så småningom
genomsyrade hela språksamfundet.
Andra grupper som invandrat under historisk tid var de fransktalande vallonerna under första hälften av 1600-talet. De var knutna till den framväxande järnindustrin i både industriutvecklande, arbetsledande och mer underordnade befattningar, men denna invandring kan inte sägas ha lämnat några
bestående spår i svenska språket (för det franska inflytandet, se nästa avsnitt).
Den migration som haft den längsta kontinuiteten är den från Finland.
Liksom den äldre migrationen före 1000-talet från olika regioner i nuvarande Finland ligger bakom att befolkningen i Tornedalen sedan århundraden
tillbaka varit finsktalande (se ovan), har migrationsvågor under seklen före
1809, när nuvarande Sverige och Finland var ett rike, skapat mer eller mindre långlivade finsktalande bosättningar i andra delar av Sverige. Migranter
från den finska delen av riket bosatte sig både temporärt, till exempel för
säsongsarbete, och mer definitivt under generationer i den ”andra” delen av
riket. Finsktalande enklaver har funnits inte minst i Stockholmsområdet
och mera allmänt känt i Värmland (jfr Värmlands finnskogar), men också i
flera andra landskap som Västmanland, Dalarna, Hälsingland, Gästrikland,
Jämtland, Ångermanland, och t.o.m. Västergötland samt vid den svenska
kusten längs Bottenviken (Lainio, 1999:162f).
Efter 1809 fortsatte invandringen från Finland med finsk bosättning särskilt i Stockholmstrakten och Uppsala. I motsats till vad som kom att gälla
i det perifera området i Tornedalen har alla de tidiga finsktalande enklaverna med tiden försvenskats med tillhörande språkbyte; den siste talaren
av värmlandsfinska levde fram till 1970-talet. Under tiden efter 1945 blev
finländare under en lång period den största gruppen arbetskraftsinvandrare till Sverige (Lundh & Ohlsson, 1994). Bakgrunden var Sveriges starka
industriella utveckling efter mitten av 1900-talet, kopplat till arbetslöshet
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och lägre levnadsstandard i Finland. Migrationen från Finland underlättades också av den fria nordiska arbetsmarknaden från 1954 samt av 1967 års
stopp för utomnordisk arbetskraftsinvandring som innebar att industrin i
Sverige inte längre kunde rekrytera arbetskraft från olika europeiska länder
men väl från Finland. Under åren 1945–1980 invandrade 400 000 finländare
till Sverige. År 1970 slogs rekord med 70 000 invandrare från Finland på ett
enda år. De största koncentrationerna av finsk bosättning som ett resultat av
1900-talets invandring finns i Stockholmsområdet och resten av Mälardalen,
Uppsala, Göteborg och Östergötland (Lainio, 1999:167).
Enligt den ovan nämnda språklagstiftningen från år 2000 är finska ett av
Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Som nämnts var förvaltningsområdet från början begränsat till kommuner i Norrbottens län, men vid den
förnyade lagstiftningen 2010 utökades detta till att gälla flera kommuner i
Mälardalsområdet samt i Uppsala och Stockholms län. Hela området omfattar nu Botkyrka, Eskilstuna, Gällivare, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Huddinge, Håbo, Kiruna, Köping, Pajala, Sigtuna, Solna, Stockholm,
Södertälje, Tierp, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Älvkarleby, Österåker, Östhammar och Övertorneå. Fler kommuner kan välja att ansluta
sig efter hand. Sålunda ingår från den 1 januari 2012 även följande kommuner i förvaltningsområdet för finska: Gävle, Norrköping, Skövde, Karlskoga,
Hällefors, Lindesberg, Norrtälje och Trollhättan.
Ytterligare grupper som invandrat under tidigare århundraden och som
etablerats som avskilda befolkningsgrupper i Sverige är romer och judar. Den
första invandringen av romer ägde rum på 1500-talet, då en grupp etablerade
sig i Sverige och så småningom även i den finska delen av det gemensamma
riket, bland annat på grund av förföljelser inom Sverige. Denna till antalet
tämligen lilla grupp var en del av det som kallas för romernas första europeiska migrationsperiod (1300-ca 1550), då romer etablerade sig i stort sett i alla
europeiska länder. Dessa på 1500-talet invandrade romer antas vara anfäder
dels till dagens svenska resande,5 dels till de romer som idag hör till den finska romska gruppen. Resande har i viss utsträckning bevarat en med svenskan sammanflätad form av språket romani, nämligen det som idag benämns
svensk resanderomani eller svensk romani. Finska romer, eller kaaleromer, har
delvis bevarat en form av språket som är inne i en process att utvecklas till en
med finska sammanflätad varietet. Dialekten benämns liksom gruppen kaale.
I den andra romska migrationsperioden i Europa vid slutet av 1800-talet
kom en grupp till Sverige, denna gång främst via Ryssland. Talare av varieteterna kelderash, lovari och tjurari fanns representerade bland dessa. Ökad

5

Olika uppfattningar finns om resandes härstamning (se SOU 2010: 55, Romers rätt, s. 114).
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invandring av romer har skett under senare hälften av 1900-talet, först från
Finland på 1960-talet och framåt, och därefter från många olika länder i Europa, främst inom den tidigare sovjetiska politiska sfären som Polen, forna
Tjeckoslovakien, forna Jugoslavien, Rumänien, Bulgarien och Albanien.
Utöver de tidigare representerade dialekterna finns flera nya representerade
här, bland annat arli och gurbet (se vidare Fraurud & Hyltenstam, 1999; Bijvoet & Fraurud, 2008a; Fraurud, 2010). En sammanfattande gruppering i fem
huvudgrupper används ibland i litteraturen om den aktuella situationen (se
diskussion i Rodell Olgaç, 2006:30): svenska romer (främst kelderashromer
som invandrade före och omkring förra sekelskiftet), finska romer (kaale,
invandrade sedan 1960-talet), utomnordiska romer (som sedan 1970-talet invandrat främst från östra Europa), resande (härstammande från de tidigaste
invandrade romerna) samt nyanlända romer.
I gällande minoritets- och minoritetsspråkslagstiftning är romer och romani (eller romani chib som det heter officiellt; även beteckningarna romanés och romska används) nationell minoritet respektive nationellt minoritetsspråk.6
De första judarna, dock endast ett fåtal personer, kom till Sverige på 1600-talet. På grund av att ”den judiska religionen” inte var tillåten kunde dessa emellertid endast stanna tillfälligt. Alternativet var att låta döpa sig och på sätt
inte längre betraktas som judar. De första judiska församlingarna fick tillstånd
att inrättas i Stockholm 1775 och på Marstrand 1780. Det s.k.judereglementet
från 1782 innebar att judar under en lång period endast fick bosätta sig på
vissa orter och inneha vissa yrken. Efter att rättigheterna för judar ökat från
1880 – bl.a. fick man tillgång till statliga ämbeten – inträffade en judisk invandringsvåg omkring förra sekelskiftet, särskilt från Polen och Litauen. Den
största judiska invandringsvågen ägde dock rum från 1930-talet under de ökande nazistiska förföljelserna i Tyskland, Österrike och angränsande länder och
sedan under och efter andra världskriget. Under den tyska ockupationen av
Danmark och Norge invandrade flera tusen judar från dessa länder till Sverige.
Även under efterkrigstiden har enskilda eller familjer invandrat till Sverige
från olika länder, bland dem Polen där en antisemitisk kampanj under slutet
av 1960-talet ledde till att stora delar av den judiska befolkningen lämnade
landet (se Lubińska, 2011:47). En grupp på ca 2 500 personer av judisk härkomst
invandrade till Sverige åren 1969-1972 (Uggla, 1990:297).
Under samtliga faser av judisk invandring har någon andel av immigranterna varit talare av jiddisch. Jiddisch har bland några grupper överförts till
6
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yngre generationer, men i många fall har barn till framför allt den så kallade
överlevargenerationen hört jiddisch talas i hemmet av de äldre utan att själva
bli aktiva talare av språket. Detta innebär att det finns tämligen stora grupper av ”passiva” användare av jiddisch, personer som förstår men inte själva
talar språket (se vidare Boyd & Gadelii, 1999; Sznajderman-Rytz, 2007).
Sedan lagstiftningen år 2000 är judar en av Sveriges fem nationella minoriteter. Jiddisch, det språk som historiskt och kulturellt representerar den
judiska minoriteten, är det femte nationella minoritetsspråket.
Aktuell invandring
Sverige är idag liksom de flesta länder i västvärlden ett invandringsland i
bemärkelsen att fler vandrar in i än ut ur landet. När det gäller migrationsfrågor talas mest om invandringen, men man ska inte glömma bort att den
demografiska rörligheten globalt är mycket stor och att migrationen alltså
också går i motsatt riktning. Om man ser historiskt på in- och utvandring
för Sveriges del markerar år 1930 den vändpunkt då invandringen blev större
än utvandringen. Innan dess var endast åren 1918-1920 undantag med större
invandring än utvandring med ett invandringsöverskott på sammanlagt 1
500 personer. Efter 1930 har utvandringen varit större än invandringen endast åren 1972 och 1973, då utvandrarna sammanlagt var 22 584 fler än invandrarna. Åren 1941-2004 kom 2 455 665 personer till Sverige, medan 1 410
063 flyttade härifrån (sammanställning av Immigrantinstitutet baserad på
siffror från SCB, 2009).
Sverige har under många år varit mer öppet för immigration än de flesta
länder i västvärlden. Invandringsöverskottet under efterkrigstiden är på
drygt en miljon personer, och tillsammans med barn till utomlands födda
uppgår år 2010 andelen personer med utländsk bakgrund7 till 19,6 % av befolkningen. Andelen ökar tämligen raskt och har gått upp med 4 procentenheter sedan år 2000. Ser man bara till den utlandsfödda befolkningen så har
dess andel mer än fördubblats från 6,7 % år 1970 till 13,4 % år 2007 (Statistiska centralbyrån, 2009). Av betydelse för den invandrade befolkningens sammansättning jämfört med förhållandena i många andra länder, inte minst
anglosaxiska läder som Storbritannien och USA, är att Sverige inte i någon
påtaglig utsträckning haft en selektiv rekrytering av högutbildade eller av
särskilda yrkesgrupper. Jämfört med många andra länder är invandringen
till Sverige i siffror räknat betydande och ligger på en liknande nivå proportionellt som Tyskland eller USA. De flesta andra europeiska länder har

7

I aktuell svensk befolkningsstatistik definierat som ”utrikes födda samt inrikes födda med två utrikes
födda föräldrar”.
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lägre proportionell invandring (Nederländerna, Frankrike, Storbritannien,
Danmark, Norge, Finland), vilket också gäller för Kanada och Australien (se
Lindberg & Sandwall, 2007:80).
Som nämnts tidigare kommer invandrare till Sverige från hela världen.
Vilka de största invandrargrupperna är vid varje tillfälle varierar med de politiska och naturbetingade förhållandena i världen.
Sedan 1969 har arbetskraftsinvandringen varit hårt reglerad, vilket inneburit att de främsta skälen till invandring sedan dess varit familjeanknytning samt flyktingstatus. En del lättnader för rekrytering av utländsk arbetskraft har införts 2008.
Frågan om vilka språk som finns representerade bland personer med
utländsk bakgrund är inte enkel att svara på eftersom personernas språktillhörighet inte registreras i svensk statistik. Däremot registreras vilka
modersmål som finns bland de elever i grundskolan som är berättigade till
modersmålsundervisning. För läsåret 2009/10 uppges 143 olika språk i SCB:s
statistik. I tabell I:1 presenteras en jämförelse av åren 2010 och 2000 med
avseende på vilka de vanligaste modersmålen är.
Tabell I:1 De 10 vanligaste modersmålen bland elever berättigade till modersmålsundervisning
i grundskolan år 2000 respektive 2010 samt inom parentes tusental berättigade.*
2000		

2010

1.

Arabiska (18,2)		

Arabiska (32,1)

2.

Finska (13,9)		

Bosn./ Kroat./Serb. (14,6)

3.

Spanska (9,9)		

Spanska (10,5)

4.

Albanska (7,3)		

Engelska (10,0)

5.

Bosn./ Kroat./Serb. (6,9)

Somaliska (8,6)

6.

Persiska (6,9)		

Finska (8,5)

7.

Engelska (5,7)		

Albanska (7,0)

8.

Turkiska (4,8)		

Persiska (6,7)

9.

Polska (4,3)		

Kurdiska (6,0)

10.

Kurdiska (4,3)		

Turkiska (5,9)

* Det är värt att konstatera att dessa siffror bygger på kommunernas egen rapportering: ”Uppgiften om antalet elever som är berättigade till undervisning i annat modersmål än svenska
är troligen underskattad p.g.a. bristande kännedom om faktiska förhållanden.” (SCB, 2007:5,
Camilla Haglund, Beskrivning av statistiken 2007-07-03).

Andelen av samtliga elever i grundskolan som är berättigade till modersmålsundervisning har ökat med ca 5 procentenheter under de senaste fem
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åren och ligger nu på 19,4 %. Detta speglas också i tabell 1 som visar ett
betydligt större antal berättigade för de 10 vanligast förekommande språken än siffrorna för år 2000. (För jämförelse med övriga nordiska länder, se
Hyltenstam, 2005).
Den ökade migrationen har lett till en omstöpning av den svenska befolkningens etniska sammansättning. Med tanke på att invandrare och deras efterkommande i stor utsträckning bosatt sig i urbana miljöer har Sveriges största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö, blivit typiska områden
för kulturell och språklig kontakt. Forskningen har under de senaste decennierna starkt uppmärksammat de nya former av svenska som utvecklas i
bostadsområden där många språk är i kontakt med varandra. Det är barn
och särskilt ungdomar i denna typ av miljöer som kreativt utvecklar nya
språkliga praktiker.
Svenska i flerspråkiga miljöer
Studiet av det som kallats för rinkebysvenska blev startskottet för forskning omkring dessa språkliga praktiker. Motsvarande språkliga praktiker i
Göteborg och Malmö med beteckningar som gårdstenssvenska respektive
rosengårdssvenska har senare tagits med i jämförande studier, bland annat inom ramen för ett gemensamt stort forskningsprojekt vid Göteborgs,
Stockholm och Lunds universitet, Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer (SUF) (se Källström & Lindberg, 2011). Ramarna för
föreliggande rapport tillåter inte en detaljerad översikt över alla studier som
genomförts. Vi redogör i stället kort för tre huvudinriktningar som går att
urskilja i den aktuella forskningen: 1) studiet av språkliga varieteter, 2) studiet av språkliga praktiker och 3) studiet av ideologier. Vi kommer därvid
att vara tämligen selektiva och sammanfatta ett litet antal studier som kan
sägas vara representativa för respektive inriktning.
För att starta med varietetsinriktningen så har den ett huvudsakligt fokus på att karakterisera de aktuella språkformerna utifrån deras fonologiska,
morfologiska, syntaktiska och lexikala drag. Pionjären inom detta forskningsområde var Ulla-Britt Kotsinas, vars arbete speglar den tidiga fasen i
forskningen. Det var också hon som först använde etiketten rinkebysvenska
i forskningssammanhang. Enligt henne karakteriseras rinkebysvenska bland
annat av 1) ett stort antal lexikala lån från olika språk som talas frekvent i
förorten, 2) en ”stötig” prosodi, 3) övergeneraliserat bruk av vissa prepositioner (t.ex. på) och verb (t.ex. komma) och 4) icke-inversion när inverterad
ordföljd krävs (Igår jag var sjuk i stället för Igår var jag sjuk) (jfr Ganuza,
2008:16).
Kotsinas forskning riktade uppmärksamheten mot användningen av vissa
språkdrag bland ungdomar i flerspråkiga miljöer, men senare studier har vi-
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sat på en mer komplex bild, bland annat när det gäller hur dessa ungdomar
varierar sitt språk. Ett exempel är Ganuzas (2008) avhandling som inom ramen för det tidigare nämnda SUF-projektet undersökte syntaktisk variation hos ungdomar från flerspråkiga urbana miljöer i Göteborg, Malmö och
Stockholm. De data som studien är baserad på utgjordes av återberättelser,
uppsatser och svar på ett grammatikalitetsbedömningstest insamlade från
en stor grupp deltagare (N=126), tillsammans med konversationer, egeninspelningar av samtal samt muntliga klassrumspresentationer från en fokusgrupp (N=20). Ett tydligt resultat i denna studie var att icke-inverterad ordföljd var mycket mindre vanligt än förväntat. Som Ganuza (2008) påpekar
inträffade icke-inversion mer frekvent i de mer spontana datatyperna producerade av fokusgruppen, men även här var proportionen icke-inverterad
ordföljd tämligen begränsad. Enligt författarens tolkning används icke-inversion av talarna ofta som en identitetsmarkör. Icke-inversion är alltså i allmänhet inte att betrakta som ett andraspråksdrag hos dessa språkanvändare,
vilket förstås många svenskar kan tänkas tro när de hör det.
Till skillnad från varietetsinriktningen, som ju syftar till att ge detaljerade språkvetenskapliga beskrivningar, är inriktningen mot språkliga praktiker upptagen av att förstå vilken funktion och vilken värdebetydelse de
språkliga fenomen som undersöks har. Denna forskning, som ofta är grundad i en poststrukturalistisk epistemologi, ser språk inte som ett oberoende
och i förväg existerande fenomen utan som något som etableras i interaktion. Därför analyseras här exakt återgivna och detaljerade exempel på
verbal interaktion, i vilka talare kreativt använder tillgängliga språkliga resurser, eller stilar (t.ex. standardsvenska, slang eller andra språk) för att förhandla skilda och ofta motstridiga identiteter. Ett exempel utgör Haglunds
(2005) doktorsavhandling som är en etnografisk studie av identitet bland
ungdomar i flerspråkiga förortsmiljöer. Studien identifierar ungdomarnas
starka medvetenhet om det svenska samhällets positiva värdering av standardsvenskan, medan dess värdering av flerspråkighet snarare ligger på den
motsatta delen av värdeskalan, något som också reflekteras i deras lärares
kommentarer. Det framkommer också att ungdomarna inte bara passivt accepterar existerande språkhierarkier. De snarare ifrågasätter dem genom det
språk de använder i sin dagliga interaktion. Som Haglund påpekar tar sig
ifrågasättandet uttryck i ”objections to the emphasis on monolingualism,
attempts at claiming the status of multilingualism and varieties of Swedish
that are not considered ‘pure’” (2005:113).
Andra exempel inom denna kategori av studier är analyser av samtal i
syfte att studera ungdomars identitetsarbete i flerspråkiga miljöer (Engblom, 2004) och ungdomars förhållningssätt till kategorier som kön, identitet och generation (Kahlin, 2008). En observation i Engbloms studie är att
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ungdomarna ofta ger uttryck för motstånd mot givna kategoriseringar av
etniska och skolrelaterade identiteter. Identiteter är flexibla och beroende
av kontexten, framför allt med avseende på deltagarna i en given kommunikationssituation. Kahlins undersökning visar på liknande sätt att ungdomar använder sina språkliga resurser i samtal för att göra motstånd mot att
bli betraktade som entydigt hörande till generaliserade givna (t.ex. etniska)
kategorier. I ungdomarnas samtal nyanseras vad man kan mena med en viss
kategori, och snarare än att höra till givna kategorier argumenterar man för
att man är unik som person. Man vill helt enkelt inte acceptera kulturella
förväntningar.
Vidare illustrerar en etnografisk studie av Jonsson och Milani (2010) i en
annan svensk skolkontext att standardsvenskt tal förknippas med ”duktiga”
elever, medan ”ungdomsspråk” är synonymt med störigt beteende. Samtidigt som eleverna från de flerspråkiga miljöerna ofta själva omfattar en sådan dikotomi, uppfattar de användning av standardsvenska bland den egna
gruppen inte som något riktigt allvarligt. Det kan snarare ge anledning till
mobbning i den dagliga interaktionen. Författarna drar slutsatsen att ungdomarna i studien iscensätter ett skådespel som är ”both critical of social
order and complicit with it” (Wolfreys, 2004:27). Å andra sidan använder
sig dessa ungdomar i sin egen interaktion skickligt av skillnaden mellan
standardsvenska och ungdomsspråk och mobiliserar genom sina val de värderingar som är knutna till respektive stil. Genom att i interaktion parodiera respektive stil störs emellertid denna ordning, inte minst på grund av
att parodi aldrig innebär ren imitation av ett original utan ”simultaneously
change[s] the original through recontextualization” (Pennycook, 2007:587).
Jonssons (2007) doktorsavhandling visar hur sexistiskt och homofobiskt
språk får en specifik lokal betydelse i den skola han undersöker. Utan att
förminska de negativa effekterna i form av förtryck mot kvinnor och homosexuella i dessa verbala interaktioner beskriver Jonsson hur etniskt kränkande uttryck och homofobiskt eller kvinnoföraktande språk är viktiga
resurser när killar tävlar med varandra och förhandlar en ”local masculine
order” (Evaldsson 2005:764) där makt, auktoritet och solidaritet erkänns
och/eller ifrågasätts.
Till skillnad från de två inriktningarna som behandlats ovan fokuserar
ideologiinriktningen mindre på att dokumentera hur ungdomarna använder
olika språkliga resurser för skilda ändamål utan ägnar sig snarare åt att bena
ut vad som allmänt anses och sägs om de språkliga praktiker som förekommer i svenska förorter i olika offentliga sammanhang, speciellt i media. I en
studie av mediadiskurser om rinkebysvenska under 1990-talet och det tidiga
2000-talet visar Stroud (2004) hur sådana offentliga uttryck fungerar som
ställföreträdare för mer omfattande processer i social differentiering som
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definierar gränser mellan vad som räknas som svenskt gentemot den etniskt
andre i ett allt mer heterogent svenskt samhälle (2004:197). Stroud drar slutsatsen att mediedebatterna om rinkebysvenska på ytan kan förefalla som en
nationell arena för erkänsla av språklig och etnisk mångfald i Sverige. Inte
desto mindre tenderar de i stället att reproducera det som Bourdieu (1991)
kallar symboliskt våld på så sätt att de upprätthåller en antaget homogen
svensk norm som symboliskt ideal samtidigt som de avvisar ”heterogeneity
by devaluing the linguistic capital of immigrants” (Stroud 2004:210).
Med ett liknande angreppssätt undersökte Milani (2010) en senare mediedebatt som försiggick i Dagens Nyheter under 2006. Det som var typiskt
med denna debatt var att beteckningarna blattesvenska och miljonsvenska
användes snarare än rinkebysvenska. Som Milani visar är dessa benämningar
ideologiska konstrukter som ger helt olika kulturella speglingar av talarna. I
korta drag beskrivs det som betecknas med termen miljonsvenska i positiva
termer som ett exempel på språklig kreativitet i interaktionen mellan ungdomar, oberoende av etnicitet eller genus. Denna uppfattning står i bjärt
kontrast mot det som speglas i termen blattesvenska som snarare karakteriseras som obegriplig, sexistisk och homofobisk multietnisk pojkslang.
Källström (2011) presenterar en undersökning av hur multietniskt ungdomsspråk omtalas och representeras i recensioner av Jonas Hassen Khemiris roman Ett öga rött. Den stiliserade version av multietniskt ungdomsspråk
som Khemiri lägger i sin huvudkaraktär Halims mun uppfattas av flera recensenter oriktigt som autentisk, och de använder vanligt förekommande
beteckningar för att referera till Halims språk: rinkebysvenska, bruten svenska, blattesvenska, nysvenska, invandrarsvenska, förortssvenska (och även konstruerad svenska) (s. 130). Termen rinkebysvenska är den klart vanligaste,
men Källström noterar att den ofta används med vissa ursäktande förbehåll,
vilket markeras på olika sätt i texten (med citationstecken, ’så kallad rinkebysvenska’ etc.). Val av term och användningen av förbehåll anses i studien
spegla olika attityder till multietniskt ungdomsspråk och företeelsen som
sådan: 1) en grundläggande negativ attityd, när språket ses som ofullständig,
oren eller helt enkelt underlägsen svenska, 2) en mera neutral attityd där
språket anses vara lämpligt som gruppspråk men olämpligt för andra sammanhang, och 3) en grundläggande positiv attityd, när språket uppfattas
som en spännande ny varietet med influenser från andra språk och med
potential att påverka och vitalisera konventionell svenska (2011:132).
I det stora hela illustrerar dessa studier att oavsett vilken term som används, rinkebysvenska, blattesvenska, miljonsvenska eller något annat, så
är offentliga uppfattningar om språkliga praktiker i förorter ett diskursivt
område där komplexa identitetsförhandlingar utspelar sig. Om man ser det
över tid bär dessa offentliga debatter också vittnesmål om att språkliga prak-
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tiker bland ungdomar i förorten verkar utvecklas till ikoner eller symboler
(Irvine & Gal, 2000), dvs. de blir essentialiserade drag som förknippas med
obegriplighet, den etniskt andre samt sociala och utbildningsrelaterade problem (se också Jonsson & Milani, 2009).
Dessa studier belyser dock endast en sida av saken, nämligen hur media
verkar i processen att skapa och sprida stereotypa bilder av förortens och
förortstalarnas språkliga praktiker. En annan sida, som komplicerar analysen av den språkideologiska debatten, är att beteckningar som t.ex. rinkebysvenska kan stå för mycket olika saker för olika individer och grupper.
Detta framkommer i forskning om hur lyssnare uppfattar aktuell språklig
variation i det flerspråkiga Sverige. I en serie studier visar Bijvoet och Fraurud (2008b, 2010, 2011) bland annat hur individer med begränsad erfarenhet
av flerspråkiga omgivningar tenderar att i högre grad använda beteckningar
som rinkebysvenska i mycket vid mening, för all ”svenska med något utländskt”, omfattande allt ifrån inlärarsvenska och andraspråkssvenska till
slangen bland ungdomar i flerspråkiga miljöer, medan dessa ungdomar själva ofta har en mer differentierad användning av beteckningar för olika sätt
att tala svenska i de flerspråkiga miljöerna.
Flera av delstudierna inom det ovan nämnda SUF-projektet visade att
många av dessa ungdomar behärskar både förortsslangen och en mer standardnära svenska och rör sig mellan dessa beroende på samtalspartner, situation etc. (Boyd & Fraurud, 2010, Ganuza, 2008). Detta illustreras också
av en av talarna i Bijvoets och Frauruds lyssnarexperiment, som när han
framträdde i två olika skepnader gav upphov till helt olika associationer och
attityder hos lyssnarna; när han bytte slangen mot standardsvenska ”blev”
han t.ex. mer präktig – men på bekostnad av sin maskulinitet (Bijvoet &
Fraurud, 2010). Andra ungdomar tar bestämt avstånd från slangen och strävar efter att följa en standardsvensk norm, samtidigt som deras sätt att tala
ändå av många associeras med flerspråkiga bostadsområden. Dessa former
av svenska kan komma att stabiliseras som icke-åldersbundna, regionala sociolekter (Kotsinas, 1988, Fraurud, 2004). Sådana sociolekter är också ofta
stigmatiserande men kan till skillnad från slangen inte enkelt ”bytas ut”
– något som kan tänkas ha långt större betydelse för talarnas möjligheter i
högre utbildning och på arbetsmarknaden än en eventuell ungdomsslang.

Sverige i relation till internationalisering och behärskning
av främmande språk
Som ett av världens ”små” länder behöver Sverige räkna med att kontakter
med omvärlden måste ske på andra språk än landets eget. Under historiens
gång har olika språk använts för internationella kontakter, under lång tid
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latin som religiöst och vetenskapligt språk, senare franska och tyska, samt
sedan 1950-talet – och faktiskt även tidigare – engelska.
Latinets roll som katolska kyrkans språk samt kyrkans koppling till utbildning bäddade för språkets användning vid europeiska lärosäten från medeltiden ända fram till 1800-talet. I Sverige användes latinet i högre utbildning
från det att de första universiteten inrättades i Uppsala på 1400-talet och i
Dorpat, Åbo och Lund på 1600-talet. Vetenskapligt författande skedde också
på latin. På 1700- och 1800-talen övergav lärosätena successivt latinet till förmån för svenskan och efter hand i viss utsträckning franska, tyska och engelska (Teleman, 2002). Seklernas intensiva användning av latin i utbildningssammanhang och även i religiösa sammanhang innebar en stark påverkan på
svenskan främst i ordförråd men också via skriftliga genrer på det religiösa
och vetenskapliga språkets syntax (för diskussion, se Wollin, 1994). Latin var
det viktigaste ämnet i sekundärskolutbildning fram till en reform i början
av 1900-talet då inte längre elever i alla gymnasiegrenar måste studera latin.
Franskan spelade under 1600- och 1700-talen den viktigaste rollen som
umgängesspråk och kulturspråk för de högre samhällsskikten. Språket ersatte under 1700-talet latinet som diplomatins språk och fick därmed ett
massivt internationellt inflytande. Undervisning i franska gavs i hemmen
av franskfödda guvernanter och informatorer, men även i privatskolor. Från
och med 1807 års skolordning infördes franska tillsammans med tyska och
engelska som ämne i det allmänna skolväsendet, till en början som det första
eller viktigaste främmande språket. Franska påverkade framför allt under
1700-talet men även senare svenska språkets ordförråd inom olika politiska
och kulturella domäner. Dess senare påverkan har skett inom begränsade
områden som mode och kokkonst.
De tyskspråkiga länderna hade från 1700-talet och fram till efter andra
världskriget tillsammans med England och Frankrike en dominerande position inom litteratur, kultur, vetenskap och teknologi, vilket innebar att tyska under ett par hundra år var det dominerande språket för internationella
kontakter för svenskar. Tyskan övertog rollen som det främsta främmande
språket inom det allmänna skolväsendet från 1859 och hade denna roll till
efter andra världskriget, då engelska år 1946 fick status som det viktigaste
främmande språket. Tillsammans med det tidigare inflytande som tyskan
haft på svenska språket under medeltiden var dess vetenskapliga och kulturella dominans fram till mitten av 1900-talet grund för ett fortsatt starkt
inflytande på svenska språket, framför allt i ordförrådet.
Som behandlats ovan domineras den aktuella situationen av engelskan
som det viktigaste språket för internationell kommunikation. Den massiva
satsningen på undervisning av engelska i svenska skolor, vilken varit så totalt okontroversiell att det inte funnits någon som helst politisk debatt om
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detta, tillsammans med språkets närvaro under de senaste 50 åren i film, musik och media, har inneburit att i stort sett hela den svenska befolkningen
har någon grad av behärskning av engelska; stora andelar kan använda det
obehindrat i kommunikation. Engelskans betydelse är mycket mer genomgripande än något av de tidigare dominerande språken var, oavsett om vi
talar om latin, franska eller tyska. Den viktiga skillnaden är att främmande
språk under tidigare århundraden bara påverkade en del av eliten, inte hela
befolkningen. Det är detta som ger engelskan större förutsättningar att påverka svenskan både ur språklig synvinkel, i ordförråd, grammatik och uttal,
och från språkanvändningssynpunkt.
Behovet av kunskaper i flera olika språk diskuteras i Sverige såväl som
i många andra länder endast i begränsad utsträckning både på samhällsnivå och bland gräsrötter. Detta hänger samman med en förrädisk tilltro i
globaliseringens tid till att kunskaper i engelska är lösningen på alla internationella kontaktbehov, vilket är särskilt påtaglig i Sverige (Oakes, 2005;
Cabau-Lampa, 2007:343). Förståelsen av vilken betydelse behärskning av
andra språk än engelska har för resultatet av affärsförbindelser och kvaliteten i övriga kontakter är därför dåligt utvecklad, och på individuell nivå
väljer få personer att satsa på kunskaper i andra språk än engelska. Bland de
på skolschemat så kallade moderna språken tillkom 1994 spanska som valbart språk vid sidan om de traditionellt erbjudna språken tyska och franska.
Spanskan har sedan dess starkt ökat i attraktivitet och är nu det största moderna språket i skolan,8 medan intresset för såväl tyska som franska sjunker
(jfr Hyltenstam & Österberg, 2010:86). Ljungbo (2010) visar vilka fördelar
internationella företagskontakter kan dra av att de personer som arbetar
med företag i andra länder har kunskaper i dessa länders språk.
Det finns ett intresse i länder som Sverige för att internationellt biståndsarbete ska kunna ske på mottagarländernas språkliga premisser, dvs. att biståndsarbetare från Sverige behärskar det aktuella landets språk. Sverige har
en lång tradition i att utbilda blivande biståndsarbetare i olika språk som portugisiska, swahili, franska och vietnamesiska. Idag ges inte genom Sidas kanaler
utbildning i sådana språk som spanska, franska, engelska, ryska, arabiska och
portugisiska, eftersom utbildningsutbudet i dessa språk i olika anordnares regi
är så stort att individer kan tillägna sig dem ändå. Däremot samarbetar Sida
inom ramen för Sida Partnership Forum med språkföretag (All-International
Language Center AB; Semantix) för utbildning i mindre vanliga språk som
amarinja, chichewa, hindi, khmer, shona, isiNdebele, tagalog och thai.

8

Engelska utgör bland språkämnena en särskild kategori och räknas inte in bland de moderna språken i
kursutbudstekniska termer.
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Sverige i relation till globalisering: förhållandet mellan engelska och svenska
Globaliseringens starka beroende av engelska språket och dess samtidiga
främjande av engelskans spridning har skapat ett påtagligt utrymme för
engelska språket i Sverige. Engelskan har idag ett klart fotfäste i vissa språkanvändningsområden inom landet. Det gäller främst högre utbildning och
forskning och utbildning på gymnasienivå, men också i populärkultur, inte
minst inom musikens område, reklam och media, samt inom näringslivet
bland annat i rollen som koncernspråk för multinationella företag eller
svenska företag med starka globala nätverk. I vilken mån användning av
engelska i dessa fall innebär att svenskan där får stryka på foten är föremål
för diskussion och även empirisk forskning.
Frågan om balansen mellan engelskan och svenskan har aktualiserat ett
antal frågor i den vetenskapliga debatten. Bland dessa intar olika framtidsperspektiv en framträdande roll. Kommer svenskarna i det långa loppet att
överge svenskan till förmån för engelskan? Behövs politisk styrning för att
skydda svenskan mot engelskan? Behövs språkvårdsinsatser för att motverka influensen från engelskan i ordförråd, grammatik och samtalsstruktur?
Är användningen av engelska i utbildning lämplig/önskvärd, eller motverkar detta svensk kunskapsutveckling och därmed ekonomiskt, teknologiskt
och kulturellt framåtskridande?
Forskare har försökt svara på dessa frågor med olika slags empiriskt underlag, men de försöker också analysera skeendet och förstå de språkval som
görs av individer och samhället för olika situationer. Hur ”hotet” från engelskan påverkat svensk språkpolitik är ämnet för ett senare avsnitt. Här ska
endast kort beröras något av den senaste forskningen omkring användning
av engelska inom utbildnings- och forskningssektorn.
Engelskans roll inom högre utbildning och forskning är kanske det
mest undersökta och debatterade området. Ett antal undersökningar har
i kvantitativa termer kartlagt balansen mellan engelska och svenska både
som publiceringsspråk, särskilt som avhandlingsspråk, och som undervisningsspråk. Enkelt uttryckt visar rapporter från enskilda lärosäten (Lund:
Teleman, 1992; Uppsala: Gunnarsson & Öhman, 1997; Melander, 2004) och
landet i stort (Salö, 2010) att engelskan dominerar som vetenskapligt publiceringsspråk. Med obetydlig fluktuation under de senaste 15 åren har 87
% av alla avhandlingar skrivits på engelska, medan svenskan står för 12 %
och övriga språk 1 % (Salö, 2010:23). Medan det i fråga om avhandlingsspråk
är likartade förhållanden vid samtliga större lärosäten, finns mycket stora
skillnader mellan olika ämnesområden (ibid.). Engelskans dominans är föga
förvånande tydligast inom matematik, naturvetenskap, medicin, teknologi,
ekonomi samt filosofi och psykologi. Inom samhällsvetenskap och huma-

52

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

DEL I – Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar

niora är andelen engelskspråkiga avhandlingar inte mer än ca 50 % eller för
en del ämnesområden därunder (ibid. 24).
Engelskans utbredning som undervisningsspråk i högre utbildning har på
motsvarande sätt kartlagts för enskilt lärosäte (Uppsala) av Gunnarsson &
Öhman (1997) och Melander (2004) samt för högre utbildning i stort (Hyltenstam, 1996; Salö, 2010). I dagens läge är engelska undervisningsspråket i
ca 17 % av det totala kursutbudet, då främst kurser på avancerad nivå, och
ca 65 % av programmen på avancerad nivå (ofta magister- och mastersprogram) (Salö, 2010:35f).
Frågan om studenternas och lärarnas språkanvändningsmönster samt
studie- och inlärningseffekter av att undervisningsspråket är ett annat än
elevernas modersmål har studerats i ett antal avhandlingar som använt
kvalitativa metoder. Airey (2009) konstaterar att studenternas beteende i
undervisningssituationen blir annorlunda: mindre antecknande under föreläsningar och även mindre diskussion och frågor under lektionerna. De
använde också strategin att lita mer till kurslitteraturen, vilken de oftare
läste i förväg. Söderlundh (2010) konstaterar att svenskspråkiga studenter
i engelskspråkig undervisning använder en hel del svenska, främst när de
vänder sig till varandra, men också till läraren om han/hon är svensktalande. Engelska används i interaktion med engelskspråkiga lärare och kursdeltagare som inte förstår svenska (ofta utbytesstudenter). Utanför helklassundervisningen blir det mycket svenska, men graden av svenskanvändning
har ett samband med om det är få eller många utbytesstudenter i gruppen.
Gustafsson & Räisänen (2006) rapporterar utifrån de svensktalande lärarnas
perspektiv att de känner sig mindre säkra när de undervisar på engelska än
på svenska; de har en känsla av att förlora i auktoritet.
Att engelskan har en viktig roll i högre utbildning och forskning nu och i
framtiden kan i stort sett sägas vara oomtvistat. Diskussionen idag handlar i
stor utsträckning om vilka strategier för utbildningsutveckling och pedagogik detta aktualiserar. Högskoleverkets rapport från en konferens om undervisning på engelska innehåller bidrag om detta ämne (HSV, 2010). Melander
(2010) resonerar där om möjliga principer, strategier och tillvägagångssätt
för att hantera situationen, vilka samtidigt är förenliga med svensk språkpolitik (om denna, se längre fram). Utgångspunkten är att kvaliteten inte får
tummas på när högre utbildning förmedlas på engelska. Melander formulerar ”sex tankar” om hur kvaliteten skulle kunna garanteras:
1. inte bara engelska (strategier för hur både svenska och engelska kan användas i nominellt engelskspråkiga kurser)
2. bättre engelska (såväl svenska som internationella studenter behöver i
många fall utveckla sina engelskkunskaper)
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3. kompetensutveckling för lärare (lärare behöver utveckla sin förmåga i
engelska och i specifika pedagogisk-didaktiska frågor som aktualiseras i
sammanhanget)
4. utbildning i svenska (icke-svensktalande studenter behöver skaffa sig
kunskaper i svenska av studiesociala skäl, dvs. för att de ska kunna inlemmas bättre i studiegrupper och i det svenska samhället)
5. inte bara en språkfråga (hur innehållet i kurser (bör) påverkas av att undervisningsspråket är engelska)
6. språkfärdigheter för ett liv utanför akademin (vilka kunskaper och färdigheter studenter behöver för kommande verksamhet i samhället; anställningsbarhet)
Undervisning på engelska inom det allmänna skolväsendet (SPRINT, CLIL:
se ovan), främst i svensk gymnasieutbildning, är också ett område som behandlats i flera studier (se Hyltenstam, 2004, samt del III i denna rapport).
Huvuddelen av studierna kan grupperas i förhållande till tre slags frågeställningar:
1. Hur påverkas de deltagande elevernas engelska? Bättre än om de går i vanlig engelskundervisning?
2. Hur påverkas elevernas svenska av att de får en stor del av sin ämnesundervisning på engelska?
3. Hur tillgodogör sig CLIL-eleverna ämnesundervisningen jämfört med
elever som får sin ämnesundervisning på svenska?
Även om forskningsunderlaget fortfarande är begränsat kan man säga att
det samlade kunskapsläget tyder på att CLIL-elevernas engelska inte är
markant bättre än den som presteras av jämförbara elever i vanlig undervisning (se genomgång hos Edlund, 2011). Studier tyder snarare på att det
är mängden användning av engelska utanför skolan som korrelerar med
färdigheter i engelska (Sylvén, 2004; Olsson, 2011). Vissa studier pekar mot
att CLIL-elevers modersmål, svenskan, kan påverkas i negativ riktning
(Alvtörn, 2000; Lim Falk, 2008), men underlaget för slutsatserna är mycket
begränsat, och hur som helst har inga dramatiska skillnader mellan CLILelever och elever i vanlig undervisning kunnat konstateras. Lim Falk (2008)
konstaterar att de CLIL-elever hon studerade använder en hel del svenska
även under lektionerna, men att ämnesundervisningen på engelska innebär
att de är mindre kommunikativt aktiva än elever i vanlig undervisning. Vad
gäller ämneskunskaper har vissa undersökningar pekat på att CLIL-elever
klarar sig sämre än de elever i svensk ämnesundervisning som man jämfört med (Washburn, 1997; Lim Falk, 2008). Slutsatsen är att CLIL-eleverna
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inte tycks ha några egentliga fördelar av undervisningstypen utan troligtvis
snarare nackdelar (i ämneskunskaper). Samtidigt är denna undervisningstyp mycket populär enligt olika attitydundersökningar (se t.ex. Hägerfelth,
1993; Nixon, 2000). Förklaringen till detta går alltså inte att finna i att CLIL:s
resultat skulle vara utmärkta. I stället måste man peka mot engelskans höga
status och det faktum att engelskan spelar en viktig roll i svensk identitet
(Oakes, 2001). Planeringen är inte styrd ”uppifrån”. Det ser snarare ut som
om det inte finns någon språk- eller utbildningsplanering alls: ”The choice
of English […] as the medium of instruction in schools [is] a ’bottom-up’
decision by the populace, the de facto but ’invisible’ planner” (Chew, 1991:41;
jfr också den tidigare nämnda hegemoniförklaringen av Haberland, 2010).

Modersmålsundervisning
och tvåspråkig undervisning
Aktuella bestämmelser
Enligt gällande skollag (SFS 2010:800) har elever som har ett annat umgängesspråk än svenska i hemmet rätt till modersmålsundervisning i grundskola
och gymnasium (se även skolförordningen, SFS 2011:185, och gymnasieförordningen, SFS 2010:2039). Allt fler elever hör till den kategori som är berättigade till modersmålsundervisning. I grundskolan har andelen av samtliga
elever ökat från 11,7 % år 1992 till 19,4 % år 2009/2010 (SCB, 2010). Kommunernas skyldighet att tillgodose denna rätt upphör dock om det inom kommunen finns färre än fem elever med gemensamt modersmål samt, även om
elevgruppen är större, om det inte går att uppbringa en lämplig lärare. Kommunen är skyldig att erbjuda en elev modersmålsundervisning under högst
sju år, såvida inte ”eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning”, då
kommunens skyldighet gäller under längre tid. Om modersmålet är något
av de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani eller
jiddisch gäller kommunens skyldighet att anordna undervisning även om
eleven inte talar språket i hemmet eller om elevgruppen är mindre än fem
elever. Samma rättighet gäller också internationellt adopterade barn. Sjuårsbegränsningen gäller inte de nationella minoritetsspråken samt de nordiska
språken. Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne, vilket betyder att
ett önskemål från eleven eller elevens föräldrars sida måste identifieras.
Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan. Organisatoriskt finns det flera alternativ.
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1. Modersmålsundervisning som elevens val – elevens val att fördjupa sig i
ett visst ämne.
2. Modersmålsundervisning som skolans val – skolans val att profilera sig
med undervisning i visst/-a språk.
3. Modersmålsundervisning utanför timplanen – timmar utöver den vanliga
skoldagen.
4. Modersmålsundervisning inom ramen för språkvalet. ”Språkvalet” syftar
huvudsakligen till att ge eleverna möjlighet att välja moderna språk från
år 6 eller 7, men som alternativ kan modersmål väljas (skolan måste ge två
av språken franska, spanska eller tyska, men kan utöver det ge undervisning i ett visst modersmål om det finns en tillräckligt stor elevgrupp).
Den organisation som de flesta kommuner och skolor arrangerar är alternativ 3. De flesta berättigade elever erbjuds 60 minuter modersmålsundervisning i veckan.
Vidare ska modersmålsberättigade elever enligt skolförordningen få studiehandledning på sitt modersmål ”om de behöver det” (Skolförordningen
5 kap 4§, SFS 2011:185).
Modersmålsundervisning är ett eget ämne också i gymnasieskolan. För att
en elev ska få del av denna undervisning krävs godkänt betyg i modersmål från
årskurs 9 i grundskolan. Studiehandledning på modersmål kan ges till nyanlända elever. Organisatoriskt kan undervisningen anordnas som individuellt
val, som språkval (tillsammans med moderna språk) eller utanför timplanen.
Inom förskolans ram ska enligt skollagen elever med annat modersmål
än svenska ges möjlighet att utveckla både detta språk och svenska språket.
Det lagliga stödet för modersmål har stärkts genom Sveriges språklag
som gäller från den 1 juli 2009 (SFS 2009:600). Utöver det som där står om
svenska språket, stadfästs i 14 § att de som tillhör en nationell minoritet
ska ha möjlighet att ”lära sig, utveckla och använda” sitt minoritetsspråk,
medan personer som har ett annat modersmål än svenska eller ett nationellt
minoritetsspråk ska ha möjlighet att ”utveckla och använda” sitt modersmål.
Tvåspråkig undervisning, som inkluderar undervisning både på elevens
umgängesspråk och på svenska, kan anordnas under skolåren 1-6 och kommer i fråga särskilt när det i en skola finns flera elever från en och samma
språkgrupp. Undervisningen ska då uppfylla kravet att till högst 50 % av
tiden vara på ”umgängesspråket”; resten ska vara på svenska. Detta krav ska
dock ses totalt över skolåren så att undervisningen på modersmålet till en
början kan utgöra en större andel för att senare sjunka, så att undervisningen i slutet av denna period till största delen är på svenska.
Förberedelseklass är en organisationsform för helt nyanlända elever i
grundskolan. Dess motsvarighet inom gymnasieskolan var fram till den
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nya skollagens ikraftträdande det som benämndes IVIK. Denna förkortning används fortfarande, även om programmet formellt har ersatts av fem
olika introduktionsprogram. Syftet är att eleverna ska ges grundläggande
svenskundervisning och introduceras i svenska förhållanden samtidigt som
ämneskunskaperna tillvaratas och utvecklas genom studiehandledning på
modersmålet. Detta är också ett medel att få eleverna att känna trygghet
i skolan. För enskilda elever är deltagandet i dessa särskilda arrangemang
beräknat att pågå i högst fyra terminer.

Historik
Det som idag benämns modersmål inom det svenska utbildningssystemet
kallades fram till 1997 för hemspråk.9 Nedanstående kortfattade historik
bygger på utförligare genomgångar i Hyltenstam och Tuomela (1996), Svonni (1996, 2007), Tuomela (2002), Pekkari (2007) samt Beijer (2008).
Som en föregångare till den reguljära modersmålsundervisningen kunde
elever i kommuner med finskspråkig befolkning redan från 1962 välja finska som tillvalsämne i årskurserna 7 och 8. Från 1968 kunde kommunerna
frivilligt erbjuda undervisning i modersmål för elever med annat modersmål än svenska. Det var dock först i och med den så kallade hemspråksreformen 1977 som kommunerna i enlighet med ett enhälligt riksdagsbeslut
blev skyldiga att anordna sådan undervisning samt studiehandledning på
modersmålet. Målet var att samhället genom skolan skulle stödja vad man
kallade aktiv tvåspråkighet. Skyldigheten innebar att elever som behövde
och önskade delta skulle få undervisning ”efter behov”. För att vara berättigad till undervisningen skulle språket vara ”ett levande inslag i hemmet”.
Kommunens skyldighet att anordna undervisning upphörde om färre än
fyra elever fanns som kunde utgöra en undervisningsgrupp eller om det var
omöjligt att rekrytera en lämplig lärare. Undervisningen skulle ges i grundskola, gymnasium samt inom specialskolan och kom-/grundvux. Även om
tanken var levande att göra modersmålsundervisningen obligatorisk, stannade hemspråksreformen för ett frivilligt val för elever och deras föräldrar
(Borevi, 2002:211f).
Modersmålsundervisningen finansierades till en början av ett särskilt
statsbidrag till kommunerna (1,1 lärarveckotimme per deltagande grundskoleelev, 0,75 lärarveckotimmar för gymnasieelever). Detta ändrades 1991 i och

9

Modersmålet var fram till början av 1960-talet namnet på det ämne som därefter har benämnts svenska.
I Läroplan för grundskolan 1962, Lgr 62, ersatte ämnet svenska modersmålet som ämnesbeteckning. För
gymnasieskolans del var det i 1960 års gymnasieutrednings huvudbetänkande (SOU, 1963) som förändringen introducerades.
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med kommunaliseringen av skolan, vilket efter hand kom att innebära att
staten inte längre fördelade öronmärkta medel för vissa ändamål. Kommunernas möjligheter att göra lokala prioriteringar ökade därmed.
År 1985 inskränktes kriterierna för vem som skulle vara berättigad till
modersmålsundervisning till att gälla endast dem för vilka modersmålet
är ”ett dagligt umgängesspråk” med minst en av vårdnadshavarna. Syftet
med förändringen var att få mer enhetliga undervisningsgrupper. Samtidigt
ändrades reglerna så att kommunens skyldighet upphörde om den möjliga
undervisningsgruppen var mindre än fem elever. För samiska, tornedalska,
romska och internationellt adopterade elever gällde ingen av dessa nya begränsningar; detta har i och med minoritetsspråkslagstiftningen från 2000
utsträckts även till finska och judiska elever.
Fram till 1991 var modersmålsundervisningen integrerad i skolschemat,
och för de elever som valde att delta fick modersmålsundervisningen ersätta
undervisning av motsvarande omfattning i andra ämnen. Eleverna fick alltså
gå ifrån annan ämnesundervisning med flera oönskade effekter. Efter 1991
erbjöds olika alternativ för att möjliggöra deltagande i modersmålsundervisning, varav det som i praktiken använts som nämnts ovan har varit att förlägga undervisningen till tid utanför schemat, på eftermiddagar eller lördagar.
Hemspråksreformen 1977 innebar också en möjlighet för kommunerna
att i grundskolans årskurser 1-6 anordna vad som till en början kallades
hemspråksklasser, senare modersmålsklasser eller tvåspråkiga klasser, samt
sammansatta klasser. I dessa två organisationsformer används både elevernas modersmål och svenska som undervisningsspråk, och de ingår i vad som
kallas tvåspråkig undervisning. I modersmålsklasserna har alla eleverna ett
och samma modersmål, medan ungefär hälften av eleverna i sammansatta klasser har ett annat modersmål än svenska, medan den andra hälftens
modersmål är svenska. Modersmålsklasser bedrevs som försöksverksamhet
fram till 1986 då de permanentades.
Modersmålsklasser och i viss utsträckning sammansatta klasser blev relativt frekventa under 1970- och 1980-talen, särskilt i vissa modersmål (finska, grekiska, arabiska, assyriska/syrianska, jugoslaviska språk, spanska och
turkiska), men minskade drastiskt efter 1991 för att under de allra senaste
åren igen återkomma i viss utsträckning. T.ex. finns idag tvåspråkiga klasser
i Malmö (arabiska, albanska) och Södertälje (finska).
Möjligheten finns dock kvar och används för bland annat elever med finsk
och assyrisk/syriansk bakgrund. Enligt SFS 1995:63får tvåspråkig undervisning anordnas i årskurs 1-6 och för elever med finska som umgängesspråk
även i årskurs 7-9.
Efter 1991 har en hel del av den tvåspråkiga undervisningen kommit att
bedrivas i fristående skolor med språklig/etnisk inriktning.
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Det kan påpekas att modersmålsundervisning på politisk nivå kontinuerligt fram till idag har haft starkt stöd i Sverige till skillnad från i många
jämförbara länder, även om det också hos oss från tid till tid har framförts
ifrågasättanden bland politiker. I den allmänna debatten och i skolsammanhang har motståndet bland vissa grupper varit betydande, vilket kommer
att behandlas i ett senare avsnitt.
Hemspråksreformen medförde att fasta lärartjänster inrättades för hemspråkslärare och för att bättre tillgodose det aktuella lärarbehovet etablerades också en särskild lärarutbildning, hemspråkslärarutbildningen. Detta
var en tvåårig utbildning som utbildade lärare för modersmålsundervisning
och ämneshandledning på modersmålet på alla skolnivåer. Utbildningen inrättades 1977 och las ner 1988 efter att drygt ett tusen lärare utbildats i ett
tjugotal språk. Efter 1988 var tanken att modersmålslärare skulle utbildas
inom en särskild variant av grundskollärarlinjen, den så kallad hemspråksvarianten. Av olika strukturella skäl (se Hyltenstam & Tuomela, 1996:51) har
emellertid endast ett fåtal lärare genomgått utbildning inom denna ram,
vilket innebär att nya modersmålslärare i praktiken inte utbildats under de
senaste 20 åren.
Inom ramen för den nya lärarutbildning från hösten 2011 är det tanken att
modersmålslärare ska utbildas inom det reguljära systemet för ämneslärarexamen där modersmål ska kunna läsas som ett av flera ämnen, men också
genom ett undantag som ettämneslärare, där studier i det aktuella språket
(eller evaluerade verkliga kunskaper) ska kombineras med tre terminers pedagogisk utbildning (90 högskolepoäng som täcker den utbildningsvetenskapliga kärnan av utbildningen samt verksamhetsförlagd utbildning). I regeringens förslag till så kallad lärarlegitimation undantas modersmålslärare
tillsammans med ett antal andra grupper (främst yrkeslärare och fritidspedagoger), vilket innebär att de både får anställas som lärare på fasta tjänster
och utföra betygsättning trots att de saknar legitimation.
Planer finns för närvarande vid flera universitet och högskolor, bl.a. vid
Göteborgs och Stockholms universitet, att ansöka om examensrätt för modersmålslärarutbildning. Vissa högskolor har under de senaste åren anordnat utbildningar riktade mot verksamma modersmålslärare, t.ex. Linnéuniversitetet och Malmö högskola.
Genom lagstiftning och utveckling av en policy för nationella minoriteter och minoritetsspråk från år 2000 har modersmålsundervisningens funktion som ett instrument för språkbevarande och språkrevitalisering blivit
framträdande vad gäller de nationella minoritetsspråken. Det är detta som
är skälet till att talare av minoritetsspråk enligt den svenska språklagen från
2009 har rätt inte bara att bevara och utveckla sina kunskaper i dessa språk
utan även att lära dem från grunden samt att bestämmelserna om vem som
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har rätt till modersmålsundervisning är annorlunda för inhemska minoritetsgrupper än för grupper med invandrarbakgrund på det sätt som redovisats ovan. Alltsedan minoritetslagstiftningen antogs år 2000 har Sveriges
hantering av undervisning i och på de officiella minoritetsspråken vid ett
flertal tillfällen kritiserats (se bl.a. Hyltenstam & Milani, 2005, och Europarådet, 2008). Ett av de mest framträdande problemen är bristen på lämpliga
lärare. Högskoleverket redovisade 2011 ett förslag som utarbetats på regeringens uppdrag till hur Sverige bättre ska kunna uppfylla de krav på lärartillgång som landet är bundet av genom minoritets- och minoritetsspråkslagstiftningen (HSV, 2011). I förslaget fastslår Högskoleverket att det krävs
en helhetssyn för att säkra tillgången på lärare i finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib och samiska (i tre varieteter). De skilda komponenterna i förslaget sammanfattas i sina huvuddrag i nedanstående punkter.
1. Utpekade universitet/högskolor tilldelas nationellt ansvar för de olika
minoritetsspråken (gällande forskning/högre utbildning/lärarutbildning).
2. Regeringen bör utreda hur existerande lärarexamina ska förbereda för yrkesutövning i de nationella minoritetsspråken. Vidare bör regeringen lyfta ut de nationella minoritetsspråken ur samlingsbegreppet ’modersmål’,
så att de som egen ämnesgrupp ska kunna kombineras med alla andra
ämnen i syfte att underlätta tvåspråkig undervisning. Man bör även klargöra och informera om hur den kompletterande pedagogiska utbildning
som leder till ämneslärarexamen kan bli tillgänglig för personer med ämneskunskaper i något av de nationella minoritetsspråken, samt vidare ge
relevanta myndigheter i uppgift att samla in och sprida information om
vägar att utbilda sig till lärare i minoritetsspråken.
3. En särskild satsning bör riktas mot behörighetsgivande utbildning för
obehöriga, yrkesverksamma lärare.
4. Förbättrad information om lärarutbildning för undervisning i och på de
nationella minoritetsspråken.
5. Ekonomiska stimulansmedel för rekrytering till lärarutbildning och
språkutbildning.
6. Höjd kunskapsnivå om de nationella minoritetsspråken i alla lärarutbildningar.
7. Lärarfortbildning för kompetenshöjning hos verksamma lärare i de nationella minoritetsspråken.
8. Forskning om undervisning i och på de nationella minoritetsspråken bl.a.
genom inrättande av ett ämnesdidaktiskt centrum.
9. Förbättrad statistik.
10. Läromedelsutveckling.
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Forskning omkring den politisk-ideologiska situationen för
undervisning i modersmål och tvåspråkig undervisning
Bland de översikter över modersmålsundervisningen och tvåspråkig undervisning som inkluderar den svenska forskningen på området kan nämnas
särskilt Bratt Paulston (1983), Virta (1983), Hyltenstam och Arnberg (1988),
Negrin Arnberg (1996), Hyltenstam och Tuomela (1996) samt Tuomela
(2002). Dessa översikter har i olika utsträckning behandlat politiska, sociopsykologiska, pedagogiska, didaktiska och lingvistiska aspekter. I föreliggande avsnitt kommenteras endast forskning som berör (språk)politiska,
(språk)ideologiska och utbildningspolitiska aspekter på den svenska modersmålsundervisningen. Forskning om didaktiska aspekter och pedagogiska effekter samt forskning om läromedel behandlas på annat håll i rapporten (se del III).
Forskningen har belyst ett antal språkpolitiska eller språkideologiska frågor med relevans för modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning.
Vi har organiserat redogörelsen för denna forskning omkring ett antal teman som under åren blivit mer eller mindre ingående behandlade.
1. Bakgrunden till 1977 års hemspråksreform
2. Implementeringsproblematiken i modersmålsundervisningen
3. Kontinuerligt stöd för modersmålsundervisning
4. Attityder till modersmålsundervisning
5. Modersmålsundervisning för utvecklande av samhällsresurser
Bakgrunden till 1977 års hemspråksreform
Flera forskare (t.ex. Hyltenstam, 1986; Municio, 1987; Papathanasiou, 1993;
Sahaf, 1994; Hyltenstam & Tuomela, 1996) har konstaterat att hemspråksreformen främst var en komponent i den övergripande invandrarpolitik som
skapades i Sverige vid mitten av 1970-talet (SOU, 1974). Modersmålsundervisningen skulle dels möjliggöra att elever med en annan etnisk bakgrund
än den svenska nådde skolresultat i enlighet med sin potential på samma
sätt som elever med svensk bakgrund (jämlikhetstanken), dels ha möjlighet
att bevara sin etniska identitet genom att ha tillgång till sitt kulturella arv
(valfrihetstanken). Sverige blev i och med reformen internationellt ledande
och blev ett föregångsland genom att i princip garantera alla minoritetsbarn, såväl invandrare som inhemska minoriteter, undervisning i barnets
modersmål, vilket språk det vara månde, på villkor att det utgjorde ett ”levande inslag i hemmet”. Länder i Sveriges närhet, särskilt Norge och Danmark, inspirerades att införa liknande lagstiftning om modersmålsundervisning, och forskare och skolfolk från hela världen intresserade sig tidigt
för de radikala svenska erfarenheterna av tvåspråkig undervisning – men var
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ibland inte fullt så imponerade när de på plats studerat hur undervisningen
utformades i praktiken (t.ex. McLaughlin, 1985; Glenn & de Jong, 1997).
Det är lätt att konstatera att reformens organisatoriska och pedagogiska/
didaktiska utmaningar var otillfredsställande analyserade eller belysta i underlagsmaterialet (Hyltenstam, 1986:13), och någon kontrollerad och systematisk försöksverksamhet var inte inplanerad. I praktiken skulle hela skolväsendet från ett år till ett annat finna lärare för över 100 språk, inventera och
framställa lämpliga läromedel, anordna pedagogiska utvecklingsseminarier
för lärarna, finna lösningar på schema- och lokalproblem, anpassa sig till ett
specifikt finansieringssystem med statliga öronmärkta medel och anamma
nya beslutsformer med delaktighet för föräldrar och hemspråkslärare. Vad
som i backspegeln kan ses som förbryllande är att hela det politiska spektrumet ställde sig bakom denna för tiden mycket radikala reform med stora
praktiska konsekvenser för skolväsendet. Denna ”lättvindiga” hantering av
frågan, just att man inte hade reflekterat i detalj över hur genomförandet
skulle gå till, måste antas vara en av orsakerna bakom den politiska enigheten; politikerna hade helt enkelt väldigt lite konkret att gå på när de skulle
föreställa sig vad den beslutade reformen ställde för krav på skolväsendet.
Men att ingen del av det politiska etablissemanget ställde sig mer skeptiskt till reformen kräver ändå mer övergripande förklaringar. På en relativt konkret nivå har det föreslagits att frågor om modersmålsundervisning,
och för övrigt hela fältet invandrar- och minoritetspolitik, är lågt prioriterat politiska frågor (se Hyltenstam & Tuomela, 1996:95). Detta relativa
ointresse kan ha inneburit att beslut fattades utan den intensiva partipolitiska granskning och analys som kunde förväntas och som förekommer
i mer centrala politikområden. Men detta förklarar ändå inte varför man
faktiskt genomförde hemspråksundervisningen. I linje med tanken att hela
området skulle vara lågprioriterat hade man snarare kunnat vänta sig ett
avvisande av hela idén om undervisning i elevernas förstaspråk. Uppenbart
måste saken förstås i ett större ideologiskt-politiskt sammanhang; såväl skeendet i samband med hemspråksreformens genomförande på 1970-talet och
den utveckling som verksamheten har genomgått sedan dess kan analyseras
inom samma språkpolitiska och ideologiska ramar.10
Hyltenstam & Tuomela utgår ifrån att ”existensen av hemspråksundervisning [var] viktigare än verksamhetens kvalitet och egentliga betydelse” (s. 95),
och att införandet av hemspråksundervisning därför antog en huvudsakligen symbolisk funktion i en markering av det svenska samhället som
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pluralistiskt. Att idén om allmän modersmålsundervisning för invandraroch minoritetsbarn kunde omfattas av hela den politiska skalan i Sverige
vid den aktuella tiden visar på hur starkt genomslag, åtminstone på retorisk nivå, förkastandet av den dittills rådande assimilationsideologin fick.
Svängningen i Sverige från ett i det styrande elitskiktet dominerande assimilatoriskt till ett dominerande pluralistiskt samhälle gick förbluffande
raskt under 1960- och 1970-talen. Men man kan tänka sig att den officiella
pluralismen till en början var ”ytligt uppfattad och grunt känd” (ibid.) och
det kan till och med ifrågasättas i vilken utsträckning och med vilket intentionsdjup den politiska samhällsrepresentationen i början av 1970-talet alls
omfattade en pluralistisk samhällsideologi. Framför allt var den inte särskilt
starkt förankrad i stora segment av befolkningen.
Övergången från assimilationism till pluralism i Sverige måste ses i ljuset av vid tiden rådande, mer övergripande ideologiska strömningar. Oakes
(2001) framhåller med hänvisning till Dahlstedt (1976) och Karaveli (1997)
hur det svenska samhällets nationella självförståelse kunde karakteriseras av
ett knippe sammanflätade begrepp:
•
•
•

Neutralitet
Konsensus, den svenska modellen
Internationalism, modernitet och progressivitet

Karaveli (1997) menar att Sveriges betoning av sin neutralitet blev ett retoriskt instrument för att skapa sig en framträdande internationell roll
som företrädare för eller ”the foremost amongst” (s. 74) de små nationerna
mellan de två dominerande blocken i världspolitiken, öst och väst. Fokus
på konsensus – tydligast speglat i ”den svenska modellen” som ett framgångskoncept och något att ”exportera” till övriga världen – bidrog från det
svenska perspektivet till att legitimera Sveriges ledande roll i internationella
sammanhang. Dahlstedt (1976) pekar på internationalism, modernitet och
progressivitet som hörnstenar i den svenska självförståelsen och visar hur
dessa drag i många sammanhang gav Sverige legitimitet som mönsternation
under 1970-talet.
Dahlström (2004) utreder spänningen mellan vad han kallar universalister och mångkulturalister i anslutning till invandrarpolitikens utformning
under 1960- och 1970-talen, liksom för övrigt hur förändringar i politiken
därefter har inneburit en växling mellan dessa ståndpunkter. Intressant är ur
konsensussynpunkt den mellanståndpunkt som 1968 uttrycktes av inrikesministern Rune Johansson: ”Sverige bör frigöras från sådana begrepp som
assimilering och integration” och i stället välja en pragmatisk kompromiss:
”Frågan om anpassningsåtgärdernas inriktning bör i stället behandlas med
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hänsyn till vad som i varje enskilt fall är mest ändamålsenligt” (uttalandena
citerade i Dahlström, 2004:87). Vad gäller modersmålsundervisningen slog
det mångkulturella synsättet igenom, men detta stred mot den grundläggande idén bakom svensk skolpolitik vid den aktuella tiden. Eftersom universalistiska lösningar redan hade en stark position i den svenska skolan (jfr
den under hela 1950-talet diskuterade och utprövade enhetsskolan, och den
1962 år beslutade grundskolan), motarbetades i princip allt som kunde kal�las ”särundervisning”. Att den mångkulturella linjen ändå kunde få gehör
förklarar Dahlström på följande sätt:
Förmodligen var det avgörande att i stort sett alla i debatten, även universalisterna, tog
avstånd från den renodlade assimilationspolitiken. Detta gav mångkulturalisterna ett
kraftfullt argument: universalisternas position ledde i realiteten till assimilationspolitik
och den positionen var inte moraliskt försvarbar. (Dahlström, 2004:88)

Mot bakgrund av anförda resonemang kan en rimlig tolkning av den politiska enigheten omkring hemspråksreformen och att modersmålsundervisningen kunde införas i hela skolväsendet i ett enda slag vara följande.
Pluralism som ideologi i kölvattnet av etnisk nyväckelse (ethnic revival)
blev en global rörelse med moraliskt företräde på 1960- och 1970-talen,
och för Sverige som ville framstå som ett modernt och radikalt samhälle
blev det naturligt att anamma de nya strömningarna, åtminstone på retorisk nivå som nämnts ovan, och skapa sig en ledande roll i sammanhanget.
I stället för assimilation av individer med etniskt icke-svensk bakgrund
skulle nu integration eftersträvas även om gränsen mellan de två fenomenen assimilation och integration fortsatte att vara suddig (för en översikt
av andra termer för relationer mellan majoritet och minoritet, se Hyltenstam & Stroud, 1991:27ff). Som en modern, internationellt ledande och
progressiv stat var det viktigt för Sverige att demonstrera handlingskraft
på den politiska utvecklingsagendan. Det kunde mot den bakgrunden
skapas tillräcklig konsensus omkring pluralismens överlägsenhet framför
assimilationismen i att möta ett samhälle med en alltmer etniskt diversifierad befolkning.
Skeendet kan naturligtvis värderas med olika måttstockar i positiva
och negativa termer. Sett ur tvåspråkighetsforskningens perspektiv måste
det betraktas som starkt positivt att modersmålsundervisning infördes
i det svenska skolsystemet enligt ett givet regelverk. Detta var ett steg i
riktning mot en anpassning till elevernas varierade språkliga och kulturella bakgrund. Det var på det sättet kongruent med kunskap baserad på
rådande forskningsläge, och blev en plattform för initiativ till förbättring av verksamheten. Ur samma perspektiv måste det samtidigt ses som
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negativt att fältet så snart i den politiska sfären i stor utsträckning blev
isolerat som en symbol att debattera snarare än som en konkret utbildningspolitisk och pedagogisk verksamhet att bygga upp från grunden och
successivt kvalitetssäkra. Om verksamheten betraktats utifrån sådana
konkreta utgångspunkter hade forskningsbaserad kunskap kunnat utgöra
ett fruktbart underlag, men denna har i stället i stor utsträckning kommit
att negligeras, något som är förståeligt mot bakgrund av modersmålsundervisningens karaktär av symbol. Det är denna försummade möjlighet
till en kvalitativ utveckling av modersmålsundervisningen som behandlas
i nästa avsnitt.
Implementeringsproblematiken i modersmålsundervisningen
Studier av modersmålsundervisningens implementering visade tidigt på en
klyfta mellan uttalade politiska intentioner å ena sidan och genomförandet
å den andra (Municio, 1987). Municio, som baserade sin undersökning på
intervjuer och deltagande observation i två kommuner, Borås och Nacka,
samt på analys av politiska och administrativa beslutsdokument på kommunal och nationell nivå, pekar på hur genomförandet blev ”konventionaliserat” och förenklat och utan hänsyn till enskilda elevers behov, på det sätt
som regelverket föreskrev. Bland annat blev inte hemspråksundervisningen
integrerad i den vanliga undervisningen så som det var tänkt, hemspråkslärarna fick en marginaliserad roll, och föräldrar till barn berättigade till modersmålsundervisning blev varken informerade om eller involverade i beslut om modersmålsundervisningen. Municio drog den generella slutsatsen
att ”tjänstemännens” (kommunernas och skolans personal på olika nivåer)
beteende gentemot ”klienterna” (de hemspråksberättigade eleverna och deras föräldrar) kunde förklaras av de bristande resurser som kännetecknade
deras arbetssituation, vilket innebar att de inte kunde agera i enlighet med
sina kunskaper om lagstiftningens intentioner.
Hyltenstam & Tuomela (1996:95ff) konstaterar att forskare och andra
kvalificerade bedömare redan i början av 1980-talet, dvs. när hemspråksundervisning enligt reformen pågått endast ett fåtal år, hade identifierat ett
stort antal problem inom verksamheten. Problemen sträckte sig över undervisningens organisation och innehåll (t.ex. oklarheter om olika undervisningsmodeller, begränsad undervisningstid, olämplig schemaläggning,
olämpliga läromedel, brist på samverkan med skolans övriga undervisning,
olämpliga undervisningslokaler), lärarkompetens, lärarutbildning och lärarnas arbetssituation (lärarutbildningens dimensionering, lärarnas splittrade,
ofta ambulerande arbetssituation) till ämnets status (negativa attityder till
modersmålsundervisning i samhället i stort och lokalt i enskilda skolor,
massmediernas negativa spegling av verksamheten).
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På samma sätt kommenterar Municio (1996) att centralt beslutade åtgärder i
pluralismens och integrationens anda inte genomfördes fullt ut i praktiken
(jfr Municio, 1996:184). Hon påpekar t.ex. att den nedrustning vi såg i modersmålsundervisningen under 1990-talet
inte beror på att vi inte har kunskap om vikten av undervisning i och på eget språk. […]
nedrustningen beror på att tvåspråkighetens pedagogiska ideologi som hemspråksreformen introducerade inte fick något generellt genomslag i skolans praktik. I stället fortsatte
enspråkighetens pedagogiska ideologi att vara vägledande … (Municio, 1996:183f)

Nedrustningen kan för övrigt ses inom ramen för en global trend som blivit
så mycket påtagligare på andra håll i världen än i Sverige (Kalifornien och på
andra håll i USA, Danmark, Norge, Nederländerna). Municio talar specifikt
om modersmålsundervisningen, men problemen gäller undervisningsarrangemangen över hela fältet för elever med icke-svensk bakgrund.
Påtagligt är att flera eller till och med de flesta av problemen som har utpekats kontinuerligt under de gångna decennierna i stor utsträckning kvarstår
än idag. Skolinspektionen (2010) ger en övergripande bild av den aktuella
problembilden som bekräftar detta. Bland specifika exempel kan hänvisas
till Gröning (2006) som från en enskild skola redovisar att många elever där
avstod från modersmålsundervisning på grund av att de uppfattade skolans
erbjudande som undermåligt med bl.a. endast en halv timmes undervisning
per vecka. Det kan även fortfarande förekomma att elever nekas själva rätten
till modersmålsundervisning, vilket illustreras i nedanstående bloggkommentar från den samiske juristen och statsvetaren Lars-Nila Lasko:
Arvidsjaurs kommun nekar dock till modersmålsundervisning. Kommunen menar det
finns inga pengar för den här typen av verksamhet. Nu JO-anmäls kommunen för att
inte följa lagstiftning om modersmålsundervisning. Det är inte första gången det händer
att samebarn nekas undervisning i samiska. Det har skett på ett flertal platser runt om
i landet under de senaste åren. Det visar på att Skolverket bör informera kommunerna
om den lagstiftning som finns om modersmålsundervisning. Själv tror jag att det även
behövs en etisk och moralisk information. Kommuner inom det traditionella sameområdet har ett särskilt ansvar för samisk kultur och språk. (Lasko på www.samiworld.has.
it, 2009-02-21)

Med tanke på alla dessa brister är det naturligt att ställa sig frågan varför ett
systematiskt och målinriktat arbete på reformering av verksamheten inte
skett. I stället har ofta problemen i verksamheten tagits till intäkt för förslag om nerdragningar eller rent av nedläggning, alltså för ståndpunkten att
modersmålsundervisningen borde tas bort från skolan. Bunar (2010) talar
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om modersmålsundervisningen – och även undervisningen i svenska som
andraspråk (se nästa avsnitt) – i följande ordalag: ”ständiga ifrågasättanden,
dåliga resurser, outbildade lärare, allmänhetens, föräldrarnas och elevernas
felaktiga föreställningar och låg status” 74).
Bortsett från att det fortfarande inte finns några generellt omfattade uppfattningar i organisatoriska och praktiska frågor, är de forskare som arbetar
utifrån lingvistiska, utvecklingspsykologiska, pedagogiska och samhällsvetenskapliga perspektiv samstämmiga i sin ståndpunkt att modersmålsundervisningen (inklusive det viktiga stödet för kunskapsinhämtning på modersmålet) är värdefull i flera dimensioner, för vissa elever helt avgörande för
personlig utveckling och skolframgång. I fråga om skolframgång kan modersmålsutvecklingen vara avgörande i de många fall där andraspråket ännu
inte fungerar fullt ut som verktyg för kunskapsinhämtande. Utöver själva
nyttoaspekten råder också enighet, inte bara bland forskare utan också som
det uttrycks i samhällets lagar och regelverk (SFS 2009:600), om individens
okränkbara och absoluta rätt att bevara och utveckla sitt modersmål utan
att särskilda skäl ska behöva anföras. Även detta är ett viktigt argument för
modersmålsundervisning (Borevi, 2002).
Som den norske statsvetaren Ottar Brox (1996) påpekar är det därför underligt att ”samhället” i olika länder handlar ”på tvers av sakkunnskapen”
(s. 140). Detta begrundande måste sägas gälla även för Sverige. Trots att regelverket här är starkt, är den långvarigt bristfälliga implementeringen av
samhällets politik för modersmålsundervisning ett tecken på att intresset
och engagemanget för frågan inte är tillräckligt omfattande för att man ska
ta itu med onöjaktigheterna. Brox menar att medan samhället ofta lutar sig
mot vetenskapen för att ge sitt regelverk och agerande legitimitet, så verkar
detta, när det kommer till kritan, inte gälla inom flerspråkighetsfältet. Han
undrar ”hvordan det er mulig for myndighetene å legitimere sine vedtak –
når disse er så 180 grader i strid med forskernes oppfatninger och menar att
han inte kan komme på noe annet felt der spriket er så påfallende” (s. 140f).
Brox pekar på hur alternativa källor till legitimitet här utgörs av populism
(gräsrötter som legitimitetskälla) och enskilda ”lyckade” individers erfarenheter (som inte kan generaliseras). Men han pekar också på hur politiker
och allmän opinion å ena sidan och forskarna å den andra ”snakker forbi
hverandre i den debatten som den praktiske virksomheten i skolen burde
bygge på” (s. 142).
Varför har man inte successivt förbättrat en verksamhet som dras med
organisatoriska och andra praktiska svårigheter? Och varför tas inte en enig
forskarkårs synpunkter mer på allvar? Orsakerna får sökas i samma rikting
som skälen till att hemspråksreformen kunde genomföras på vad som kan
kallas ett lättvindigt sätt utan egentliga konsekvensanalyser i förväg och
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utan planerad uppföljning: Språkundervisning eller över huvud taget all
verksamhet för invandrare och andra minoriteter är de facto lågt prioriterade frågor i politiken och bland allmänheten i stort. Intresset bland större
delen av majoritetsbefolkningen inklusive större delen av beslutsfattarna är
inte tillräckligt stort för att de kvalitativa frågorna ska hamna i fokus och
verkliga förbättringar åstadkommas. Ett sådant intressevakuum vad gäller
innehåll och kvalitet har som konstaterades ovan möjliggjort att modersmålsundervisningen kunnat utvecklas till en ideologisk symbol med negativ laddning för vissa och positiv för andra. Hyltenstam & Tuomela (1996)
menar att modersmålsundervisningen i många sammanhang fått funktionen av en ”ställföreträdande markör” och ”[e]ftersom [den] från båda sidor
i debatten kan uppfattas som den yttersta manifestationen av ett alltmer
heterogent samhälle, blir det naturligt att kampen förs omkring hemspråksundervisningens vara eller icke vara” (s. 11f).
Wingstedts (1998:135ff) analys av insändare i pressen visar att inlägg såväl
för som emot hemspråks- eller modersmålsundervisning karakteristiskt ibland (inläggen för) respektive oftast (inläggen emot) saknar faktiska insikter om verksamheten. Detta är ett exempel på den allmänna tendensen att
resonemang om språk kan användas metaforiskt för att uttrycka attityder
till grupper av personer eller individer som kan förknippas med den aktuella språkliga företeelsen. Karakteristiskt används termer med suddigt innehåll som t.ex. halvspråkighet och rinkebysvenska för att karakterisera ”den
andre” (Stroud & Wingstedt, 1989; Stroud, 2004a), eller som Oakes (2001)
uttrycker det med hänvisning till detta resonemang, ”as a politically correct
means of distinguishing the Other” (s. 222). Intressant nog visar en uppföljning av Wingstedts insändarundersökning tio år senare liknande mönster
(Spetz, u.u). Spetz har analyserat insändare under åren 2006-2011och konstaterar att ”diskussionen om modersmålsundervisning bland allmänheten
inte förändrats nämnvärt” (s. 7); samma teman och samma argument kan
återfinnas i aktuella insändare för och emot modersmålsundervisningen.
Detta understryker tidigare slutsatser att modersmålsundervisningen kan
diskuteras symboliskt; argumenten kan vara helt bortkopplade från kunskaper om den faktiska verkligheten.
Som framhållits ovan har modersmålsundervisningen för företrädarna
för den officiella pluralistiska ideologin å andra sidan ett positivt symbolvärde. Här är existensen av en avancerad modersmålsundervisning en viktig
symbol för det svenska samhället. Ett exempel på detta är Sveriges rapportering till Europarådet under början av 2000-talet om sin efterlevnad av konventionerna för minoriteter och minoritetsspråk. Vad gäller modersmålsundervisning för de nationella minoriteterna i Sverige hänvisar regeringen
där till den generella lagstiftning som gäller för modersmålsundervisning
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(vilken ju är avancerad) snarare än till det praktiska genomförandet. Hur
undervisningen faktiskt utformas för de aktuella eleverna och vilka resultat
som uppnåtts nämns över huvud taget inte och tycks inte ens uppstå som en
fråga för regeringen i detta fall (Hyltenstam & Milani, 2005:71).
Wingstedt (1998) bearbetar empiriskt i en stort upplagd enkätundersökning idén om samexistensen i samhället av två språkideologier, den monolingvisistiska, assimilatoriska, som kan karakteriseras som huvudsakligen
gräsrots- eller folkideologi, och den pluralistiska, som har officiellt stöd i
Sverige. (Populationen för undersökningen var personer mantalsskrivna/
bosatta i Sverige den 1 april 1997, födda åren 1926-1976.). Wingstedt konstaterar att båda ideologierna finns representerade i undersökningssamplet,
fast endast i undantagsfall med stereotypiska individexempel. Det vanliga
är att individer inte kan kategoriseras tydligt i den ena eller andra fållan.
Wingstedt sluter sig till att ”the assimilationist, monolingualist ideology,
which is deeply rooted in the ’naturalized’ conception of the nation state,
still lingers on in large segments of the population not only in the majority
group, but possibly also among certain minority members” (s. 341). På basis av en specialstudie av ”paradoxer” enskilda individers ståndpunkter som
skiljer sig åt beroende på om en företeelse gäller en själv eller den andre
framkommer att
in spite of the official tenets of advocating pluralism and tolerance towards the minorities, the monolingualist stance filters through, possibly at a lower level of awareness for
the individual. Where there occurs a conflict between Self- and Other-related aspects,
the majority-based ethnocentric ideology tends to dominate. (Wingstedt, 1998:343)

Relaterat till idén om att spänningsförhållandet mellan två motsatta ideologier speglas både i samhället i stort och hos enskilda individer, har viss forskning blottlagt attityder till flerspråkighet och modersmålsundervisning som
har en negativ inverkan på undervisningsverksamheten. Genom att samma
individer, som det kan synas paradoxalt, omfattar båda tankesystemen, uttrycks i samhället attityder som ger klara signaler om svensk mainstreams
överlägsenhet framför det som manifesterar mångfalden. Dessa attityder
kommer alltså till uttryck både hos dem som är tydliga företrädare för och
hos dem som är motståndare till pluralism, även om det kanske sker i olika
utsträckning, och ibland hos nyckelpersoner som lärare och annan skolpersonal. Haglunds (2005) etnografiska studie av ungdomar i flerspråkig förortsmiljö tillhandahåller ett stort antal tydliga exempel på detta förhållande. I ett samtal om skälen till de särskilt goda svenskkunskaperna i en viss
klass framhåller en lärare att dessa ”elitelever” har begränsade kunskaper i
sina förstaspråk:
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– De är inte intresserade av sina förstaspråk längre. De flesta av dem talar faktiskt inte
sina förstaspråk, de kan dem inte … Det här är som Champions’ League, det är en elitklass
… (Haglund 2005:91f)

En annan lärare förklarar på liknande sätt med hänvisning till en annan
klass vissa elevers skolframgång på följande sätt:
– Jag tror att det är den svenska normen i vår skola och förorten, speciellt i tredje generationen. (ibid.:92)

Liknande attityder uttrycks också i undervisningsförloppen, alltså i direkt
interaktion med eleverna. En lärare svarar på nedanstående sätt på en elevs
önskan om att få klarhet i vad det svenska ordet myt heter på deras olika
språk:
– Det enda jag skulle bry mig om just nu om jag var du skulle vara att lära mig bättre
svenska, allt annat borde vara helt ointressant för dig. (ibid.:94)

Den intrikata och ibland dolda agendan som betonar den svenska normen,
rättesnöret som alla bör följa, är en stark faktor som motverkar mångfaldspraxis i skolorna, inklusive modersmålsundervisningen. En tämligen omfattande dokumentering av detta fenomen finns i forskningslitteraturen (se
bl.a. Lahdenperä, 1997; Parszyk, 1999; Johansson, 2000; Runfors, 2003; Sjögren, 2006; Gruber 2007).
Svårigheter med implementeringen av modersmålsundervisningen ska
dock inte skymma det faktum att verksamheten trots dåliga strukturella
förutsättningar i specifika avseenden och även generellt visar positiva sidor och den kan vara starkt betydelsefull för deltagande elever. Utan att
kunna fastställa direkta orsakssamband finns det forskning som pekar på
att elever som deltar i modersmålsundervisning trivs bättre och upplever
större trygghet i skolarbetet, har större acceptans av sin dubbla etniska bakgrund, får mer riktad information om och guidning in i det svenska samhället samt klarar skolarbetet bättre än motsvarande elever som inte deltar
(översikt i Hyltenstam & Tuomela, 1996; Skolverket, 2008). SKL:s undersökning omkring nyanlända elevers skolgång med fokus på goda exempel från
tio kommuner rapporterar att en välorganiserad modersmålsundervisning
och studiehandledning på modersmålet framhålls som en av de viktigaste
faktorerna bakom lyckade resultat i de undersökta fallen (SKL, 2010). En del
forskning pekar dock på att deltagande i modersmålsundervisning inte har
någon betydelse, vare sig positiv eller negativ, för elevernas skolframgång
(Löfgren, 1991; Elmeroth, 1997; Fredriksson, 2002), eller endast ett svagt po-
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sitivt samband (Skolverket, 1993). Resultaten från samtliga dessa undersökningar är svåra att värdera, bl.a. på grund av den stora heterogenitet i andra
dimensioner än just den studerade som föreligger bland de undersökta eleverna (se analys hos Hyltenstam & Tuomela, 1996:82). Som klargjorts tidigare bedrivs modersmålsundervisningen i praktiken på många håll med en
kvalitet som är långt ifrån maximal. Mot den bakgrunden är det svårt att
dra slutsatser om vilken effekt det har att eleverna får undervisning i sitt
modersmål. I skolverkets rapport Med annat modersmål konstateras att ”den
möjliga effekten av ett deltagande i modersmålsundervisningen, synligt i
genomsnittligt högre meritvärden, [framträder såtillvida] i det närmaste
som en frontalkrock gentemot bilden av undervisningens marginaliserade
position i svensk grundskola” (Skolverket, 2008:21).
Kontinuerligt stöd för modersmålsundervisning
Det svenska samhället har kontinuerligt på central lagstiftnings- och myndighetsnivå sedan 1970-talet gett modersmålsundervisningen sitt fulla stöd.
Här skiljer sig Sverige från många andra länder i Europa och även USA, där
en allt striktare hållning mot modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i varierande grad kan konstateras. Inte minst de nordiska grannländerna har starkt reducerat sitt engagemang i modersmålsundervisning.
I Norges grundskolelag formuleras rätten till modersmålsundervisning numera på följande sätt:
Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i
skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, Kapittel 2. Grunnskolen, § 2-8)

Detta innebär i praktiken att rätten till modersmålsundervisning är helt
beroende av om eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper i norska eller ej.
Endast elever som ännu inte har tillräckliga norskkunskaper för att följa
skolundervisningen på undervisningsspråket kan göra anspråk på modersmålsundervisning. I Danmark är rätten till modersmålsundervisning sedan
2002 begränsad till elever som kommer från andra EU-stater eller från länder i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES (Undervisningsministeriet, 2009).
Den svenska officiella hållningen till modersmålsundervisning har som
just nämndes under hela perioden sedan 1970-talet varit stabil. Detta utesluter inte att allmänt negativa attityder utifrån ett assimilationistiskt
tänkande har kunnat skina igenom även i myndighetstexter som t.ex. i
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en rapport om invandrarundervisningen från Riksrevisionsverket (RRV,
1990; se analys i Hyltenstam, 1991). Den partipolitiska enigheten i detta
stöd rämnade 1991 i och med att Ny Demokrati (ND) tog plats i riksdagen. I sitt partiprogram pläderade ND för att hemspråksundervisningen
inte skulle finansieras med offentliga medel. Även om en mer restriktiv
hållning kunde skönjas i perioden omkring 1990, t.ex. inom Moderaterna
(Boréus, 2006:80) och i den socialdemokratiska regeringen (Hyltenstam,
1991:6), gällde frågan i dessa sammanhang endast organisatoriska förbättringar och inte existensen av modersmålsundervisning. Den senaste tydliga partipolitiska yttringen omkring frågan kom i 2010 års valrörelse där
vänsterblocket med Miljöpartiet i spetsen och som det uttrycktes i 2010
års rödgröna valmanifest ville arbeta för stärkt modersmålsundervisning,
en linje som även Centerpartiet och Kristdemokraterna i olika tappningar
drev. Moderaterna var det enda partiet som i partiprogam och senaste valmanifest låg lågt i frågan; man hade ingen specifik kommentar omkring
modersmålsundervisning eller tvåspråkig undervisning. Bland de etablerade partierna har Folkpartiet intagit en avvikande hållning genom ett
landsmötesbeslut från 2009, enligt vilket man anser ”att den ordinarie ämnesundervisningen inte ska bedrivas på modersmål” annat än för nyanlända elever (Folkpartiets partiprogram/utbildningspolitiskt program 2009).
Ståndpunkten kan ses som ett inlägg i den hetsiga debatt som förekommit
omkring ämnesundervisning på andra språk än svenska, t.ex. matematik
på arabiska (se Bunar, 2008), just den sorts tvåspråkig undervisning som
det rödgröna blocket ville utveckla, och som i svensk forskning visat sig
vara framgångsrik både för matematikkunskaperna som sådana, eftersom
den leder till en mer komplex kommunikation, och för svenskkunskaper,
eftersom svenska läromedel används och eleverna får hjälp på sitt modersmål att tillägna sig och förstå mattebokens svenska (Norén, 2010). Samtidigt understryks i Folkpartiets program att modersmålsundervisning är en
rättighet för utländska elever (på samma sätt som för nationella minoriteter) och man föreslår att läxhjälp och studiehandledning på modersmål
ska utökas. Sverigedemokraterna anser enligt sitt partiprogram, liksom tidigare Ny Demokrati, att ”[d]en skattefinansierade modersmålsundervisningen skall avskaffas”.
Det kontinuerliga stödet för modersmålsundervisning i huvuddelen av
det politiska spektrumet tycks vara såväl ideologiskt bestämt som, måste
man nog försiktigt bedöma det som, alltmer grundat i forskningsbaserad
kunskap. Som Bunar (2010) påpekar ”är såväl forskningen som den politiska mittfåran eniga om att samtidiga satsningar på modersmål, ämneskunskaper och svenska är varandras komplement och inte uteslutande enheter” (s. 71).
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Attityder till modersmålsundervisning
Vi har redan berört hur ideologiskt bestämda attityder kan påverka viljan
att anordna modersmålsundervisning och utveckla dess kvalitet. I anslutning till Haglunds (2005) studie kommenterades också hur uttryck för monokulturell svensk norm som rättesnöre kan utgöra en förklaringsgrund för
bristande intresse för modersmålsundervisning, men också hur en sådan
ideologi direkt kommuniceras till eleverna t.ex. i klassrumsinteraktionen.
Här ska bara kort kommenteras forskning som beskriver hur samhällsattityder påverkar elevers val att delta i modersmålsundervisning.
Inte förvånande visar sig skolelever enligt undersökningar vara känsliga
för såväl positiva som negativa signaler i samhället angående modersmålsundervisning. Otterup (2005) konstaterar på basis av en intervjuundersökning i ett flerspråkigt förortsområde att en större andel än riksgenomsnittet
deltog i modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet.
Detta diskuteras mot bakgrund av att modersmålsundervisning i den aktuella skolan har lång tradition och en etablerad ställning och att det där
finns en hög medvetenhet om denna undervisnings betydelse både bland
föräldrarna och hos skolans ledning och personalen i övrigt. Hill (1995) beskriver hur en klar uppfattning i elevens hemmiljö om värdet med modersmålsundervisning har en positiv effekt på elevernas långsiktiga deltagande
i modersmålsundervisning, medan osäkerhet i barnens omgivning leder till
avhopp och ett oregelbundet deltagande.
Sahaf (1994) beskriver utifrån intervjuer med 20 gymnasieungdomar
med iranskt ursprung hur dessa blev osäkra på värdet av modersmålsundervisningen när de tog del av massmedias behandling av temat. Frågor som
diskuterades vid tiden för undersökningen, t.ex. behovet av resursnedskärningar, reducerad schematid, schemaläggning efter skoldagen och modersmålslärarnas osäkra anställningsförhållanden, påverkade negativt elevernas
önskan att delta (s. 135). Också modersmålsundervisningens allmänt låga
status i samhället och i skolmiljön kommenteras som en negativt styrande
faktor i många undersökningar (t.ex. Kostoulas-Makrakis, 1995; Hill, 1995).
I Rodell Olgaçs avhandling (2006) studeras utifrån romska texter (självbiografiska och vetenskapliga), intervjuer (med romer och icke-romska
pedagoger), och deltagande observation relationerna mellan den romska
minoriteten och majoritetssamhället med avseende på skol- och utbildningsfrågor. Syftet var framför allt att studera de förändringar i minoritetens och majoritetens inställningar till skolan som kan ha skett i samband
med att romerna och deras språk romani fick formellt erkännande år 2000.
Resultaten pekar på en klar, relativt ny, samsyn bland romer om vikten av
skolgång och utbildning. Här kan det mer utvecklade organisationsmönster
som skett inom minoriteten som en effekt av lagstiftningen ha spelat en
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roll. Inställningen till skolan som ett hot mot romska barns etniska identitet, vilken traditionellt varit rådande, tycks ge vika för en uppfattning där
skolan i stället ses som en möjlighet. Å andra sidan finns få tecken på förändrade attityder gentemot romska elever i majoritetssamhället. Intresset är
sålunda fortfarande svagt för att anpassa skolan till romska elevers verklighet, där modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning och närvaron av romska pedagoger skulle kunna spela en avgörande roll.
Modersmålsundervisning för utvecklande av samhällsresurser
Det kan synas förvånande att frågan om invandrares och inhemska minoriteters tvåspråkighet som en samhällsresurs inte tilldragit sig något större
intresse i samhällsdebatten. Sedd utifrån detta perspektiv är modersmålsundervisningen ett instrument för att skapa kvalificerad tvåspråkighet i
samhället (Hyltenstam, 1986:10; Tingbjörn, 1986:25). Trots att det sannolikt
krävs en mer begränsad resurs för att i utbildning ”förädla” de språkkunskaper i olika språk som invandrar- och minoritetsbarn redan skaffat sig
genom att ha fått sin uppfostran på andra språk än svenska, har samhället
som vi sett inte allvarligt beaktat denna möjlighet. Utbildningsväsendets
undervisning i främmande språk innebär däremot att stora resurser satsas på
att personer som inte från början kan sådana språk som spanska, arabiska,
franska ska lära sig dem. Hyltenstam (1994:300ff) resonerar om hur detta
på ytan kan ses som en paradox (samhället anser både att språkkunskaper
är värdefulla och mindre värdefulla), som dock kan förstås utifrån distinktionen mellan ett ”vi” och ett ”de”, eller i detta fall mellan ”svenskar” och
”invandrare” (för citationstecknen, jfr Bunar, 2010:74). För svenskar gäller
själv-normer medan andra-normer gäller för dem som inte är, eller inte betraktas som, svenskar (jfr Wingstedt, 1998:169). Denna dubbla inställning är
inte specifik för Sverige. I en analys av en aktuell rapport från Europeiska
kommissionen om hur den språkliga mångfalden i Europas länder ska kunna främjas och uppvärderas pekar Lindberg (2009:28) på en värdebaserad
ambivalens i terminologi beroende på vems (första-)språk man talar om,
EU-medborgares eller invandrares. På samma sätt finns det i Sverige en tydlig skillnad i värdering av kunskaper i olika språk, engelska gentemot andra
”moderna språk” (främst tyska, franska, spanska) i skolan, eller invandrares
modersmål gentemot ”moderna språk” (Hyltenstam & Österberg, 2010), en
skillnad som delvis baseras på faktisk ekonomisk värdering, men delvis på
attitydmässig statusvärdering.
Hur kunskaper i språk bidrar till ett samhälles och enskilda medborgares
ekonomiska välstånd är ett forskningsområde som uppmärksammats under
de senaste decennierna inte minst av professionella ekonomer (Grin 1994;
Chiswick & Miller, 2007). Det ekonomiska argumentet – eller samhällsre-
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sursargumentet – för två- eller flerspråkighet har internationellt diskuterats
främst med hänvisning till den postkoloniala världen där det bland annat
understryks hur varaktiga och hållbara utvecklingsinsatser är beroende av
att dessa insatser ackompanjeras av utbildning och information på inhemska språk. En ensidig satsning på samhällsförvaltning, utbildning, och informationsspridning på de koloniala språken (engelska, franska, portugisiska),
vilka ofta är ländernas officiella språk, har påvisats som den faktor som tydligast hindrar ekonomisk utveckling (Bamgbose, 1991; Fishman, 1991; Djité,
1993). Unesco presenterade för mer än 50 år sedan sin uppmärksammade rapport om betydelsen av undervisning på modersmålet för att stärka den enskilda individens utveckling och rekommenderade där att alla barn världen
över skulle få åtminstone sin första läs- och skrivutveckling på modersmålet
(Unesco, 1953). Rekommendationen byggde på den självklara och enkla idén
att barn tillgodogör sig undervisning i läsning och skrivning liksom i skolans
ämnesundervisning bäst om den sker på barnens modersmål. Hyltenstam
(2006) för ett resonemang om relationen mellan länders BNP och modersmålsbaserade utbildningssystem utifrån det faktum att majoriteten av barnen i världens rikaste länder, utan att någon faktiskt reflekterar över den
saken, får sin undervisning på sitt modersmål, medan majoriteten av barnen
i världens fattigaste länder får sin undervisning på ett annat språk än sitt
modersmål. I en jämförelse mellan länder som har en BNP per capita på över
10 000 dollar och länder vars BNP per capita ligger på under 1 000 dollar visar
det sig att det finns en mindre andel av befolkningarna i den ”rika” gruppen
av länder som inte hör till den dominerande befolkningsgruppen (i 22 av 26
länder under 30 %), medan denna andel i den ”fattiga” gruppen av länder är
betydande (i 30 av 57 länder över 50 %). Utifrån sådana fakta kan man sluta
sig till att en mindre andel barn i de rika länderna (främst invandrare och inhemska minoriteter) får undervisning på ett annat språk än sitt modersmål
(ländernas officiella språk), medan en större andel barn i de fattiga länderna
är föremål för samma pedagogik. Resonemanget är inte invändningsfritt,
eftersom det är ett stort antal olika slags faktorer som bidrar till ett lands
välstånd, och dessutom skulle data kunna ges en annan tolkning, nämligen
att det är graden av flerspråkighet i sig som är den faktor som korrelerar
med ekonomiskt välstånd, där mindre flerspråkighet skulle samvariera med
högre välstånd. Detta samband har emellertid övertygande tillbakavisats i
annan forskning (Fishman, 1991). Det kan också framhållas att sådana länder som Schweiz, Belgien, Kanada och Finland, som är ”rika” trots två- eller
flerspråkighet, eller det likaledes flerspråkiga men ekonomiskt framgångsrika Singapore, där utbildningssystemet använder både engelska och barnens
modersmål som undervisningsspråk, är exempel på hur modersmålsbaserade
utbildningssystem kan genomföras även i flerspråkiga länder (Hyltenstam,
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2006:35f). Samtidigt kan man utifrån ett sådant resonemang peka på hur de
rika länderna skulle kunna öka sin ekonomiska framgång ytterligare genom
att ge även de grupper som inte hör till de dominerande befolkningarna mer
undervisning på modersmålet eller språk som de faktiskt behärskar bäst.
Ett intressant faktum är att frågan om flerspråkighet och språkkunskaper
som samhällsresurs inte är något som blivit föremål för omfattande politisk
eller allmän debatt trots att det skulle kunna uppfattas som en viktig samhällsfråga.

Svenska som andraspråk
Detta avsnitt är på samma sätt som det om sfi nedan betydligt kortare än
avsnittet om modersmålsundervisning. Det beror dels på att liknande språkideologiska och språkpolitiska perspektiv kan anläggas på svenska som andraspråk och sfi som på modersmålsundervisning, dels på att dessa områden
haft en jämförelsevis mindre framträdande roll i den språkpolitiska litteraturen jämfört med modersmålsundervisningen som utmärker sig som det
tydligaste fokusområdet för språkpolitisk och språkideologisk analys. Detta
betyder inte, som vi ska se, att politiska perspektiv på svenska som andraspråk och sfi saknas i litteraturen.

Aktuella bestämmelser
Undervisning i svenska som andraspråk ska enligt gällande skolförordning
(2011:185) anordnas av kommunerna, ”om det behövs”, för elever som har annat språk än svenska som modersmål samt för elever med svenska som modersmål som tidigare gått i skolor i utlandet. Även elever som har svenska
som huvudsakligt umgängesspråk med en av vårdnadshavarna inkluderas i
målgruppen. Beslut om vilka elever som behöver denna undervisning fattas
av rektor.
Ämnet svenska som andraspråk ersätter för dessa elever ämnet svenska.
Svenska som andraspråk är alltså ett eget ämne och är liksom ämnet svenska
ett av skolans kärnämnen. Båda ämnena har samma meritvärde vid ansökan
till högskolestudier.
Skolor kan utöver det ordinarie arrangemanget också anordna undervisning i svenska som andraspråk som språkval i grundskola och specialskola,
som elevens val eller inom ramen för skolans val. I förskolans läroplan föreskrivs att ”[f]örskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än
svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål” (Skolverket, 2010).
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Historik
Den tidiga utvecklingen av ämnet svenska som andraspråk i ungdomsskolan
har beskrivits i ett antal översikter (Tingbjörn, 1983, 2000, 2004; Hyltenstam,
1990, 1997; Viberg, 1996; Lindberg, 1997). Sedan ämnet 1995 etablerades som
ett av skolans kärnämnen har det främst belysts i ett antal myndighetsrapporter som också redovisar resultat av utvärderande undersökningar (t.ex.
Myndigheten för skolutveckling, 2004; Skolverket, 2008). (Se också del III i
föreliggande rapport.)
År 1966 började kommunerna få statsbidrag till stödundervisning i svenska för utländska och statslösa elever samt för svenska barn som gått i utländska skolor. Stödundervisningen bestod av undervisning i vad som först
kallades svenska som främmande språk. Benämningen svenska som andraspråk infördes 1982.11 Inom grundskolan var svenska som främmande språk
ett stödämne tills det i ett supplement till Lgr 80 fick en egen kursplan, men
även här betraktades det som ett komplement till ämnet svenska. Ämnets
natur, teoretiskt och undervisningsmetodiskt, diskuterades i två kommentarmaterial (SÖ, 1985, 1987).
I det statliga utredningsarbetet med nya läroplaner i olika ämnen i början
på 1990-talet (med direktiv först från den socialdemokratiska regeringen,
sedan ändrade efter regeringsskiftet 1991) inkluderades även svenska som
andraspråk, och 1993 förelåg ett förslag till läroplan för ämnet (SOU, 1992).
I den borgerliga regeringens proposition, som för övrigt i stort följde läroplanskommitténs förslag, togs dock läroplanen för svenska som andraspråk
inte med. Man var inte beredd att släppa fram svenska som andraspråk som
eget ämne. Det sågs i stället fortfarande som ett instrument för att eleverna
så snart som möjligt skulle överföras till vanlig svenskundervisning, alltså
ett stödämne (Tingbjörn, 2004:756). Dock togs det fram ett kommentarmaterial om ämnets karaktär och didaktik även i denna fas (Skolverket, 1994).
Redan 1995, efter nytt regeringsskifte, fattades emellertid på den nya socialdemokratiska regeringens förslag beslut i riksdagen om att införa svenska
som andraspråk som fristående ämne även i grundskolan och det blev därmed ett ämne i hela skolsystemet.
För gymnasieskolan hade svenska som andraspråk nämligen införts som
ämne redan 1989 efter att under många år ha fungerat som ett stödämne
under benämningen extra undervisning i svenska. Liksom i samband med ämnets etablering i grundskolan förekom en partipolitisk kamp om införandet
av svenska som andraspråk som eget ämne i gymnasieskolan. År 1987 avvisa11

Detta var en anpassning till den internationella teoriutvecklingens terminologi (English as a Second
Language, Deutsch als Zweitsprache). Jämför distinktionen mellan andraspråk och främmandespråk
som avhandlats i kapitlets inledande delar.
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des av den socialdemokratiska regeringen i budgetpropositionen ett förslag
från SÖ om försöksverksamhet med svenska som andraspråk som gymnasieämne. Under våren 1988 röstade emellertid vid behandlingen av budgetpropositionen de borgerliga partierna i riksdagen (m+fp+c) för en etablering av
ämnet, medan den socialdemokratiska majoriteten (s+v) röstade emot. (Det
var alltså som vi just sett ombytta roller några år senare i stödet för ämnet i
grundskolan.) Efter ny argumentering från SÖ fattades i riksdagen 1989 beslut om att inrätta ämnet, trots att samma regering och samma balansförhållanden förelåg i riksdagen (Tingbjörn, 2004:753f). En kursplan utarbetades
1990, vilken emellertid togs bort 1993 av den borgerliga regeringen i kongruens med hanteringen av ämnet i grundskolan. År 1995 återinfördes så igen
kursplan för svenska som andraspråk i gymnasieskolan.
Man kan här skjuta in (men se vidare nedan) att den politiska konflikten
omkring kursplanerna innebar en ”förvånansvärd dramatik” (Hyltenstam,
1997:172) med tanke på att den tidigare utvecklingen omkring invandrarundervisning snarare präglats av betydande partipolitisk enighet. På samma
sätt som tidigare konstaterats omkring modersmålsundervisningen antog
under loppet av 1980-talet även ämnet svenska som andraspråk alltmer ett
symbolvärde och blev därmed en bricka i ett partipolitiskt och språkideologiskt spel.

Forskning omkring den politisk-ideologiska situationen för
svenska som andraspråk
Som nämnts ovan är regelrätt språkpolitisk eller språkideologisk forskning
omkring svenska som andraspråk begränsad, men forskares tolkningar av
situationen för undervisningsämnet med denna inriktning förekommer flitigt. Man kan konstatera att det finns två sammanlänkade teman som ofta
återkommer i dessa diskussioner:
1. Implementeringsproblematiken i svenska som andraspråk
2. Svenska som andraspråk som särskiljande praktik gentemot ämnets pedagogiska legitimitet
Dessa två teman behandlas i det följande.
Implementeringsproblematiken i svenska som andraspråk
Utvärderingar av hur undervisningen i svenska som andraspråk bedrivs i
skolorna visar ständigt på stora brister sett över landet i stort, samtidigt som
det också finns utpekade exempel på framgångsrikt genomförande (se t.ex.
ett antal välbeskrivna fall i Skolinspektionens kvalitetsgranskning, Språk-
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och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska,
särskilt beslutsdokumentet Skolinspektionen, 2010).
De problem som beskrivits gäller att undervisning över huvud taget inte
anordnats trots att behov konstaterats, att ämnet ges i form av stödundervisning i stället för som ett eget (kärn)ämne, att en stor andel av de undervisande lärarna saknar relevant utbildning, att bedömningen av vem som ska
delta i undervisningen är bristfällig samt att negativa attityder till ämnet hos
elever och föräldrar är utbredda (Myndigheten för skolutveckling, 2004; Economou, 2007; Skolverket 2008). Granskningar visar helt enkelt kontinuerligt
på att verksamheten bedrivs på ett sätt som inte alls är avsett. Verksamheten
hanteras minst lika lättvindigt som modersmålsundervisningen. Som Lindberg (2009) konstaterar har ”den undermåliga implementeringen av ämnet
svenska som andraspråk […] starkt bidragit till ämnets låga status och till
stämpeln som bristämne och rådande attityder och värderingar hos majoriteten” (s. 18). De negativa attityderna hos elever och föräldrar är starkt beroende av att de uppfattar ämnet som en komponent i ”sämre och särskilda lösningar” (Bunar, 2010:72) för elever som inte hör till majoritetsbefolkningen.
Att det förhåller sig på det sättet kan förefalla märkvärdigt mot bakgrund
av den minst sagt långdragna tillkomsthistoria för ämnet svenska som andraspråk som skissats ovan. Under denna tid debatterades ingående i skolpolitiska och integrationspolitiska sammanhang såväl ämnets karaktär som
varför ett särskilt svenskämne för andraspråksanvändare skulle behövas (se
t.ex. Tingbjörn, 2000). Att svenska som andraspråk dessutom är ett lärarutbildningsämne med kvalificerat innehåll och ett forskningsämne med
hög status (se Hyltenstam & Lindberg, 2004) borde borga för att det finns
en gedigen kunskapskälla att ösa ur omkring ämnet. I stället har dess betydelse, inte minst för användarna, dvs. elever och föräldrar, definierats av
den faktiska skolpraktiken på många håll. Bland de allvarligaste skälen till
ämnets låga status är troligtvis den urvalspraktik som gett signaler om att
ämnet är till för elever med begränsade studieförutsättningar (Skolverket,
2008). Den ständigt ifrågasättande debatten har också bidragit till ämnets
stigmatisering (Bunar, 2010:71). Detta innebär i sin tur också, som konstateras i Skolverket (2008), att det faktiskt är svårt att uttala sig om effekter av
deltagande i undervisningen i svenska som andraspråk:
Först när svenska som andraspråk anordnas som ett självständigt ämne följande en egen
kursplan är det möjligt att värdera tänkbara effekter av en sådan undervisning. En sådan
värdering förutsätter också lärare med ämneskompetens i undervisningen och elever som
ingår i undervisningen på grundval av att de har svenska som ett andraspråk, och inte
selekteras utifrån att de är allmänt svagpresterande och/eller för att de har en viss social
bakgrund. (Skolverket, 2008:15)
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Det ligger nära till hands att anföra en liknande förklaringsgrund till problemen med ämnet svenska som andraspråk som den som diskuterats ovan
i anslutning till modersmålsundervisningens implementeringsproblem.
Även svenska som andraspråk har antagit en symbolfunktion och hanteringen styrs av attityder ibland positiva men oftast negativa i stället för av
befintligt kunskapsunderlag (Hyltenstam, 1997:172). Den monokulturella
svenska normens hegemoni innebär att ”referensramar, attityder och förhållningssätt gentemot flerspråkighet och kulturell mångfald utgår från
enspråkighet och en homogen majoritetskultur som det självklara målet”
(Lindberg, 2009:17), dvs. det som gäller för oss, majoriteten, är det som har
högre värde, medan det som gäller för dem, minoriteten, värderas lägre (jfr
vidare teoretiska resonemang i Lahdenperä, 1997; Parszyk, 1999; Johansson,
2000; Runfors, 2003; Gruber 2007 samt i Wingstedt, 1998 och Oakes, 2001).
Svenska som andraspråk som särskiljande praktik vs ämnets pedagogiska legitimitet
Så som ämnet svenska som andraspråk utvecklats går det inte att bortse från
att det har kommit att uppfattas som en särskiljande praktik med negativa
förtecken. En sådan negativ diskurs reflekterar ståndpunkten att undervisning i svenska som andraspråk föreskrivs om elevens språkförmåga inte ”duger” för deltagande i ”vanlig” svenska. Genom att denna uppfattning frodats
på många håll är det naturligtvis helt förståeligt att både elever själva och
deras föräldrar gör motstånd mot att delta i sådan undervisning, hur positiv den än skulle vara rent pedagogiskt för elevens utveckling av svenska
som andraspråk och skolframgång generellt.12 Detta är i stor utsträckning
en kunskapsfråga, där många missförstånd är möjliga att undanröja. Olika
utvärderingar visar att elever och föräldrar – och naturligtvis även skolpersonal – ändrar sin egen uppfattning om ämnet i radikalt positiv riktning
om de får fokuserad information om eller möjlighet att skaffa sig erfarenhet av vad ämnet svenska som andraspråk kan innebära när det fungerar väl
(Skolverket, 2008:16; Economou, 2007). Vissa elever uttryckte i Economous
undersökning att de verkligen var mycket nöjda med att de fick läsa svenska
som andraspråk i stället för svenska. Även om de inledningsvis kände det
som nedvärderande att behöva läsa ämnet, insåg de efter ett tag att fördelarna övervägde.

12
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Naturligtvis sker utvecklingen av andraspråkselevernas svenska inte bara eller kanske ens huvudsakligen i undervisningen i svenska som andraspråk, utan i stor utsträckning i ämnesundervisningen (som
alltså också behöver ha en språkutvecklande didaktik) och i sociala kontakter med jämnåriga och
vuxna. Dessa förhållanden behandlas utförligt i del III i denna rapport och delvis också i del II. I föreliggande resonemang hanteras bara frågeställningen om elever som är andraspråksanvändare av svenska
bör ha en anpassad språkundervisning (skild från svenska modersmålstalande elever) och om denna
anpassade undervisning ska ske i ett särskilt ämne.
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Men frågan är inte bara kunskapsbaserad. Den negativa utvecklingen av ämnet har också inneburit att det satts frågetecken för om det är värt att ha det
kvar (Skolverket, 2008). Vissa har rent av framför ståndpunkten att ämnet
borde tas bort (Myndigheten för skolutveckling, 2004; Fridlund, 2011). Den
alternativa lösning som kan skönjas bakom sådana förslag är att ha ett odifferentierat svenskämne där det är lärarens uppgift att individdifferentiera
undervisningen i förhållande till elevernas bakgrund inom klassrummets
ram och på så sätt undvika en åtskiljande praktik. Med tanke på den starka
kraft som enhetstanken och mainstreamlösningar har i det svenska samhället är det dock svårt att föreställa sig hur detta skulle fungera i praktiken. Risken är att man kommer att bortse från behovet av specialanpassad
språkundervisning för andraspråksanvändare och vara tillbaka i ruta ett, dvs.
i den situation som gällde innan svenska som andraspråk etablerades i skolorna. Behovet av speciellt anpassad undervisning är starkt förankrat i den
lingvistiska och pedagogiska forskningen. Lindberg (2009) påpekar följande
med hänvisning till diskussionen om ”difference blindness”: ”… att blunda
för elevernas olikheter […] och diversifierade behov och behandla alla elever
som om de vore lika är i själva verket djupt ojämlikt” (s. 18). Hon menar att
skolan behöver finna nya lösningar för att möjliggöra en utvecklande verksamhet omkring den språkliga mångfalden.
Mot bakgrund av en idag stark idéströmning inom sociolingvistiken, som
ifrågasätter avgränsningar av språk, språkvarieteter och språkbehärskning i
olika typer (se t.ex. Jørgensen, 2010), utsätter Bagga-Gupta i följande ordalag
den svenska skolans språkundervisning för stark kritik:
The specific, dominant traditions that allow us to categorize languages in numerical, relational and geographical terms build upon the“brain as container” model where it is believed that one’s “mother tongue”or “home language” (in singular) should naturally form
the basis for learning any other language/s. Such euro-centrism disregards global human
realities and the large numbers of ethnographic descriptions in the research literature
that highlight the fact that the majority of the world’s human beings are multilingual,
language competencies develop throughout the life span and that languages tend to be
domain specific in the lives of most plurilingual human beings. (Bagga-Gupta, 2004:19)

Även om denna ståndpunkt sätter fingret på tydliga kategoriseringsproblem med konsekvenser för skolan, är det inte självklart att den pedagogiska
praktiken skulle förbättras – eller ens hur den skulle se ut – om tankegångarna skulle appliceras på skolans organisation av språkundervisning. Risken
är att problematiken omkring elevernas skolframgång och andra praktiska
frågor sopas under mattan i en diskussionen som förs på det allmännnaideologiska planet. Detta antyds också i Bagga-Guptas text:
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Classifying languages in terms of a horizontal division, i.e. different language codes, in
the educational curricula is, it can be argued, important from an institutional and administrative point of view. In other words, curricula, syllabi and the organisation of time
and space in school settings require that one pays attention to a differentiation between
different language codes. But, furthering this classification and maintaining it in terms
of essentialistic categories and in terms of different student groups’ different learning
abilities (i.e. the vertical division) is a problematic contention. (ibid.:29)

De pedagogiska konsekvenserna av olika lösningar ska inte här diskuteras
vidare, men frågan om särskiljande praktiker i skolundervisningen är intressant i ett vidare ideologiskt perspektiv. Forskningen skulle i den svenska
kontexten behöva studera ytterligare vad det betyder för ställningstaganden omkring s.k.särskiljande praktiker i förhållande till minoritetselever att
Sverige har en lång tradition av samlösningar vad gäller skolan. Som nämnts
tidigare redogör Dahlström (2004) för hur den universalistiska idéströmningen på 1960-talet länge försökte motverka mångkulturalisternas förslag
om speciella ordningar för elever med utländsk bakgrund.
Den vetenskapliga diskussionen om särskiljande gentemot inkluderande
praktiker i skolan är komplex och har både en direkt pedagogisk sida och en
politisk eller ideologisk sida. Den är inte relevant bara för undervisning i etniskt sammansatta skolor och samhällen som i det svenska fallet, utan även
för specialundervisning och för undervisning av döva (Bergman & Nilsson,
1999). Frågan diskuteras i Fridlund (2011) med avseende på de särskiljande
praktikerna i förskoleklass och i svenska som andraspråk mot bakgrund av
forskning och generell argumentering för och emot. Som antytts ovan intar
Fridlund en starkt kritisk inställning till båda verksamheterna utifrån en
ståndpunkt som i Dahlströms terminologi närmast skulle kallas universalistisk, men en allvarlig diskussion om hur skilda aspekter på mångfaldsutmaningen i svenska skolor konkret skulle hanteras inom ramen för enhetslösningar lyser med sin frånvaro. Undervisningen för döva är ett belysande
exempel på hur det i vissa fall framstår som nödvändigt och riktigt med
särutbildning, även i ett fall där man verkligen kan tala om att eleverna
skiljs ut från ”mainstreameleverna” (Nilsson & Bergman, 1999; jfr flera av
bidragen i Ahlgren & Hyltenstam, 1994). Men vad som är en relevant fråga
här är inte så mycket den pedagogiska effekten av den ena eller den andra
lösningen utan snarare vilka idéströmningar som påverkar oss att mena att
undervisning för grupper av elever (klasser) måste ske i samma rum hela
tiden för att ingen ska känna sig särbehandlad. Man ska också hålla i minnet att deltagande i svenska som andraspråk innebär undervisning i särskild
grupp endast enstaka timmar i veckan; eleverna separeras inte från svenska
elever i huvuddelen av sin schemalagda tid.
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Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
Aktuella bestämmelser
Enligt nuvarande skollag från 2010 (SFS 2010:800), kap 22, används inte längre förkortningen sfi (svenskundervisning för invandrare), utan utbildningen
benämns numera ”Utbildning i svenska för invandrare”. På grund av att sfi är
en så etablerad benämning på verksamheten accepteras den dock fortfarande. Sfi är en egen skolform. Verksamhetens syfte är att vuxna invandrare ska
ges möjlighet att uppnå grundläggande kunskaper i svenska. Kommunerna
har huvudmannaskapet och är skyldiga att anordna sfi för personer bosatta i
kommunen som är över 16 år och som saknar grundläggande svenskkunskaper. Kommunerna behöver dock inte nödvändigtvis anordna utbildningen
i egen regi till exempel inom komvux eller i en särskild sfi-skola, utan kan
uppdra åt studieförbund, folkhögskolor eller utbildningsföretag i näringslivet att genomföra undervisningen. Folkhögskolor kan själva överta huvudmannaskapet om kommunerna så beslutar.
Utbildningen är upplagd i kurser i en progression A-D. Det finns olika
så kallade studievägar som skiljer sig åt främst i studietakt, nämligen sfi1
(omfattande kurserna A och B), sfi 2 (kurserna B och C) och sfi 3 (kurserna
C och D). Till studieväg 1 hänvisas personer med mycket kort utbildningsbakgrund och till studieväg 3 personer med betydande studievana. Intentionen är att alla elever ska avsluta kurs D, men det är också möjligt att avsluta
studierna efter varje kurs. Utbildningen ska bedrivas med en intensitet av
minst 15 timmar per vecka (SKOLFS 2009:2).
Sfi är en växande verksamhet. Antalet elever som deltagit i sfi-undervisning under ett läsår har nästan fördubblats från 41 552 under 1992/93 till 73
955 under 2007/08 (SCB, 2009).

Historik
Översikter av utvecklingen av sfi har under åren lagts fram av forskare eller i myndigheters regi (SOU, 1981a, b; DO, 1989; RRV, 1989, 1992; Lindberg,
1996, 1987; Skolverket, 1997; Lindberg & Sandwall, 2007). (Se vidare del IV i
föreliggande rapport för en utförlig genomgång.)
Sfi:s tillkomst är starkt knuten till den ökade arbetskraftsinvandringen
på 1960-talet. Riksdagen beslutade 1965 att införa för deltagarna kostnadsfri undervisning i svenska och att verksamheten skulle genomföras i studieförbundens regi. Frågan om invandrares och gästarbetares kunskaper i
värdlandets språk var aktuell i alla europeiska invandringsländer och Eu-
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roparådet rekommenderade 1968 att arbetstagare som migrerade till annat
land skulle ha rätt till 200 timmars undervisning i mottagarlandets språk. I
Sverige slöt arbetsmarknadens parter 1968 ett avtal om att invandrade arbetare skulle ha rätt till 200 timmars svenskundervisning med delat ekonomiskt ansvar mellan arbetsgivaren och staten. Avtalet befästes i lagstiftning
1973 om svenskundervisning bekostad av arbetsgivaren med timtalet höjt
till 240 timmar. Ej anställda invandrare skulle på samhällets bekostnad få
motsvarande mängd undervisning. Från 1970 kunde undervisning i svenska
anordnas inom ramen för arbetsmarknadsutbildning, så småningom oftast
förlagd till AMU-centra, men även studieförbund kunde vara anordnare (se
vidare Lindberg, 1996).
År 1986 reformerades svenskundervisningen för vuxna invandrare. Reformen byggde på de flera år tidigare framlagda betänkandena från den s.k.
sfi-kommittén (SOU, 1981a, b). Lindberg (1996) skriver att ”Sfi-kommitténs
insiktsfulla och väl genomarbetade betänkanden resulterade efter många
turer och ett regeringsskifte i en proposition som väl närmast var att betrakta som ’en tumme’ i jämförelse med kommitténs långtgående förslag”
(s. 237). Reformen innebar att utbildningen skulle delas upp i grund- och
påbyggnads-sfi, sammanlagt omfattande upp till 700 timmar (faktiskt alltså
mer än kommitténs föreslagna 600). Kommunen skulle ha huvudmannaskapet för grund-sfi, medan ansvaret för påbyggnads-sfi las på andra anordnare, främst studieförbund och folkhögskolor. Sfi-utbildning vid AMUcentra blev nedlagd.
År 1991 genomfördes en ny sfi-reform. Här tog man bort uppdelningen
mellan grund- och påbyggnads-sfi till förmån för en sammanhållen utbildning benämnd grund-sfi. Kommunerna blev huvudmän för all sfi-utbildning. En genomsnittlig utbildningslängd på 700 timmar förutsattes, men
timantalet skulle kunna variera individuellt allteftersom eleverna uppnådde
målet med utbildningen, sedan 1996 testat med ett nationellt prov i sfi med
två nya versioner årligen (se manualer till respektive prov författade av Inger Lindberg, t.ex. Skolverket, 2006; Wrigstad, 2004).
Under 1990-talet och det första decenniet på 2000-talet har verksamheten
delvis omformats genom nya styrdokument, läroplan 1994 och kursplaner
2003, 2007 (se Lindberg & Sandwall, 2007:82f) och 2009, men vidare genomgripande reformer har inte ägt rum.
Ett stort antal utvärderingar av sfi har genomförts i olika myndigheters
regi, men dessa behandlas utförligt i del IV. Här kommer i nedanstående
avsnitt om forskning endast vissa språkideologiska och språkpolitiska perspektiv som framkommer i dessa utvärderingar att beröras.
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Forskning omkring den politisk-ideologiska situationen för sfi
Liksom i fråga om svenska som andraspråk har den språkideologiska forskningen om sfi fokuserat på vissa framträdande teman:
1. Sfi som arbetsmarknads- respektive integrationsinstrument
2. Debatten om brister i sfi
3. Relationen mellan forskningsbaserad kunskap och politiska beslut
Dessa teman kommer att behandlas nedan.
Sfi som arbetsmarknads- respektive integrationsinstrument
Sfi:s nära koppling till arbetsmarknaden etablerades redan under den
första perioden av samhällets engagemang i vuxna invandrares inlärning
av svenska. Man kan erinra om att den systematiska verksamheten med
svenskundervisning startade som en respons på de behov som skapats av
den ökade arbetskraftsinvandringen på 1960-talet. Vidare ska man komma
ihåg att det var arbetsmarknadens parter som tillsammans med staten stod
för överenskommelser om utbildningens tidiga uppläggning och finansiering. Inte minst kopplingen till arbetsmarknadsutbildningar särskilt under
1970-talet underströk detta förhållande. I mitten av 1970-talet började arbetslösheten bland invandrare bli större än bland den inhemska befolkningen till skillnad från hur det varit under tioårsperioden dessförinnan
(Dahlström, 2004:129). Samtidigt gav den så inflytelserika invandrarpolitiken från 1975 uttryck för en mer långtgående ambition med språkundervisning för vuxna invandrare. Politiken syftade till invandrarnas etablering
i alla livets sfärer med fullt deltagande i samhällslivet, och språkundervisningen skulle vara ett av de mest grundläggande instrumenten för att
möjliggöra detta. En pendling mellan arbetsmarknadspolitiska och integrationspolitiska mål har karakteriserat utvecklingen under hela perioden
sedan 1970-talet (Lindberg & Sandwall, 2007:80) och i sin aktuella tappning
kan man säga att ”[s]fi as a labour-market instrument is mirrored in an increasingly strong demand that Sfi should focus on work-related communication skills” (ibid.:83).
Invandrarpolitikens koppling till arbetsmarknaden och därigenom till
fackliga organisationer, politiska partier samt till dessa knutna svenska
folkrörelseorganisationer och studieförbund spelade en stor roll för den tidiga utvecklingen inom sfi bland annat på så sätt att antalet ”intressenter”
i sfi blev påtagligt stort, intressenter med olika idéer om verksamhetens
karaktär. Senare, när kommunerna övertagit huvudmannaskapet för sfiutbildningen, innebar konkurrensutsättning och inte minst systemet för
offentlig upphandling att nya parter tillkom med sina särintressen. Att
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utveckla en kvalificerad språkutbildning i en sådan kontext har visat sig
vara ett problematiskt företag (se vidare del IV), eftersom överväganden
baserade på andra perspektiv, ofta ideologiska eller ekonomiska, har varit
mer styrande för verksamhetens utformning än forskningsbaserad kunskap om vad som bäst gynnar vuxnas språkinlärning under olika förutsättningar.
Ett exempel får illustrera denna problematik. När Sfi-kommittén i sina
betänkanden 1981 (SOU, 1981a, b) presenterade ett väl genomarbetat förslag
till en mer enhetlig utbildning i fråga om mål, huvudmannaskap, uppläggning (bl.a. en utbildning om 600 timmar), lärarutbildning och studiefinansiering, ett förslag som i ovanligt stor utsträckning beaktat såväl invandrarpolitikens integrationspolitiska mål som den aktuella forskningsbaserade
kunskapen (se Hyltenstam, 1982:28), fanns både borgerliga och socialdemokratiska reservationer. En borgerlig reservation gällde förslaget att finansiera
en del av en tänkt sfi-reform med arbetsgivaravgifter. Man ville också ha ett
lägre timtak än utredningens majoritet föreslagit för sfi. Detta är förstås inte
särskilt anmärkningsvärt i en parlamentarisk utredning, endast en spegling
av otåligheten omkring att utbildningen skulle behöva pågå under lång tid.
Den socialdemokratiska reservationen gick emellertid mer direkt på utbildningens innehåll. Man föreslog att ”en betydelsefull del av de sammanlagt
600 timmarna skulle avsättas till utbildning inom arbetarskydd, arbetsrätt,
avtalsvillkor samt om den fackliga organisationen”, men kanske mest anmärkningsvärt i denna reservation var att den enskilde invandrens fackliga
organisation skulle få uppdraget att anordna utbildningen. Till skillnad från
den integrationspolitiska ambitionen i utredningen betonades i reservationen starkt invandrarnas inlemmande i arbetslivet som det direkta målet
med sfi. Utredningen ledde långt om länge 1986 fram till en proposition
som var tämligen urvattnad, vilket kommenterats ovan. En rimlig tolkning
är att de många ”intressenternas” varierande inflytande under den långa tid
beredningsarbetet pågick orsakade en reduktion av vad som var möjligt att
föreslå. Uttrycket ”minsta gemensamma nämnare” är högst relevant i sammanhanget.
Flera teman inom detta område är emellertid dåligt belysta i forskning.
Visserligen har frågor som den långvariga debatten om behovet av välutbildade lärare för utbildningen ofta berörts i litteraturen, men t.ex. studieförbundens roll i avvisandet av detta behov under hela 1970-talet och
utbildningsföretagens intresse av att ha sina egna kriterier för anställning
av lärare sedan 1980-talet är dåligt belysta. På liknande sätt har ideologin
bakom kommunernas utbildningsupphandling inom sfi i relation till sfi:s
kvalitet inte belysts tillräckligt, även om problematiken omkring detta är
välbeskriven (Kampe, 1997; Skolverket, 1997). Risken för en fragmentarise-
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rad utbildning med bristande stabilitet har pekats ut i olika sammanhang
(Lindberg & Sandwall, 2007:88).
Vidare diskussion om pendlingen mellan arbetsmarknadspolitiska och
integrationspolitiska mål med sfi finns i del IV i denna rapport.
Debatten om brister i sfi
Sfi har ständigt varit utsatt för kritik både i den allmänna och i den partipolitiska debatten. Ett antal utvärderingar har också pekat på tillkortakommanden i utbildningen, bl.a. dålig genomströmning och låg studietakt, alltför
heterogena grupper, bristande utbildning hos lärarna, förlegade arbetssätt
i klassrummen, bristande deltagarinflytande och olämpliga läromedel (för
översikt av utvärderingar se Lindberg, 1996; Skolverket, 1997; Lindberg &
Sandwall, 2007). De utpekade bristerna är ofta allvarliga, och i sfi:s olika reformeringar har ansträngningar gjorts att komma till rätta med problemen,
men många kvarstår och nya tillkommer bland annat som en effekt av nya
regelverk för verksamheten.
Men mycket av kritiken kan ifrågasättas eller diskuteras (Skolverket,
1997). Vissa påståenden om bristande kvalitet i sfi återkommer ständigt, till
synes oberoende av vad som faktiskt sker i utbildningen. Ett exempel är
kritiken om låg genomströmning. Som Lindberg (1996) påpekar framförs
ständigt tanken att utbildningen inte borde behöva ta så lång tid i anspråk.
Sådana påpekanden är dock sällan relaterade till någon idé om vilken norm
man jämför med, och i princip aldrig till något resonemang omkring vad
man för den heterogena inlärargruppens del borde förvänta sig av tidsåtgång
utifrån existerande kunskap om vad som kan uppnås i språkinlärningshänseende (1996: 272). Dessutom används tillgänglig statistik ofta slarvigt eller
tendentiöst (se Lindberg & Sandwall, 2007:90). Närmare analyser visar ofta
att varken tidsåtgång eller genomströmningstakt är särskilt anmärkningsvärda inom sfi, och för övrigt att utbildningen i ett antal dimensioner fungerar väl, givet sina förutsättningar (se del IV). Lindberg (1996) formulerar
sig med en lätt polemisk ton i följande passage, som dock fångar en central
aspekt i samhällsdiskursen om sfi:
Utmärkande för debatten kring invandrarnas svenskkunskaper är […] att det tycks vara
fritt fram för vem som helst att uttala sig om sfi-undervisningens kvalitet och effektivitet. Utan stöd i några undersökningar av själva undervisningen […] görs i massmedia allt
oftare uttalanden även av högt uppsatta tjänstemän och politiker där det framställs som
en allmänt vedertagen sanning att sfi-undervisningen fungerar dåligt. Också bland ’vanliga’ svenskar tycks uppfattningen att invandrarundervisningen är undermålig ha slagit
rot vilket knappast kan ses som något förvånande med tanke på hur ofta detta budskap
har förts fram i media. (Lindberg, 1996:273)
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Det är lätt att här se parallellerna till vad vi ovan pekat på i relation till
både modersmålsundervisning och ämnet svenska som andraspråk. Sfi liksom dessa ämnen har antagit en symbolfunktion och den allmänna debatten kan därför pågå frikopplad från den egentliga verksamheten. Man måste
förstå att ovan beskrivna uttalanden om brister i sfi inte alltid – eller snarare
ofta inte – är baserade på vetande om den praktiska verksamheten. De används i stället i diskursen för att uttrycka ståndpunkter om relationen mellan majoritetsbefolkningen och invandrare, eller mer generellt om maktförhållanden i samhället (se ovan anförda referenser, Stroud & Wingstedt,
1989; Stroud, 2004a, Wingstedt, 1998; Oakes, 2001). Liksom etiketter som
halvspråkighet och rinkebysvenska blir kraftfulla instrument i att markera
skillnaden mellan ett ”vi” och ett ”de” (Stroud, 2004a), är den negativa symboliska diskursen omkring invandrarnas skolämnen och utbildningsvägar
ett sätt att tala om etniska relationer i samhället.
Genom att denna diskurs utvecklats under ett långt tidsförlopp, nu efter
hand mer än 40 års invandring, kan man säga att den bitit sig fast och speglas på många nivåer i samhället. Sfi har helt enkelt fått dåligt rykte (Dahlström, 2004). En utförlig analys och exemplifiering finns hos Carlson (2002,
2006) av hur bristdiskurser, vilket detta är ett exempel på, speglas i olika
politiska och offentliga dokument samt inte minst i läromedel. Här visas
också hur bilder och kategoriseringar av den andre skapas i sådana diskurser,
något som klart påverkar den vardagliga interaktionen mellan majoritetsoch minoritetsindivider.
Relationen mellan forskningsbaserad kunskap och politiska beslut
Relaterad till samhällsdebatten om brister i sfi är en diskurs om vad det
beror på att vissa invandrare inte lär sig bra svenska. I denna diskurs kopplas
framgång med språkinlärning till om invandrarna deltar i och genomför
sfi-utbildningen. Motpolerna ligger i att misslyckanden antingen beror på
individens bristande vilja och motivation eller på samhällets oförmåga att
skapa goda villkor för inlärning av svenska. Denna oförmåga kan vara manifesterad i en dåligt fungerande sfi-utbildning.
Uppfattningen att den springande punkten är bristande vilja och motivation hos den enskilda invandrarindividen är troligtvis ganska spridd i samhället (Milani, 2007, 2008), även detta som en effekt av etablerade bristdiskurser. Vetenskapliga undersökningar visar däremot tvärtom att invandrare
nästan undantagslöst är mycket angelägna om att lära sig det nya språket. De
inser i allmänhet själva hur avgörande språkkunskaperna är för deras möjligheter i arbetsliv och i det vidare personliga livsprojektet (Cooke, 2006). Det
är också välbekant, å andra sidan, hur diskriminerande och segregerande
diskurser omkring invandrares arbetsliv, utbildning och livschanser har en
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hämmande inverkan på motivation för språkinlärning genom att de bidrar
till ökad social och psykologisk distans mellan inläraren och majoritetskulturen (Schumann, 1976). Lindberg (2004) resonerar mer utförligt om dessa
frågor och om hur problemen med språkinlärning snarare kan lokaliseras
till samhällets oförmåga att skapa en välkomnande och generös inlärningsmiljö än till den enskilda individens ställningstaganden.
Att denna frågeställning fått politiska konsekvenser i Sverige speglas i de
senaste årens utveckling inom sfi med penningbonus till vissa deltagare i
sfi-utbildningen.13 En åtgärd av detta slag bygger på att de antagna bristerna
i genomströmning i sfi huvudsakligen är påverkbara genom en insats på det
individuella planet. Exemplet är intressant eftersom det visar på ett politiskt agerande som bygger mer på gräsrotsideologi för sin legitimitet än på
forskningsbaserad kunskap. Därmed inte sagt att sfi-bonusen kommer att
vara helt effektlös – det får framtida statistik utvisa i den mån det går att
isolera denna faktors effekt. Det är snarare i så fall i interaktion med andra
förändringar som förbättringar troligast kan ske. Det intressanta att peka på
här är att politiken för sin legitimitet tar avstamp i etablerade ideologier av
gräsrotskaraktär snarare än i värderad kunskap (jfr Brox, 1996, som berörts
ovan). Dahlströms (2004) analys går i samma riktning i sin karakteristik av
hela invandrarpolitiken. Han visar period för period sedan 1960-talet hur
”dominerande ställningstaganden i den offentliga diskussionen”, dvs. spridda ideologiska uppfattningar, med en förskjutning på ”några år” tas upp i
”statens invandrarpolitiska retorik”:
Genom att hela tiden anpassa retoriken till den dominerande positionen i den offentliga
diskussionen fick politiken en så stor legitimitet som möjligt. Eftersom kritiken hela tiden
ändrade karaktär attackerades invandrarpolitiken hela tiden från nya håll och förändrades
därför åter igen. Den invandrarpolitiska retoriken i Sverige har sedan 1960-talet varit i
ständig rörelse för att undkomma kritik, men hela tiden steget efter. (Dahlström, 2004:117)

Att politiken på detta sätt bygger mer på rådande uppfattningar än på analyserad och värderad kunskap innebär också att besluten ofta leder till förenklade lösningar:
Politiska beslut och praktiska genomföranden har i alltför stor utsträckning bortsett från
komplexiteten och sökt sig till enhetliga och enkla lösningar. Lösningar som efter en tid

13

”Sfi-bonus innebär att nyanlända invandrare (folkbokförda från 1 juli 2010) som slutfört vissa kurser
inom sfi kan bli beviljade en bonus. Beroende på vilken kurs den studerande har slutfört kan hon eller
han beviljas 6 000, 8 000 eller 12 000 kronor.” (http://www.skolverket.se/utveckling_och_bidrag/statsbidrag/2.1233/2.2347, nerladdad 2011-08-16)
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visat sig vara bristfälliga och därför ersatts med nya enkla lösningar, som visat sig vara
bristfälliga, osv. Denna optimistiska tro på att det finns enkla lösningar på problemen
har lett till en ryckig och otyglad reformverksamhet. Tydligast exemplifieras kanske detta
av sektorn sfi […] där den ena organisatoriska förändringen efter den andra genomförts
med korta intervaller, och där underlaget för förändringarna sällan innehållit ordentliga
analyser eller utvärderingar av tidigare undervisning. Vid de tillfällen då sådana underlag
funnits har de inte alltid blivit beaktade i den politiska beslutsprocessen. (Hyltenstam,
1996a:6)

Det torde framgå klart utifrån detta resonemang att politiska beslutsprocesser starkt påverkar verksamheter i samhället, här applicerat på sfi. Ytterligare resonemang om denna punkt återfinns i del IV.

Lärarutbildning i svenska som andraspråk och sfi
Även utvecklingen av lärarutbildningen har fokuserats i olika översikter
(Hammarberg, 1981; SOU, 1981a, b; Lindberg, 1996; Tingbjörn, 2004), men
här kan man inte lika tydligt åtskilja de två områdena å ena sidan svenska
som andraspråk i grundskola och gymnasium och å den andra sfi. Lärarutbildningsinsatserna vid universitet och högskolor har visserligen under olika perioder och av olika anordnare varit mer eller mindre tydligt inriktade
på ungdomsskolans undervisning respektive på vuxenundervisningen, men
utbildningen har i grunden haft gemensamt eller liknande innehåll. Först
från 2010 finns en särskild lärarutbildning för sfi, förlagd till Stockholms
universitet.
Behovet av lärarutbildning i svenska som andraspråk (eller svenska som
främmande språk som ämnet till en början kallades) identifierades i början
av 1970-talet på universitetsnivå. Lärare och forskare i ämnena lingvistik och
svenska/nordiska språk tog initiativ till att utveckla en lärarutbildningskurs
med start 1973 inom ramen för en satsning på så kallade yrkesinriktade högskoleutbildningar. Utbildningen gavs som en 20-poängskurs vid de större
lärosätena och byggdes några år senare ut med 40- och 60-poängsnivå (tvårespektive tre terminers studier). Utbildningen vände sig i stor utsträckning
till redan verksamma lärare som behövde skaffa sig den formella kompetens som efter hand blev alltmer efterfrågad, och så småningom ett krav
för lärare vid AMU-centren (se vidare Lindberg, 1996; Tingbjörn, 2004).
Utbildningarna kom att ha olika betoningar vid de skilda lärosätena, med
inriktning huvudsakligen mot vuxenlärare i Lund, Linköping, Stockholm,
och Uppsala och mot ungdomsskolans lärare i Göteborg. Kurserna utvecklades i förhållande till nya krav och ett starkt framväxande internationellt
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och svenskt forskningsunderlag och fortsatte i form av fristående kurser på
nivåerna A-D (en till fyra terminers studier), sedan systemet med yrkesinriktade lärarutbildningar hade upphört.
Genom den lärarutbildningsreform som trädde i kraft 1987 kom svenska
som andraspråk att för första gången bli etablerat som ett ämne i den reguljära lärarutbildningen för ungdomsskolan. Svenska som andraspråk har
sedan dess kunnat läsas inom ramen för lärarutbildningarna för grundskola
och gymnasium. Omfattningen av ämnet har i olika varianter legat på en
eller två terminers studier (A- och B-nivå), men även C-nivå, dvs. en tredje
termin har kunnat väljas som specialisering.
Parallellt med den utbildning som ingått i lärarutbildningen, där ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska delar varit nära integrerade, har svenska som
andraspråk också som nämnts ovan getts som fristående kurser, vilka ofta
haft redan verksamma lärare som deltagande studenter, men även studenter
med annan eller ingen arbetslivserfarenhet har kunnat delta. Utbildningar i
svenska som andraspråk ges numera vid 18 universitet och högskolor i landet
(Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet,
hemsida nerladdad 2011-08-08).

Debatten om språklagstiftning: att stärka
svenskans och andra språks ställning i Sverige
Från språklig likgiltighet till språklig medvetenhet
Sverige har i den sociolingvistiska litteraturen beskrivits som ett land som
kännetecknas av en låg språklig medvetenhet, det vill säga ett land som ”tar
den rådande språksituationen för given” (Vikør, 2001:184). Denna språkliga
likgiltighet har förklarats bland annat med att ”the Swedish authorities, unlike their Nordic and French counterparts, [do not] appear to show an overwhelming interest in their national culture and language” (Oakes, 2001:70).
Visserligen har vi i tidigare avsnitt visat hur svenska språket har blivit tematiserat i förhållande till den ”etniskt andre” i diskussioner om svenska
som andraspråk och sfi (jfr t.ex. Stroud & Wingstedt, 1989). Men om man
bedömer språklig medvetenhet utifrån den språkpolitiska insats som den
svenska staten har gjort för att befästa svenskans status som officiellt eller
nationellt språk, finns det inget tvivel om att nivån på sådan medvetenhet
har varit ganska låg, inte minst eftersom Sverige fram till nyligen har saknat
en språklag. Mot denna bakgrund är det inte obefogat att hävda att början av
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1990-talet utgjorde en viktig vändpunkt i svensk språkpolitik, såtillvida att
det var först då som svenskans ställning i samhället blev ett explicit ämne
för offentlig debatt och mål för politisk handling (jfr Oakes, 2001; Milani,
2007a).

Debatten börjar
En genomläsning av publikationerna Språkvård och Språk i Norden14 visar
att ett antal svenska och nordiska språkvetare i slutet på 1980-talet började diskutera den effekt som den allt intensivare europeiska integrationen
skulle kunna få på svenskans och de andra nordiska språkens ställning. Den
förste som lyfte fram vilka förändringar i den sociolingvistiska situationen
som skulle kunna bli en följd av det svenska medlemskapet i EU var Ulf
Teleman, professor i svenska språket vid Lunds universitet och ordförande
i Svenska språknämnden. I en artikel i Språk i Norden påpekade Teleman
(1989) att den tilltagande europeiseringen skulle kunna resultera i ökad användning av engelska på svenskans bekostnad i politiken samt inom industri- och kultursektorn.
Under de följande åren uttryckte andra språkvetare liknande farhågor.
Som Svanlund och Westman (1991) förklarar i sin artikel Svenskans ställning
vid europeisk integration fanns det två orosmoment för svenska språkvetare.
Det ena bekymret var att svenskan inte skulle bli erkänd som ett officiellt
språk i EU, vilket bland annat kan ha föranletts av en intervju publicerad i
tidningen Arbetet (28 juli 1991), där den svenska EU-delegationen tydligt uttryckte sina tvivel om att svenskan skulle få status som officiellt EU-språk.
Den andra farhågan gällde vilka effekter på de offentliga svenska språkdomänerna som EU-medlemskapets växande politiska och ekonomiska integration skulle få.
Förhållandet mellan det svenska språkets ställning och den europeiska
integrationen undersöktes närmare av Teleman under en föreläsning som
han höll på Svenska språknämndens årliga möte i oktober 1992. Denna föreläsning publicerades senare i ett nummer av Språkvård (1992), och fick
stort genomslag i pressen (jfr Hyltenstam, 1996b:18f, 1999b:214f). Efter att
ha presenterat tre faktorer som potentiellt kan försvaga ett språk, nämligen
lexikala lån, förlust av funktionsdomäner, och förlust av språkanvändare,
hävdade Teleman (1992:12) att den viktigaste aspekten för att förstå vad som

14

92

Språkvård var en tidsskrift som gavs ut av Svenska språknämnden under perioden 1965-2007. Dess
utgivning avslutades när Svenska språknämnden den 1 juni 2006 formellt ersattes av Språkrådet, en
avdelning vid myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Språk i Norden är en publikation som
utges gemensamt av språkråden i de nordiska länderna med stöd av Nordens språkråd.
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skulle kunna hända med svenskan var förlusten av funktionsdomäner. Enligt Teleman (1992:15) skulle domänförlusten i sin tur bero på samverkan
mellan fyra processer relaterade till den europeiska integrationen: (1) internationaliseringen av vetenskap och högre utbildning, (2) försvagande av det
nationella självbestämmandet, (3) europeiseringen av den privata sektorn,
och (4) internationaliseringen av populärkulturen. Bland dessa betonades
det nationella självbestämmandet som väsentligt för svenskans framtid (Teleman, 1992:16).
Liknande argument framfördes ett år senare av den belgiska språkvetaren Godelieve Laureys, professor i nordiska språk vid Gents universitet. I
en föreläsning vid den årliga konferensen Svenskans beskrivning framhöll
Laureys fördelarna med att använda engelska som supranationellt kommunikationsmedel i Europa. Samtidigt varnade hon för den ”oljebälteseffekt”
som ett sådant ”europeiskt överspråk” (Laureys, 1994:30) skulle kunna ha på
det svenska språkbruket inom den nationella arenan. Enligt Laureys skulle
engelskan kunna sprida sig till ”språksituationer där det inte är kommunikativt nödvändigt” (Laureys, 1994:30) och på så sätt hota användningen av
svenskan inom flera nationella domäner. Laureys betonade också vikten av
svenskan som ”den främsta bäraren av det kollektiva kulturavet” (1994:37)
och uppmuntrade därför till att stärka det nationella språket för att bevara
den svenska kulturella identiteten.
Debatten om svenska språkets framtid och status begränsades dock inte
till de akademiska kretsarna, utan togs även upp i Sveriges riksdag under
denna period. I ett antal riksdagsmotioner yrkade olika riksdagsledamöter att regeringen skulle ge garantier för att två grundkrav blev uppfyllda:
(1) att svenskan skulle bli ett av EU:s officiella språk (1992/93:U514), och
(2) att Sverige skulle försvara svenskans ställning som officiellt språk och
arbetsspråk jämställt med övriga EU-språk (1994/95:U502). Efter Sveriges
officiella inträde i unionen i januari 1995 erkändes svenskan som officiellt
språk och arbetsspråk inom alla EU:s institutioner i enlighet med EU-rådets
förordning 1. Detta innebar bland annat etablerandet och upprätthållandet
av en översättnings- och tolkningsverksamhet för att tillgodose de svenska
delegaternas behov, ett företag som visade sig inte vara helt problemfritt.
Därför tillsatte den svenska regeringen en offentlig utredning i maj 1995
med syfte att undersöka ”de åtgärder som kan behövas i den svenska förvaltningen och i EU för att garantera kvalitén på svenska EU-texter”, och
föreslå ”vilka krav Sverige skall ställa på användning av svenska som arbetsspråk inom EU:s institutioner” (Dir. 1995).
I detta politiska klimat fortsatte den akademiska debatten om svenskans
ställning i ett europeiskt och ett globalt sammanhang. I en plenarföreläsning med titeln Svenskan, ett minoritetsspråk i Europa, och i världen? som
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hölls vid konferensen Svenskans beskrivning i maj 1995, tog Kenneth Hyltenstam upp de teman som Teleman och Laureys tidigare hade diskuterat
angående de möjliga språkliga scenariona som skulle kunna bli en följd av
Sveriges inträde i EU. Hyltenstam framställde svenskans ställning i ljuset
av en teoretisk inramning kring maktförhållandena mellan majoritets- och
minoritetsspråk, språkbyte, språkbevarande och språkdöd (jfr Hyltenstam
& Stroud 1991; Krauss 1992; Phillipson 1992).
Med hänvisning till Krauss (1992) definition av säkra, hotade och utdöende språk menade Hyltenstam att svenskan visserligen tillhör de säkra
språken då den de facto är ett officiellt språk och har ett stort antal talare.
Icke desto mindre hävdade han att svenskans ställning som säkert språk
skulle kunna påverkas av EU-medlemskapet, eftersom detta skulle kunna
representera en ”typisk ram för ett språkbyte” (Hyltenstam 1996b:29) som
en följd av tre sammanlänkade faktorer: (1) ojämn status mellan EU:s officiella språk, (2) engelskans specifikt högre status, och (3) medlemsstaternas
minskade politiska självbestämmande.

Debatten trappas upp
Språkfrågan blev än mer framträdande politiskt när riksdag och regering
tog beslut om nödvändigheten att utveckla praktiska strategier och tillvägagångssätt för att stärka svenskans ställning (Motion 1994/95:Kr239; Bet.
1995/96:Kru07; Prop. 1996/97; Motion, 1996/97:Kr221). I april 1997 gav regeringen Svenska språknämnden i uppdrag att skissa på ett handlingsprogram för att främja det svenska språket (Regeringsbeslut, 1997). Intressant
nog beskrev texten i detta regeringsbeslut samma oro som akademikerna
uttryckt om vad som ”kan hända med språket [dvs. svenskan] i framtiden”
och vad ”en ökad europeisk och global integration kan betyda för det svenska språket” (ibid.).
Arbetet kring utkastet till handlingsprogrammet inleddes med artikeln
Behöver vi en nationell språkpolitik? författad av Teleman och Westman, den
senare chef för Svenska språknämnden (Teleman & Westman, 1997). Författarna föreslog vägledande principer för svensk språkpolitik, och använde en
terminologi som senare kom att integreras i olika policydokument. Enligt
Teleman och Westman är svenskan ett komplett språk som måste bevaras
och stärkas av två skäl. För det första behöver svenskan värnas för att undvika sociala skillnader som beror på bristande språkkunskaper, vilket kan
uppstå på vägen mot samhällelig tvåspråkighet (svenska/engelska). För det
andra är svenskan bärare av svensk kultur. I likhet med Laureys (1994) ställningstaganden, hävdade Teleman och Westman (1997) att svenskan måste
skyddas för att den svenska kulturen ska upprätthållas som en självständig
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aktör i interaktion med andra kulturer, och följaktligen för att undvika kulturell likriktning.
Med dessa två argument som grund föreslog Teleman och Westman två
mål för den svenska språkpolitiken, vilka också inlemmades i utkastet till
det handlingsprogram som Svenska språknämnden (1998) sammanställde:
(1) svenskan skulle vara ett komplett språk15 och (2) svenskan skulle fortsatt
vara ett samhällsbärande språk och ett officiellt språk i EU. I syfte att uppnå dessa mål föreslog Svenska språknämnden (bland annat) att svenskans
ställning som huvudspråk i Sverige skulle skrivas in i lagen. Det är relevant
att framhålla att Svenska språknämnden, trots att regeringsbeslutet endast
gällde svenska språket, också tog i beaktande såväl döva som de nationella
och invandrade minoriteterna samt deras rätt både till modersmål och till
undervisning i svenska.
På grundval av Svenska språknämndens förslag såg den svenska regeringen det som nödvändigt att fortsätta arbetet med att främja det svenska
språket (Prop. 1998/99). I oktober 2000 tillsattes en riksdagskommitté, som
senare antog namnet Kommittén för svenska språket, med uppgift att formulera ett handlingsprogram för att främja det svenska språket och för att
ge var och en i Sverige, oberoende av social och språklig bakgrund, samma
möjligheter att lära sig svenska (Dir. 2000). Efter två års arbete publicerade
kommittén ett ambitiöst förslag till språkpolicy med titeln Mål i mun (SOU,
2002). Detta förslag innebar ett stort antal rekommendationer i syfte att
uppnå tre mål:
•
•
•

Svenskan skall vara ett komplett och samhällsbärande språk.
Den offentliga svenskan skall vara korrekt och välfungerande.
Alla skall ha rätt till språk: svenska, modersmål och främmande språk.
(SOU, 2002:22)

Liksom tidigare föreslagits av Svenska språknämnden, upprepades i Mål i
mun att svenskans status som huvudspråk i Sverige skulle lagfästas. Lagförslaget löd på följande sätt:
Härigenom föreskrivs följande.
1 § Det svenska språket är huvudspråk i Sverige och landets officiella språk i internationella sammanhang.

15

Med komplett språk menas ett språk som kan användas inom alla domäner.
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2 § De som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet
använda klar och begriplig svenska.
3 § I andra författningar finns ytterligare bestämmelser om hur det svenska språket skall
användas. Där finns också bestämmelser om användningen av de nationella minoritetsspråken, teckenspråket och andra språk.

I enlighet med rådande praktik skickades Mål i mun på remiss innan regeringen kunde presentera sitt officiella ställningstagande. Remissinstanserna var generellt positiva till de olika förslagen i Mål i mun. Kritiska röster hördes dock från några forskare och juridiska organ i förhållande till
förslaget om att fastställa svenska som huvudspråk i Sverige. I synnerhet
Sally Boyd, professor i allmän språkvetenskap vid Göteborgs universitet,
och Leena Huss, docent i finska språket vid Uppsala universitet, invände att
användningen av uttrycket ”huvudspråk” var olycklig, eftersom det skulle
kunna missbrukas av nationalistiska krafter ”som argument mot försök att
bevara och utveckla de andra modersmålen i Sverige, t.ex. de nationella
minoritetsspråken” (Boyd & Huss, 2003:31; jfr också Hult, 2005). Författarna
poängterade också att en lag som fastslår användningen av ett korrekt och
välfungerande språk skulle kunna användas i diskriminerande syfte mot talare av svenska som andraspråk eftersom ”deras förmåga att producera ’klar
och begriplig svenska’ kan ifrågasättas” (ibid.:32). Stockholms tingsrätt
ifrågasatte såväl formen som innehållet i språklagen. Problemet som lyftes
upp här var att den föreslagna lagen inte innehöll någon preciserad regel
att förhålla sig till. På liknande sätt menade Kammarrätten i Stockholm att
”lagstiftning i allmänhet bör begränsas till områden där den får påtagliga
effekter ” (Remissvar). Medan det poängterades att den föreslagna lagen
verkar vara av symboliskt värde, satte Kammarrätten frågetecken för lagens
normerande verkan samt vilka följder det skulle innebära att inte iaktta
lagens bestämmelser.

Debatten avslutas: Sverige får en språklag
Tre år senare framlade den dåvarande socialdemokratiska regeringen propositionen Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik (Prop. 2005/06), där de
tre mål som formulerats i Mål i mun upprepades. Dessutom föreslog regeringen att svenskan skulle vara huvudspråk i Sverige, men det påpekades att
detta inte behövde fastslås i lagen. Denna hållning till en språklag stöddes av
en knapp majoritet i riksdagen (147 mot 145 röster). En rutinkontroll visade
dock att detta resultat hade berott på ett kvittningsfel.
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År 2007 återfördes språklagsfrågan till den politiska agendan av den nytillträdda borgerliga regeringen, som tillsatte en enmansutredning som skulle
lägga fram ett omarbetat förslag till språklag (Dir. 2007). Den 12 juni 2009
framlade regeringen en ny proposition, Språk för alla – förslag till språklag
(Prop. 2008/09), där det föreslogs att svenskans ställning som huvudspråk
i Sverige skulle skrivas in i lagen. Språklagen (SFS 2009:600) som trädde i
kraft den 1 juli 2009 lyder på följande sätt:
Lagens innehåll och syfte
1 § I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken
och det svenska teckenspråket. Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas
ansvar för att den enskilde ges tillgång till språk samt om språkanvändning i offentlig
verksamhet och i internationella sammanhang.
2 § Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks ställning och användning i det
svenska samhället. Lagen syftar också till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk.
3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från
denna lag, gäller den bestämmelsen.
Svenska språket
4 § Svenska är huvudspråk i Sverige.
5 § Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta
i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden.
6 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.
De nationella minoritetsspråken
7 § De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
8 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.
Det svenska teckenspråket
9 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket.
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Språkanvändningen i offentlig verksamhet
10 § Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter
i offentlig verksamhet är svenska.
I annan lag finns särskilda bestämmelser om rätt att använda nationella minoritetsspråk
och annat nordiskt språk.
När det gäller skyldigheten för domstolar och förvaltningsmyndigheter att anlita tolk
och att översätta handlingar finns det särskilda bestämmelser.
11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.
12 § Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.
Svenskan i internationella sammanhang
13 § Svenska är Sveriges officiella språk i internationella sammanhang.
Svenskans ställning som officiellt språk i Europeiska unionen ska värnas.
Den enskildes tillgång till språk
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 §.

I jämförelse med lagar och regelverk i andra länder förefaller det tydligt att
den nya lagstiftningen utgör ett holistiskt försök att genom en och samma
lagtext officiellt erkänna den språkliga mångfalden i Sverige. Visserligen är
det oväsentligt ur ett rent juridiskt perspektiv huruvida olika språks ställning fastslås i olika lagar respektive i en och samma lag. Men man skulle
ändå kunna hävda att en övergripande språklagstiftning bidrar på ett mer
symboliskt plan till att klargöra att det officiella erkännandet av svenskan
som landets gemensamma språk inte skall tolkas som en uteslutning av
bevarandet och främjandet av andra språk. Det skulle snarare ses som en
del av en språkpolitik som syftar till att ta hänsyn till den flerspråkliga repertoaren hos alla talare i Sverige oavsett deras modersmål. Man kan också
poängtera att lagens formulering med dess starka betoning på att den en-
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skilde skall ”ges möjlighet” att ”lära sig, utveckla och använda” olika språk
(svenska, nationella minoritetsspråk, teckenspråk samt andra modersmål16)
kan tolkas som ett tecken på statens symboliska förpliktelse att främja flerspråkigheten. Det kvarstår dock att se hur den praktiska tillämpningen av
lagen kommer att se ut i olika lokala kontexter (jfr Lindberg, 2009).

Medborgarskap och språkkrav
Definitioner: medborgarskap och nationalitet
Medborgarskap och nationalitet är komplexa begrepp som hamnat i fokus i
många offentliga debatter i åtskilliga europeiska länder, inte minst i Sverige
(jfr Blackledge 2005; Extra, Spotti & van Avermaet, 2009; Hogan-Brun, MarMolinero & Stevenson, 2009; Milani, 2007d, 2008, 2009). Att ge en detaljerad
översikt över de olika definitionerna av medborgarskap och nationalitet är
i detta sammanhang ogörligt. Här definieras medborgarskap som ett socialt
kontrakt mellan individen och staten enkelt uttryckt som en uppsättning
rättigheter och skyldigheter. Rättigheterna omfattar men är inte begränsade till ”rätten till rättsskydd, yttrandefrihet, personlig säkerhet, deltagande
i politiken” (Wingstedt, 1998:88). Bland skyldigheterna hittar vi ”att visa
lojalitet mot staten vid uppmaning, t.ex. deltagande i militära operationer”
(ibid.). Nationalitet innefattar däremot den officiella tillhörigheten till en
speciell nationell gemenskap, vilket bland annat omfattar passinnehav.
Medborgarskap och nationalitet är ofta sammanflätade i så hög utsträckning att ”citizenship law is synonymous with nationality law” och ”[the]
terms citizenship and nationality are virtually interchangeable” (Vincent,
2002:83). En sådan sammanflätning manifesteras kanske allra tydligast i begreppet dubbelt medborgarskap som inte bara för med sig rättig- och skyldigheter gentemot två politiska enheter, utan också anger individens tillhörighet till två nationalstater, vilket innebär innehav av två pass. Det bör
också noteras att det invecklade förhållandet mellan en individ och en eller
flera (national)stater inte fastställs en gång för alla vid födseln, utan kan
upprättas senare genom så kallad naturalisering. Hursomhelst är det viktigt
att poängtera att medborgarskapslagstiftningen i och utanför Europa, trots
sina inbördes skillnader, baseras på en gemensam uppsättning grundprin16

För andra modersmål dock endast ”utveckla och använda”, vilket betyder att samhället inte tar på sig ansvaret att ge grundläggande undervisning i dessa språk, men väl undervisning som bygger på i närmiljön
förvärvad behärskning.
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ciper (jfr Wingstedt, 1998; Oakes, 2001). Erhållandet av medborgarskap vid
födseln baseras antingen på den territoriella principen, jus soli, i enlighet
med vilken ett barn erhåller medborgarskap i det land där det föds, eller
härstamningsprincipen, jus sanguinis, i enlighet med vilken ett barn erhåller
samma medborgarskap som sina föräldrar eller som den ena föräldern oavsett vilket land det faktiskt föds i. Å andra sidan naturaliseras ofta de som
uppfyller något eller alla av följande krav (jfr Wingstedt 1998:98ff; Rooth &
Strömblad, 2008):
1. ålderskrav – sökanden måste vara myndig
2. krav på vistelsetid – sökanden måste bevisa att han/hon vistats i landet i
fråga under en speciell tidsperiod
3. krav på identitetsbevis – sökanden måste kunna bevisa sin egen identitet
4. krav på uppförande – sökanden måste kunna uppvisa ett anmärkningsfritt utdrag ur brottsregistret
5. språk- och kulturkrav – sökanden måste ha nått upp till en viss färdighetsnivå i (ett av) landets officiella språk och/eller besitta kunskap om
landets kultur

Medborgarskapslagstiftning i Sverige: 1950–2010
I Sveriges fall har medborgarskapslagstiftningen traditionellt baserats på
härstamningsprincipen, jus sanguinis. Detta betyder att ett barn erhåller
svenskt medborgarskap endast om minst en av föräldrarna är svensk medborgare. När det gäller naturalisering anses Sverige vara ett av de mest liberala och inkluderande länderna i Europa (Joppke & Morawska, 2003). Detta
beror på att huvudkravet för naturalisering har varit legalt permanent uppehälle på svensk mark under en oavbruten tidsperiod på två år för medborgare i andra nordiska länder och fem år för övriga sökande (SFS 1950:382,
SFS 2001:82). Jämfört med kraven på vistelselängd i andra europeiska länder är detta relativt sett korta tidsperioder (se för en jämförelse Rooth &
Strömblad, 2008). Även om färdigheter i det svenska språket aldrig nämns
i 1950 års lag om svenskt medborgarskap, understryker den proposition
(Prop. 1950) som föregick antagandet av lagen att ”den sökandes kunskaper i
svenska språket bör tillmätas stor betydelse vid naturalisationsprövningen”
(citeras i SOU, 1999:307). Därtill fastslår kungörelsen av lagen att det till
varje medborgarskapsansökan ska bifogas ett intyg utfärdat av ”lärare, präst
eller annan kompetent person” (citeras i SOU, 1999:307) som vittnar om den
sökandes färdigheter i det svenska språket. Detta innebär att någon form av
språkkrav blev gällande från 1950-talet. Sådana mer eller mindre informella språkliga bedömningar avskaffades emellertid i början av 1980-talet på
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grund av de varierande och ofta ojämlika villkor som omgärdade dem. Avskaffandet av intygen är kanske inte så förvånande med tanke på det ”pluralistiska skiftet” i svensk politik i mitten av 1970-talet som vi diskuterat ovan
(se också Milani, 2008).
Trots detta kvarstod frågan om språkkrav för medborgarskap på den politiska agendan. Den togs faktiskt regelbundet upp i flera riksdagsmotioner,
som dock alltid avstyrktes i de parlamentariska utskott där de behandlades
(SOU, 1999:308). Förhållandet mellan språk och medborgarskap debatterades på nytt inom den statliga utredning som tog namnet 1997 års medborgarskapskommitté, vilken hade till uppgift att utreda huruvida 1) medborgarskapslagstiftningen skulle revideras, 2) dubbelt medborgarskap skulle
tillåtas och 3) medborgarskapets status skulle stärkas (Dir. 1997; Dir. 1998).
Kommittén föreslog i sitt slutbetänkande (SOU, 1999) att medborgarskapslagen skulle ändras och dubbelt medborgarskap tillåtas. När det gäller stärkandet av medborgarskapets status lade kommittén stor vikt vid att alla som
bor i Sverige ska behärska svenska språket (SOU, 1999:313), vilket framgår
av formuleringar som: ”Kunskaper i svenska språket är [...] en av grundförutsättningarna för en fungerande integrationsprocess” (SOU, 1999:314).
Kommittén poängterade dock att ”[f]örutsättningarna för utlänningar att
lära sig svenska varierar emellertid i hög utsträckning och detta ofta av skäl
som den enskilde inte råder över” (SOU, 1999:316). Därför rekommenderades att ”krav på språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället inte bör knytas till medborgarskapet” (SOU, 1999:313) av ”rättviseskäl”
(SOU, 1999:316). Den lag om svenskt medborgarskap som antogs 2001 och
som är gällande idag speglar kommitténs linje, nämligen att någon språkfärdighetsnivå eller annan form av språkkrav inte ska utgöra förutsättning
för naturalisering.
Folkpartiets förslag (I): 2002
I ljuset av denna politiska konsensus kring avfärdandet av alla former av
språkkrav för medborgarskap som orättvisa kan det tyckas anmärkningsvärt
att Folkpartiet föreslog införandet av sådana krav bara ett år efter att den reviderade medborgarskapslagen vunnit laga kraft. Som tidigare nämnts, hade
visserligen representanter från olika politiska partier uttryckt missnöje i
frågan under hela 1990-talet, men missnöjet blev aldrig så offentligt framträdande som under 2002 års riksdagsvalkampanj. Kampanjen startade med
en rapport med titeln En ny integrationspolitik (Folkpartiet, 2002) där Folkpartiet ifrågasatte Socialdemokraternas hantering av invandringsfrågan,
och föreslog en rad åtgärder för att åstadkomma ett mer ”integrerat” svenskt
samhälle. I rapporten föreslogs att arbetskraftsinvandring skulle främjas.
Det underströks dock att invandrarna skulle medges uppehållstillstånd som
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skulle kunna återkallas vid arbetslöshet längre än tre månader. Här framhävdes också att det varken skulle vara ”stat eller kommun som har ansvar
för att lyfta den enskilde invandraren – det ansvaret har hon eller han själv”.
Vidare menade man att ”om den enskilde skall lyckas måste redskap ges och
hinder undanröjas” (Folkpartiet, 2002:8). I detta sammanhang framställdes
invandrarnas brister i svenska språket som ett sådant hinder. Det språkkrav
som ställdes skulle alltså ses som det verktyg som skulle kunna motivera
invandrarna att lära sig svenska. Men språkkravsförslaget var inte rapportens huvudämne och ordet ”språktest” används inte heller i rapporten. Däremot förekommer orden ”krav” ”kräva” och deras olika sammansättningar
42 gånger, varav fyra förekomster gällde språkkrav för medborgarskap. Ändå
uppvisade medierna ett betydande intresse för språkkravsförslagen och bidrog på så sätt till att alstra en het offentlig debatt i frågan som pågick under
hela valkampanjen. Det framgick dessutom så småningom i denna debatt
att Folkpartiet hade som mål att införa ett språktest.
Naturligtvis kan det faktum att språktestsförslaget framfördes under en
valkampanj tolkas som ett strategiskt drag för att vinna röster och möjligen
också valet. Hävdandet att språktest för medborgarskap var en del av valtaktiken skulle kunna styrkas med observationen att språkkrav sällan var
föremål för offentlig debatt efter 2003, medan ämnet åter lyftes fram av
Folkpartiet under valkampanjen 2006 (se nedan). Med detta i åtanke skulle
vi kunna påstå att Folkpartiets starka fokus på språkkrav för medborgarskap
2002 inte till fullo kan förstås om vi inte ser det som en ”lokal” produkt av de
bredare, transnationella diskurser som cirkulerade under denna tidsperiod.
I detta hänseende kan det vara särskilt intressant att ge en kort presentation
av några av kopplingarna mellan Folkpartiets förslag i Sverige och förslagen
för ändring av språkpolicyn vid naturaliseringsprocessen i Danmark.
Dansk politik genomgick stora förändringar under 2001, inte bara för att
det var ett högerskifte efter nio år av Socialdemokraterna vid makten, utan
också för att den nyinrättade regeringen (en koalition mellan Venstre, det
danska liberala partiet, och Konservative) nådde en överenskommelse med
det högerpopulistiska Dansk Folkeparti och antog en hård invandringspolitik. Detta resulterade i att medborgarskapslagstiftningen ändrades på flera
olika punkter (1 juli 2002), vilket bland annat innebar: 1) snävare restriktioner för familjeåterförening, 2) en förlängning av den vistelsetid som krävs
för ansökan om medborgarskap, och 3) en formell dokumentering av kunskaper i danskt språk, samhälle, historia och kultur som en förutsättning för
att få danskt medborgarskap (se Cirkulærskrivelse, 2002). Den intressanta
aspekten här är att dessa förändringar förordades av det liberala partiet i
ett geografiskt närliggande sammanhang bara två månader innan Folkpartiet i Sverige publicerade sitt förslag om språktest. Även om det kan tyckas
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uppenbart att det faktiskt existerar en koppling i tid och rum mellan de
danska och svenska debatterna, protesterade Folkpartiet mot varje jämförelse mellan deras förslag och de inskränkande ändringarna i den danska
lagstiftningen. Som Lars Leijonborg, den dåvarande partiledaren, kraftfullt
uttryckte det i en intervju i en dagstidning: ”Det är en diametral skillnad
på oss och dem. Vi vill ha fler invandrare och de vill ha färre så det kan
inte jämföras” (Svenska Dagbladet 4 augusti 2002). På samma sätt förnekade
Leijonborg senare i ett tv-reportage om Folkpartiet (Dokument inifrån 7
maj 2006) återigen möjliga influenser från Danmark. Ändå avslöjade den
tidigare ledaren för Folkpartiet, Maria Leissner, i samma intervju öppet att
Venstre hade stått modell för utvecklandet av nya politiska strategier sedan
mitten av 1990-talet.
Även om Folkpartiet ökade i popularitet i valet, var det politiska landskapet i Sverige närmast oberört, där Socialdemokraterna fortsatte att vara
det regerande partiet. Efter valet tog Folkpartiet (16 oktober 2002) förslaget om språktest ytterligare ett steg framåt genom att lägga en motion i
riksdagen där de yrkade på att färdigheter i svenska skulle bli ett krav för
medborgarskap, och föreslog att en utredning skulle tillsättas om hur ett
eventuellt språktest skulle utformas (Motion, 2002/03: Sf 226). Några dagar innan utredningen skulle debattera motionen (18 februari 2003), publicerade Folkpartiet en rapport med titeln Språkkravsreform brådskar – nya
fakta och argument (Folkpartiet, 2003). Ett av huvuddragen i detta dokument
är det omfattande användandet av vetenskapliga arbeten för att få åsikten
att migranter saknar färdigheter i svenska språket bestyrkt. I ljuset av denna
språkliga brist ses språktest som en åtgärd för att öka migranters motivation
att lära sig svenska. Det är anmärkningsvärt att rapporten fick omedelbara,
ilskna reaktioner från några av de forskare vars arbeten hade citerats. I Dagens Nyheters spalter menade dessa forskare att deras forskningsresultat
missbrukats av Folkpartiet i dess försök att underbygga sitt politiska förslag
(Dagens Nyheter, 23 februari 2003a). Folkpartiet besvarade detta med att
”forskningsresultat står för sig själva. Uttolkningen måste alla kunna göra
efter sina värderingar” (Dagens Nyheter, 23 februari 2003b). Det hela slutade med att riksdagsmotionen avslogs och språktestning blev inte heller
vid detta tillfälle del av den svenska naturaliseringsprocessen.
Folkpartiets förslag (II): 2006–2009
År 2006 väckte Folkpartiet återigen förslaget om språkkrav för dem som ansöker om medborgarskap i en rapport med titeln Språklyftet: En aktionsplan
för att stärka kunskaperna i svenska hos personer med utländsk bakgrund. Liksom år 2002 lades förslaget fram och spreds med hjälp av media i samband
med det förestående riksdagsvalet. I denna rapport upprepade Folkpartiet
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några av de argument som hörts fyra år tidigare, nämligen att ”språket är
nyckeln till integration” och att ”grundläggande kunskaper i svenska språket ska krävas för medborgarskap”. Vad dessa språkkrav innebär i praktiken
står dock inte att läsa i denna rapport. Inte heller klargörs vilken nivå på de
svenska språkfärdigheterna som ska gälla för att få svenskt medborgarskap.
Lars Leijonborg förklarade emellertid i en serie intervjuer i svenska medier
att språkkravet skulle motsvara obligatoriskt deltagande i sfi och tillfredsställande resultat på sfi-testet.
I stället för att utforma sitt språkpolitiska förslag efter det danska exemplet som man hade gjort 2002, föreslog Folkpartiet att man skulle följa den
senaste politiska utvecklingen i Norge. Där hade en ny medborgarskapslag
införts 2006 som fastställde att alla som ansökte om norskt medborgarskap
”har gjennomført 300 timer godkjent norskopplæring eller kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk” (http://www.lovdata.no/
all/nl-20050610-051.html). Som alternativ till språkundervisning fastslår de
norska myndigheterna också att ”Språkkravet anses også som oppfylt hvis
søkeren har tatt en godkjent norsktest. Testene som kvalifiserer til norsk
er enten Norskprøve 2 eller Norskprøve 3. Disse blir tilbudt i kommunene
og administreres av Norsk språktest i samarbeid med Folkeuniversitetet”
(http://www.imdi.no/no/Nyheter/2008/Krav-til-norsk-for-statsborgerskap/). I ljuset av detta är det möjligt att förstå varför Folkpartiet föreslog
att statens utgifter för sfi-undervisningen skulle öka, och föreslog att sådan
undervisning skulle vara studiebidragsberättigande. Folkpartiet försökte
göra språkkrav för medborgarskap till en gemensam punkt på Alliansens
politiska agenda, men de övriga borgerliga partierna vägrade att gå med på
på Folkpartiets förslag.
Trots denna motvilja gjorde den nyvalda borgerliga regeringen frågan om
språkkrav till föremål för utredning inom ramen för det nytillsatta Globaliseringsrådets arbete. Detta klargjordes i en promemoria (2006-11-30)
från utbildningsministern, tillika ordföranden i Globaliseringsrådet, Lars
Leijonborg. I dokumentet förklaras att rådets syfte är ”att fördjupa kunskaperna och bredda det offentliga samtalet om vad som krävs för att Sverige ska hävda sig i en värld präglad av fortsatt snabb globalisering” (Regeringskansliet, 2006:1). Bland de uppgifter som skulle utföras inom ramen
för detta breda mål föreslogs att rådet skulle ”analysera hur förändringar i
migrations- och integrationspolitiken positivt kan förändra Sveriges möjligheter” (Regeringskansliet, 2006:4). För att uppnå detta rekommenderade
utbildningsministern uttryckligen att rådet ”bör dra lärdomar av olika länders integrationsarbete, inrymmande även språkkunskapernas betydelse för
medborgarskap och värdet av en blandad arbetskrafts- och flyktinginvandring för att underlätta en fungerande integration”. Och det var just med sik-
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tet inställt på att förstå kopplingen mellan språkkrav, medborgarskap och
integration som rådet beställde en utredning om detta ämne av två forskare,
Dan-Olof Rooth, docent i ekonomi vid Högskolan i Kalmar och Lunds universitet, och Per Strömblad, lektor i statsvetenskap vid Institutet för framtidsstudier och Högskolan i Kalmar.
I sin slutrapport med titeln Språk, krav och medborgarskap ger Rooth och
Strömblad (2008) en mycket detaljerad översikt över språkkravslagstiftningen i 19 länder. Dessutom sammanfattar de den existerande forskningen
om förhållandet mellan (1) invandrarnas färdigheter i majoritetsspråket i
det land de har flyttat till; och (2) i vilken grad de integrerats på arbetsmarknaden i landet i fråga. Deras viktigaste slutsats är att det är svårt, för att inte
säga omöjligt, att skönja några skillnader med hänseende till migranternas
integration på arbetsmarknaden i de länder som infört språkkrav för medborgarskap och de som inte har det. Om vi tittar speciellt på det svenska
exemplet, påpekar författarna att ”efterfrågan på svenskt medborgarskap
förefaller vara hög bland invandrare från länder utanför västvärlden” (Rooth
& Strömblad, 2008:50). Och dessa är samtidigt de personer som ”tenderar
att ha bristande kunskaper i svenska” (ibid.). Med detta antyder författarna
att språkkrav kan vara ett verktyg för att förbättra färdigheterna i svenska
bland dem som ansöker om svenskt medborgarskap. De konstaterar emellertid att antalet invandrare som ansöker om medborgarskap är omvänt
proportionellt mot strängheten i de krav som förbinds med det. Kort sagt,
ju striktare krav, desto färre ansökningar. Författarna tillägger också att invandrarnas färdigheter i svenska varierar i enlighet med individuella variabler som utbildningsnivå och ursprungsland. Mot denna bakgrund varnar
de för att ”[e]tt språkkrav för medborgarskap indirekt kan ge upphov till
att svenskt medborgarskap i praktiken blir svårare att uppnå för människor
som tillhör vissa sociala kategorier och som härstammar från vissa länder”
(ibid.:51). Författarna avslutar ändå sin rapport med att belysa vikten av
medborgarskapet som en belöning – något migranten bör eftersträva. Därför föreslår de en snabbfil: att migranten skulle kunna ansöka om svenskt
medborgarskap redan efter två års sammanhängande vistelse i Sverige med
villkoret att han/hon klarat sfi-testet. Rooth och Strömblad menar att
”[e]n tvåårsgräns här skulle motsvara det kortare krav på vistelsetid som idag
gäller för medborgare i ett annan nordiskt land” (ibid.), och att det ”troligen
ökar incitamenten för att såväl påbörja som att slutföra sfi (och därmed nå
goda kunskaper i svenska språket)” (ibid.).
Intressant nog möttes rapporten med entusiasm av Folkpartiets nye ledare,
Jan Björklund, som tolkade detta som ett vetenskapligt stöd för partiets förslag om införandet av språkkrav för medborgarskap. I ett nyhetsbrev på partiets webbplats (se http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____73361.
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aspx) hävdar Björklund att ”Sverige blir alltmer isolerat i västvärlden att inte
tillämpa språkkrav för medborgarskap”. Av denna anledning lovordade han
Rooth och Strömblads förslag till snabbfil, men tillägger att ”kraven bör vara
högre”. Bland dessa ”högre krav” föreslår Folkpartiet att en ”medborgarkurs”
införs för alla som ansöker om medborgarskap. I en intervju i Dagens Nyheter förklarade integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni att
”[a]lla som bor här tar till sig kunskaperna om det svenska samhället och dess
grundläggande principer i grundskolan. Men de som kommer hit i vuxen ålder
gör inte det” (Dagens Nyheter 2008-03-11). Och, enligt Folkpartiets sätt att se
på saken, skulle en medborgarkurs vara ett viktigt pedagogiskt verktyg för att
tillhandahålla sådana principer till nyanlända.
Medborgarkursen debatterades därefter på Folkpartiets landsmöte i november 2009. Integrations- och jämställdhetsministern upprepade i sitt tal
än en gång sin välvilliga ståndpunkt i frågan genom att argumentera för att
en medborgarkurs skulle ge migranterna ”möjlighet att reflektera över den
värdegrund som de fått från sin uppväxt och skoltid. En värdegrund som
många gånger skiljer sig från den svenska” (citerad i Dagens Nyheter 200911-22). Trots partiledningens oreserverade stöd för en medborgarkurs röstade
församlingen ner förslaget, inte minst för att man upplevde att det skulle
kunna bidra till att Folkpartiet förknippades med Sverigedemokraternas
åsikter. Integrations- och jämställdhetsministerns svar var enligt Dagens
Nyheters rapportering att ”man nu får försöka hitta andra sätt för att ge
samhällsorientering till dem som inte går introduktionskurs för nyanlända”
(Dagens Nyheter, 2009-11-22).

Avslutande kommentar
Det råder ingen tvekan om att Sverige håller på att bli ett undantag i det
europeiska politiska landskapet genom att inte driva igenom någon form av
språk- och/eller kulturkrav för dem som ansöker om medborgarskap. Vad
detta beror på utforskas mer i detalj i slutdiskussionen nedan. Det stämmer
att Folkpartiets förslag mötts av motstånd både inom och utanför partiet,
men det är också så att frågan om språk- och/eller kulturkrav för dem som
ansöker om medborgarskap utan avbrott varit en del av Folkpartiets politiska agenda under det senaste decenniet. Detta kan tolkas som klara indikationer på en stark politisk vilja i en viss riktning. Huruvida språkkrav slutligen kommer att införlivas i den svenska medborgarskapslagstiftningen kan
vi bara spekulera om. Det är emellertid inte orimligt att dra slutsatsen att
resultatet delvis kommer att bero på huruvida det svenska politiska landskapet kommer att röra sig högerut som ett resultat av Sverigedemokraternas framgångar i riksdagsvalet 2010 (jfr Nygren-Junkin, 2009:63).
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Diskussion och slutsatser
Som framhållits tidigare är det en sociolingvistisk truism att folk har starka
åsikter om språk. Som exempel kan man anföra alla de konflikter som kontinuerligt blossar upp runt om i världen där språk är en uttalad bakgrund
till osämja (se t.ex. Carmichael, 2000, och Tollefson, 2002a, för analyser av
den sociolingvistiska situationen i kölvattnen efter Sovjetunionens och Jugoslaviens respektive sönderfall). Att språk betyder mycket för människor
i till synes mer triviala och mindre blodiga vardagssituationer framgår av
en snabb genomgång av artiklar i dagspressen. Exempelvis är det inte ovanligt att i amerikansk och brittisk press läsa klagomål på det påstått inkorrekta språkbruket som i slutändan kommer att leda till standardengelskans
”förfall” (se t.ex. Cameron, 1995; Ensslin & Johnson, 2007; Thurlow, 2005,
2007), vilket är helt parallellt med förhållandena i Sverige och andra länder.
På samma sätt illustrerar följande rubriker, som hämtats från några svenska
dagstidningar, att det inte är ovanligt för dagspressen att behandla språkfrågor.
Regeringsutredning räds engelskans

”Avskaffa svenskan”. Professor vill att

dominans: ”Ny lag ska rädda svenska

svenska språket ersätts med engelska

språket”

(Aftonbladet, 2 februari 2006)

(Dagens Nyheter, 2 april 2002)
Vart tog finskan vägen, Posten?

Statens språkråd undertrycker information

(Svenska Dagbladet, 17 mars 2009)

om meänkieli

		

(Haparandabladet, 28 juli 2009)

Hemspråk var en svinbra idé

Stärk svenskämnet nu!

(Aftonbladet, 3 april 2006)

(Dagens Nyheter, 20 maj 2006)

Forskare kritisk till språktest

Leijonborgs språktest – ett bra första steg

(Göteborgs- Posten, 7 september 2002)

(Aftonbladet, 19 september 2002)

Språkfrågorna kan till exempel gälla stödet till förmån för officiella eller nationella språk, erkännandet av inhemska eller nationella minoritetsspråk, införandet av minoritetsspråk som undervisningsspråk och/eller som ämne i
den nationella läroplanen, andraspråksundervisning för barn och vuxna, samt
förslaget om språktest som en obligatorisk del i naturaliseringsprocessen.
I avsnitten ovan har vi beskrivit hur förhållandet mellan olika språk i det
svenska samhället återkommande varit föremål för offentliga debatter i Sverige sedan 1960-talet. Detta är kanske föga förvånande, eftersom flersprå-
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kighet är ett centralt ämne både för forskning och samhällsdebatt (Heller,
2007:1). I förra avsnittet beskrev vi de olika språkfrågorna var för sig. En
sådan uppdelning kan rättfärdigas av önskan att presentera en tydlig, diakronisk överblick av de fakta och händelser som omgärdar varje språkfråga,
men vi tror samtidigt att en avgränsad behandling av varje fråga inte på ett
tillräckligt tydligt sätt klargör deras inbördes relation, då den skymmer de
gemensamma historiska, sociopolitiska och ekonomiska villkoren. Här försöker vi skapa en mer sammanhängande bild av de svenska diskussionerna
om språk. För att uppnå detta kommer vi att använda oss av några teoretiska
begrepp som gör det möjligt att presentera en bredare och mer integrerad
bild av hur och varför ”språkfrågan”, eller mer exakt, det invecklade förhållandet mellan svenska och andra språk i det sociolingvistiska landskapet har
blivit politiskt relevant under den senaste tiden.

Språk, nationalstat och ideologi
Den italienske politiske tänkaren Antonio Gramsci har påpekat att
[e]very time the question of language surfaces, in one way or another, it means that a
series of other problems are coming to the fore: the formation and enlargement of the
governing class, the need to establish more intimate and secure relationships between the
governing groups and the national-popular mass. (Gramsci, [1935] 1985:183f).

Cameron (1995, 2003) resonerar i liknande termer och hävdar att yttranden
om språk är del av en dubbel diskurs där språk samtidigt både är sig själv
och ett symboliskt substitut för något annat (Cameron, 2003:448f). Tanken
om ”korrekt” språk är enligt Cameron egentligen en yttring av ett djupare
behov eller en önskan om att skapa ordning inom andra sociala frågor. På
ett liknande sätt har Stroud och Wingstedt (1989, se även Hyltenstam &
Tuomela, 1996; Wingstedt, 1998; Stroud, 2004a, b) betonat den metaforiska
naturen hos diskurser om språk. Enligt dessa författare är sådana diskurser
de yttre manifestationerna av djupa sociala engagemang som manifesteras inom språkets domäner när exempelvis offentlig debatt om etnicitet,
ras eller kön blivit tabu i en viss sociokulturell kontext. Med avseende på
detta har etnicitet – förhållandet mellan ”svensk” gentemot ”invandrare”
– urskilts som en av de sociala kategorier som mer eller mindre uppenbart
underbygger de senaste årens språkdebatter i Sverige (Stroud, 2004b; Jonsson, 2007; Milani, 2008, 2010). Vi skulle vilja påstå att det är svårt att förstå
intresset för eller till och med besattheten av etnicitet, och dess förhållande
till språk, utan att sätta det i relation till de ideologiska processer som hänger ihop med (re)produktionen av nationalstaten. Därför kommer vi först
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att behöva ringa in begreppen nation, stat, nationalstat och (språk)ideologi,
eftersom de kan belysa de svenska offentliga språkfrågor och debatter som
här analyseras.

Nation, stat och nationalstat
Vincent (2002:36) påpekar att ”[i]t was a well-established practice in nineteenth and twentieth century political speech to consider the state and nation
as virtually coterminous or synonymous”. På ett liknande sätt hävdar Blommaert (2006:238) att dessa två termer, stat och nation, ofta sammanflätas i
vetenskapliga texter på ett sådant sätt att ”så snart en stat blir självständig,
verkar den få etiketten ’nationalstat’” (Blommaert, 2006:238f). Som Blommaert emellertid förklarar, kan inte en sådan sammanflätning av nation och
stat tillämpas på alla kontexter. För att undvika terminologiska missförstånd
kan vi börja med att definiera stat som en uppsättning med varandra sammanlänkade institutioner såsom parlament, regering, domstolar, skolor, etc.
I kontrast till detta är nation någonting mer symboliskt – det är en abstrakt
enhet som bygger på känslan av gemenskap och samhörighet. Detta behöver
inte betyda att stat och nation alltid är åtskilda. Tvärtom, att koppla staten
till nationen, och även att använda sammansättningen ’nationalstat’, är inte
i första hand en olycklig retorisk glidning hos politiker och forskare, utan
snarare ett resultat av de specifika sociala, politiska och ekonomiska villkor
som framträdde i Västeuropa i slutet av 1700-talet. I denna bemärkelse bör
nationalstaten ses som en särskild form av social och politisk organisation,
där ett samhälles socioekonomiska aktiviteter i olika grad kontrolleras (eller
inte kontrolleras) av staten. Samtidigt spelar dessa institutioner en mer eller
mindre aktiv roll i att organisera symboliska processer varigenom samhället
enas omkring en kulturell och historisk ”gemensam plattform”, som alltså
ger upphov till nationen. Statliga institutioner ställer en komplex uppsättning symboliska resurser till förfogande åt ett lands invånare (Andersons,
[1983] 1991). Genom dessa kan landets medlemmar hysa en föreställning om
sig själva som en mer eller mindre homogen nationell gemenskap, vilken
inte bara delar ett avgränsat territorium, utan också ett speciellt ramverk
av referenser i form av värderingar, övertygelser, historia och ett eller flera
standardspråk.
Ett spektrum av fenomen (språk, etnicitet, religion, historia, politiska
principer, etc.) har använts i olika konstellationer för att skapa känslan
av nationell samhörighet i olika kontexter (se även Hyltenstam & Stroud,
1991). Varje nationalistiskt projekt är i viss utsträckning unikt när det gäller underliggande historiska, sociopolitiska och ekonomiska villkor. Det
är dock en väl etablerad praxis hos de forskare som studerar nationalism
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att skilja mellan etniska och civila nationer. Etniska nationer är de för
vilka arv och härkomst utgör katalysatorn för den nationella enheten –
Tyskland och Sverige anges i litteraturen ofta som prototypiska exempel
på sådana nationer (jfr Oakes, 2001). Civila nationer, däremot, är de som
inte baseras på härkomst eller ”blodsband”, utan snarare baseras på delade
politiska rättigheter. Principen för denna form av nationer sammanfattas
tydligast genom Ernst Renans påstående att nationen ”is a daily plebiscite,
dependent on the will of its people to continue living together” (Renan,
[1882] 1990:19). Frankrike och Schweiz används ofta som typexempel på
civila nationer.
Hur analytiskt behändig uppdelningen i etnisk och civil nation än må
vara, har många forskare varnat för att en sådan distinktion är en teoretisk
abstraktion som missar poängen att civila och etniska element på olika sätt
samexisterar i ett och samma nationalistiska projekt. Horner (2007) uppmärksammar att uppdelningen mellan etniska och civila nationer i längden
skymmer den roll som språket spelar i de två typerna av nationer. I synnerhet beskriver Horner hur olika manifestationer av nationalism vare sig den
är etnisk eller civil i hög grad vilar på två sammanlänkade uppfattningar
om språk: (1) en-nation-ett-språk-ideologin (jfr Blommaert & Verschueren,
1998) och (2) standardspråksideologin (jfr Milroy & Milroy, 1998). Med den
förra menas att ”the optimal societal structure is one that is culturally and
linguistically uniform” (Horner, 2007:133). Enligt den senare är standardspråken ”naturliga” såtillvida att de anses tillhöra alla just eftersom de inte
uppenbarligen kan kopplas till någon specifik grupp av talare. Mot detta
kan invändas att kulturell och språklig likformighet historiskt varit mer av
ett mål att uppnå än en existerande verklighet. Standardspråk är långt ifrån
”naturliga” eller ”neutrala” språkliga koder som bara ”finns”. De är snarare
resultaten av historiska och politiska processer genom vilka en språkvarietet
valts ut eller skapats och upphöjts till ”standard”. De är i enlighet med detta
bärare av ett högre socialt värde än andra varieteter (Haugen, 1966; Coupland, 2007). Som Lippi-Green anmärker med hänvisning till den nordamerikanska kontexten, är det inte en tillfällighet att de varieteter av amerikansk
engelska som värderas högst och ses som mainstream är ”the language of
primarily white, middle- and upper-middle-class, and midwestern American communities” (Lippi-Green, 1997:62).
I enlighet med Horner (2007) kan vi inte bestrida att skapandet och vidmakthållandet av en standardiserad språkvarietet är ett kraftfullt, politiskt
instrument för enhet i både civila och etniska nationer. Det är emellertid
också sant att kopplingen mellan en nation och ett standardiserat nationalspråk har blivit mycket svårare att upprätthålla i en tid av globalisering och
internationalisering. Självfallet har människors transnationella och natio-
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nella rörlighet tillsammans med statens förskjutning av makt till såväl lokala/regionala som överstatliga institutioner inte inneburit någon omedelbar
risk för att nationalstaten kommer att upphöra att existera, vilket några
debattörer till en början förutspådde. Men nationalstaten visar en kameleontisk förmåga att återskapa sig själv på olika sätt (Heller & Duchêne, 2007).
I ljuset av detta blir det allt mer angeläget att förstå vilken funktion språk,
och de ideologier som omgärdar dem, spelar i återskapandet av nationalstaten i en globaliserad värld. Mer specifikt, vad som är viktigt att belysa är
på vilket sätt ”gamla” ideologier om en-nation-ett-språk samexisterar med,
tävlar med eller står i maskopi med ”nyare” övertygelser om språklig och
kulturell pluralism.

(Språk)ideologi
Blommaert (2005:158) konstaterar att få termer har blivit så illa behandlade i vetenskapliga sammanhang som språkideologi. Det har hävdats att
oklarheten i detta begrepp inte bara härrör från att olika teoretiska ramverk
definierar det på olika sätt (Larrain, 1992:13), utan också är ett resultat av
det faktum att ”it is a concept heavily charged with political connotations
and widely used in everyday life with the most diverse significations” (ibid.).
Det ligger utanför syftet med denna rapport att ge en uttömmande översikt
av de kontroverser som finns om ideologibegreppet (se dock Woolard, 1998;
Wingstedt, 1998; Milani & Johnson, 2008). Vi ansluter oss här till Blommaert och Slembrouck (1998) som säger att ideologi kan definieras som ”any
constellation of fundamental or commonsensical, and often normative,
ideas and attitudes related to some aspect(s) of social ‘reality´” (s. 25). Enligt
denna breda definition bör ideologi alltså inte behandlas som en term för
värderingar och övertygelser hos speciella politiska partier, som liberalism
eller kommunism, utan ses mer allmänt som ett system av idéer, vilka ligger
till grund för allting en talare yttrar eller gör (se även Hyltenstam & Tuomela, 1997:9).
Språkideologier kan också definieras som ”beliefs, feelings, and conceptions about language structure and use that [...] index the political economic
interests of individual speakers, ethnic and other interest groups and nation
states” (Kroskrity, 2007:1). Det som bör understrykas i denna definition är
att uppfattningar om språk alltid är kopplade till den bestämda individens,
gruppens eller institutionens intressen. Dessutom ligger detta begrepps
heuristiska potential i påpekandet att folks tankar om språk ”inte handlar
bara om språk” (Woolard, 1998:1). De skapar snarare kopplingar mellan (1)
uppfattade eller förmodade genrer, stilar eller varieteter hos ett språk och
(2) kulturella representationer av deras talare (eller förmodade talare) i ter-
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mer av nationalitet, etnicitet, kön, sexualitet, estetik, moral och så vidare
(jfr Bijvoet & Fraurud, 2010). På så sätt kan man hävda att fenomenet språkideologi är nära kopplat till begreppet identitet (Lanza & Woldemarian,
2009:189), såtillvida att ”[w]hat we think about language will be related to
how we perceive ourselves and eventually how others perceive us” (ibid.).
Vissa forskare har betonat den psykologiska aspekten av ideologier som
mentala scheman (van Dijk, 1991:40) eller ”frameworks of social cognition”
(van Dijk, 1995:21). Å andra sidan finns det de som har framhävt det sociala
perspektivet (se Woolard, 1998; Blommaert, 2005; Milani & Johnson, 2010).
Utan att avfärda ideologiernas kognitiva dimensioner, syftar det senare betraktelsesättet till att utforska ”how such very deep cognitive patterns end
up in people’s heads, and end up there as collective phenomena” (Blommaert, 2005:162). Syftet är med andra ord att belysa de sociala mekanismer varigenom vissa idéer eller övertygelser produceras, sprids och/eller utmanas
genom betydelseskapande aktiviteter under vissa sociala villkor. Detta är
vetenskapligt värdefullt inte minst för att ideologiska konflikter i förlängningen innebär maktkamper som går ut på att påtvinga någon annan en viss
världsåskådning (jfr Blommaert, 1999:9).
Idag är det tämligen okontroversiellt att hävda att ideologier präglar
alla aspekter av den sociala världen. Det var emellertid inte förrän ganska
nyligen som (socio)lingvister och lingvistiska antropologer öppet började
betona språkets ideologiska underbyggnad. Enkelt uttryckt är det närmast
självklart för lingvister att alla språk är jämbördiga när det gäller deras uttryckspotential och deras värde som vetenskapligt objekt. Men en hastig
blick på den sociolingvistiska ”verkligheten” avslöjar ett mindre jämbördigt scenario – ett där lingvistiska fenomen rangordnas enligt olika värderingar, så att exempelvis varietet X betecknas som ”sexistisk, multietnisk
pojkslang” medan ”språk” Y uppfattas som lexikalt rikare, mer logiskt och
därför bättre lämpat för mer allmän kommunikation inom ett samhälle än
”dialekt” Z. Det är just i syfte att få grepp om de ideologiska processerna
kring benämning, beteckning och värdering av språkbruk som några sociolingvister och lingvistiska antropologer (se särskilt Milroy & Milroy, 1997;
Schieffelin, Woolard & Kroskrity, 1998) under de senaste decennierna använt sig av och framhävt begreppet språkideologi (en översikt återfinns i
Milani & Johnson, 2008).
Slutsatsen kan dras att språkideologi är ett användbart begrepp, med hjälp
av vilket vi inte bara kan ge en teoretisk redogörelse för språkdiskursernas
metaforiska natur (se ovan), utan också fånga det faktum att uttalanden om
språk innebär ett betydande ”identitetsarbete”. Detta är särskilt relevant om
vi vill förstå sociala differentierings- och diskrimineringsprocesser i dagens
samhällen.
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Språkideologier i Sverige: 1960 – 2010 (och före 1960)
Som nämnts inledningsvis har Sverige tidigare återkommande beskrivits
som ett homogent land beträffande språk och etnicitet. Men som standardmässigt framhållits när frågan behandlats i vetenskaplig litteratur
under de senaste 40-50 åren (se t.ex. Hyltenstam & Arnberg, 1988) måste
man invända att en sådan homogenitet inte återspeglar faktiska historiska och sociala förhållanden, utan är en del av den nationella myten – en
gemensam samhällelig berättelse (Catomeris, 2004). Syftet med en sådan
myt är att skapa en bild av Sverige som inte bara fördunklar och till och
med utraderar förekomsten av andra etnolingvistiska grupper på svenskt
territorium (t.ex. finnar, samer och tornedalingar), utan det bagatelliserar
också den svenska statens aktiva engagemang i och ansvar för segregationen eller assimilationen av dessa talare (se nedan). Dock har den språkliga
heterogeniteten ökat markant under senare åt som ett resultat av ökad
transnationell migration. Sveriges officiella statistik ger inte någon uttömmande information om ”modersmål” och/eller etnicitet i Sveriges befolkning. Informationen kan dock i viss utsträckning utläsas – naturligtvis
långt ifrån med exakta tal – ur 1) statistiska data om Sveriges invånare
efter födelseland, 2) antal grundskoleelever som är berättigade till modersmålsundervisning, samt 3) antal elever som är inskrivna i sfi. Aktuella data
(se tidigare avsnitt) visar att den svenska befolkningssammansättningen
omformats väsentligt ur språklig och etnisk synvinkel. Detta ger oss anledning att ställa följande frågor:
1. Hur har den etnolingvistiska mångfalden hanterats officiellt av statliga
institutioner och av allmänheten under de senaste fem decennierna?
2. Vilka språkideologier har präglat statens och allmänhetens reaktioner på
en sådan mångfald?
3. Hur har dessa språkideologier förenats med (re)produktionen av nationalstaten?
Det är med avsikten att besvara dessa frågor som vi nu övergår till en diakronisk översikt över de ideologiska skiftena i statens hantering av flerspråkighet.
Före 1960-talet
Vi har redan poängterat tidigare att vi i denna rapport vill koncentrera oss
på den svenska språkpolitiken efter 1960-talet. Detta betyder inte att politiska beslut om språk inte existerade före den tiden. Dock har valet av denna
brytpunkt bestämts av det faktum att slutet av 1960-talet som vi konstaterat ovan innebar en fundamental vändpunkt i Sveriges politik mer generellt
(se också Milani, 2007c, 2008). Vi vill här ytterligare fördjupa förståelsen

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

113

DEL I – Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar

av skeendet genom att positionera händelserna mot ett bredare, historiskt
panorama över den svenska statens attityder gentemot språk, etnicitet och
nationell konstruktion.
Sverige anses vara en av de äldsta staterna i Europa, eftersom landet konsoliderades som en någorlunda stabil politisk enhet under 1500- och 1600-talen. När det gäller språk påstår Oakes (2001:65) att detta var tiden för den
”första ekolingvistiska revolutionen” (Baggioni, 1997:74). Det var nämligen under reformationen som latinet började förlora mark till de svenska
folkspråken som kyrkans och den offentliga administrationens språkliga
varietet. Latinet fortsatte icke desto mindre att vara huvudspråk i undervisningen, och i viss utsträckning det språk som användes i den litterära
produktionen (Teleman, 2003:225). Denna funktionella differentiering mellan de två språken genomgick en betydande förändring under 1600- och
1700-talen. Inte bara började de lärda i Sverige att propagera för svenskans
värde som lämpligt litterärt medium jämbördigt med latin och andra europeiska språk. Språket fick på 1700-talet också en någorlunda stabil standardform (Teleman, 2003:226). Detta hängde delvis ihop med grundandet
av Sveriges första språkvårdssinstitution, Svenska Akademien, vars syfte
var att verka för det svenska språkets utveckling i termer av dess ”renhet,
styrka och höghet”. Det var emellertid inte förrän vid 1807 års skolordning
som svenskan officiellt tog över efter latinet som enda undervisningsspråk
(Teleman, 2003:225). Vid samma tid infördes svenskan som eget ämne i läroplanen (Oakes, 2001:67; Teleman, 2003:225) och ”blev skolans ideologiska
och estetiska kärnämne” (Teleman, 2003:226). Om man instämmer med
Bourdieu och Passeron (1977) att utbildning utgör en viktig enande institution på nationell nivå, är det inte förvånande att undervisningen i och
på svenska fick sin status under romantiken. Jämfört med vad som hände
i många andra europeiska kontexter, kan utropandet av svenska som enda
undervisningsspråk ses som en komponent i ett större nationalistiskt projekt där svenskan blir en manifestation av ett svenskt folk och därigenom
en nyckelresurs för att uppnå nationell enhet.
Inhemska minoriteter: Samerna och tornedalingarna
Mot bakgrund av det ovan beskrivna nationella enandet kan vi förstå varför
den svenska staten stärkte sitt grepp om de inhemska minoriteterna, speciellt samerna och tornedalingarna på 1800-talet. Den svenska staten hade
sedan 1600-talet försökt få kontroll över lappmarkerna (se vidare översiktliga framställningar av Ruong, 1975; Hyltenstam & Stroud, 1991; Wingstedt,
1998; Oakes, 2001). Konverterandet av samerna till luthersk tro var en viktig faktor i detta expansionistiska projekt. Det som dock är värt att betona
är att på 1600- och 1700-talen ansåg man att en sådan konvertering kunde
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uppnås genom att präster av samiskt ursprung predikade på sitt modersmål.
Därtill var tvåspråkighet redan en del av vardagen i de så kallade lappskolorna, som inrättades 1723 med målet att lära ut färdigheter i att läsa religiös
litteratur både på svenska och samiska (Wingstedt, 1998:42; för en mer ingående diskussion, se Wingstedt, 1998:34-83; Oakes, 2001:104-111; Teleman,
2003:235-243).
En likaledes ”tolerant” inställning till språklig mångfald karakteriserade
förhållandet mellan den svenska staten och den finsktalande minoriteten i
Tornedalen. Från 1200-talet till 1809 var Finland en del av det svenska riket
– en politisk kontext i vilken ”there was a certain readiness of the authorities to provide translations and interpreters when communication with
the [Finnish-speaking] people was considered of importance [...], such as for
proclamations and notices” (Wingstedt, 1998:60). Dessutom var finskan, på
samma sätt som i det samiska fallet, redan i användning för missionssyften. Naturligtvis var den ”likgiltiga tolerans” (Wingstedt, 1998:75, 79) som
manifesterades av den svenska staten gentemot minoritetsspråk i de norra
delarna av landet snarast en strategi för att säkerställa ”loyalty to religion
(Christianity) and to the state” (Oakes, 2001:107; se också Huovinen, 1986)
än ett tecken på språklig pluralism. Detta ”pragmatisk-instrumentella”
(Wingstedt, 1998:61) sätt att ge sig i kast med den språkliga heterogeniteten
förändrades emellertid drastiskt på 1800-talet. Som ett resultat av svenska
språkets mer framstående position som en symbol för den nationella enheten avlöstes den ”likgiltiga toleransen” dels av en växling mellan segregationism och assimilationism gentemot samerna, dels av assimilationism
gentemot tornedalingarna.
Å ena sidan började den svenska staten att uppvisa en ambivalent inställning gentemot samerna. Influerade av de socialdarwinistiska teorier som
var i ropet vid den tiden, ansågs samerna inte vara lämpade för den moderna
civilisationen. Man ansåg istället att denna etniska grupp skulle bevara sina
traditioner och ekonomiska aktiviteter (Ruong, 1975; Sjölin, 1981). Under det
välkända mottot ”Lapp skall vara lapp”17 ledde detta tänkesätt till nomadskolornas inrättande 1913. Skolan hade alltså ett segregativt syfte och skulle
beakta huvudsakligen samiskt stoff i undervisningen. Skolans företrädare
hade förvisso också pläderat för att samiska skulle vara undervisningsspråk,

17

Formuleringen tillskrivs Luleåbiskopen Olof Bergqvist, som ofta använde uttrycket ”Lapp skall vara
lapp” under åren närmast efter förra sekelskiftet. Domkapitlet i Luleå ansvarade på Kungl. Maj:ts uppdrag för den utredning om skolgång för samiska barn som så småningom ledde fram till en proposition
vid 1913 års riksdag. Här var biskop Bergqvist den tongivande aktören. I propositionstexten kan läsas
följande: ”Gynna gärna lapparna på allt sätt, gör dem till sedliga, nyktra och nödtorftigt bildade människor, men låt dem inte läppja på civilisationens bägare i övrigt, det blir i alla fall bara ett läppjande, men
det har aldrig och skall aldrig bli till välsignelse. Lapp skall vara lapp.” (Ruong, 1975:427)
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men paradoxalt nog blev det i stället bestämt att svenska skulle vara det
enda undervisningsspråket (se t.ex. Henrysson, 1986; Hyltenstam & Stroud,
1991:126), ett snarast assimilatoriskt tilltag. Segregationistdoktrinen fortsatte gälla under de följande årtiondena. Den sammanflätades emellertid
med och ersattes sedan av en assimilationistisk språkideologi. Enligt denna
ideologi sågs svenskan som det verktyg som skulle göra samerna helt ”integrerade” i det svenska samhället, och därigenom delta i den moderna livsstilen. I utbildningen fick den assimilationistiska språkideologin sin mest
konkreta manifestation i föreskriften 1925 att svenska skulle vara det enda
undervisningsspråket i samisk undervisning (Henrysson, 1986). I praktiken
betydde detta också att samiska elever inte ens tilläts att tala sitt modersmål
under rasterna; detta kunde leda till bestraffning (Hansegård, 1968).
Medan rasistiska idéer gällde både samerna och tornedalingarna blev de
sistnämnda å andra sidan främst utsatta för nationalistiska känslor (Hansegård, 1990; Wingstedt, 1998). Detta kan förklaras med att den finska minoriteten i början av 1800-talet sågs som en säkerhetsrisk för Sveriges gränser
(ibid.). På grund av den kulturella och geografiska närheten till Finland började man se tornedalingarna som en potentiell fara som skulle kunna åsidosätta den svenska kontrollen över regionen (Wingstedt, 1998:76; Oakes,
2001:107). Som ett resultat av detta blev de föremål för en mer systematisk
assimilationistisk taktik som syftade att förvandla dem till ”docile bodies”
(Foucault, 1975), politiskt lojala mot Sverige (inte mot Finland). Som i det
samiska fallet skulle denna assimilation uppnås bland annat genom skolning i svenska språket.
Språk och nationell identitet: svenska, engelska och minoritetsspråk
Det förefaller tydligt från vår diskussion ovan att svenska språket spelat en
central funktion i definierandet av den svenska nationalidentiteten under
1800-talet. Det var emellertid genom socialdemokratins genomslag på 1920och 1930-talen som begreppen nationell identitet och nationalism efter
hand blev misstänkliggjorda (Oakes, 2001:69), vilket också innebar en nedtoning av svenskan som symbol för nationell enhet. Det betyder inte att
den nationella identitetskänslan försvann eller gick under jorden. Det var
snarare så att den antog nya uttrycksformer. Efter andra världskrigets slut
var ett av socialdemokraternas mål att skapa en bild av Sverige som en modell för ett modernt, neutralt, internationellt och jämlikt välfärdssamhälle,
det så kallade folkhemmet. I denna modell blev neutralitet och jämlikhet
symboliska tillgångar för mobilisering och organisering av vad som räknades som ”svenskt” på den nationella arenan, samtidigt som detta avgränsade
och särskiljde Sverige från ”kontinenten” (dvs. Europa). Neutraliteten och
välfärdsstaten som faktorer i identitetsavgränsningen resulterade inte i iso-
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lationism. Tvärtom gav de upphov till en tredje-vägen-internationalism där
Sverige strävade efter att bli en politisk och ekonomisk modell, ”ett sorts
världssamvete obundet av stormakter” (Stråth, 2000:371; jfr också Dahlstedt,
1976, och Karaveli, 1997, som diskuterats ovan).
När det gäller språk, hävdar Oakes (2001) att socialdemokraternas prioritering av modernitet och internationalism genererade en dubbel process. Å
ena sidan tonades svenska språkets funktion som symbol för den nationella
identiteten ner. Å andra sidan upphöjdes engelskan till det språk som passade bäst för att representera Sverige internationellt. Med andra ord kan
man säga att Sverige uppnådde en form av nationell särprägel genom ”strävandet” mot ett internationellt/globalt språk. Det kom att tillhöra modern
svensk identitet att klara sig på engelska i alla behövliga sammanhang.
För att undvika alltför långt dragna förenklingar är det dock viktigt att
skilja mellan (1) byggandet av den svenska identiteten ”utåt” i motsättning
till andra nationalstater, och (2) (re)produktionen av den svenska nationella
identiteten ”inåt”, det vill säga på den nationella arenan. Det behöver inte
ifrågasättas att färdigheter i engelska var, och i viss utsträckning fortfarande
är, viktiga för skapandet av bilden av Sverige som ett modernt och internationellt orienterat land ”utåt”, medan svenska språket fortsatte att spela
en enande roll nationellt, eller ”inåt”. Visst är det så att avsaknaden fram
till nyligen av en lag som stadfäste svenskans status som Sveriges officiella
språk kan tolkas som ett faktiskt exempel på frånvaron av svenska språket
som en egen punkt på den svenska politiska agendan under större delen av
1900-talet (Teleman & Westman, 1997:5; Oakes, 2001:70). Men att svenskan
kontinuerligt hade betydelse politiskt som en ingrediens i ett nationsskapande projekt framgår tydligt om vi tar hänsyn till den assimilationistiska
ideologin med krav på svenska som undervisningsspråk för inhemska minoriteter som rådde öppet fram till 1960-talet – och därefter, vilket behandlas
nedan, som en mera dold, men ändå betydelsefull idéströmning.
Genom landets neutrala ställning under andra världskriget påverkades
Sveriges produktionsapparat inte särskilt mycket av stridigheterna (Oakes,
2001:112). Detta innebar att den svenska industrin, till skillnad från många
andra europeiska länders, var förberedd för ekonomisk tillväxt på 1950-talet.
Bristen på inhemsk arbetskraft gjorde att Sverige var ett av de första länderna som öppnade sina gränser för arbetskraftsinvandring (ibid.). På samma sätt som i fallet med de inhemska minoriteterna inramades den statliga
hanteringen av invandrare av ett ideologiskt mönster i enlighet med vilket
de migranter som hade för avsikt att bosätta sig permanent i Sverige förväntades assimileras i det svenska samhället så fort som möjligt. Enligt detta
ideologiska ramverk borde migranterna ge upp sina språkliga och kulturella
traditioner till förmån för svenska ”normer” (se SOU, 1997b:15).
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1960 – 1990
Medan invandrarna på 1950-talet var begränsade till antalet och välkomnades som utländsk arbetskraft för att möjliggöra den svenska ekonomiska
expansionen, ökade immigrationstalen avsevärt på 1960- och 1970-talen.
Dessutom fick invandringen en annan karaktär, vilket starkt bidrog till den
ökade kulturella och språkliga mångfalden. På 1970-talet behövdes invandrare inte längre i samma utsträckning för att möta kraven från den svenska
industrin, utan en stor andel av invandrarna var personer som flydde från
sina hemländer av politiska, ekonomiska och personliga skäl. Det kan göras
gällande att en politik som bygger på kulturell och språklig homogenitet
dåligt kunde spegla och fylla behoven i den aktuella verkligheten (Oakes,
2001:112). Det ideologiska skiftet från assimiliationism till pluralism och erkännandet av språklig mångfald bör inte ses som ett isolerat fenomen, utan
som en nationell yttring av den transnationella diskursen om språk, utbildning och migration som var i omlopp vid den här tiden.
Transnationella diskurser om språk i utbildningen och skiftet till pluralism
Ett av de viktigaste policydokumenten när det gäller språk i undervisning
är UNESCO:s ovan nämnda rekommendation från 1953 att alla världens
barn skulle få sin initiala skolgång på sitt modersmål (UNESCO, 1953:68ff).
Denna rekommendation utgör också kärnan i UNESCO:s Konvention mot
diskriminering inom undervisningen från 1960, som fokuserar på frågor kring
språkliga minoriteter. För att eliminera och förebygga diskriminering, ställde denna konvention som krav att stater skulle förbinda sig att
ge utländska medborgare, bosatta inom deras territorium, samma tillgång till undervisning som de egna medborgarna. (UNESCO, 1960)

Detta betyder bland annat att
det är väsentligt att tillerkänna medlemmar av nationella minoriteter rätt att bedriva egen
undervisningsverksamhet, varmed även förstås upprättande av skolor samt, beroende på
varje stats undervisningspolitik, användning av eller undervisning i deras eget språk. (ibid.)

Även om Sverige ratificerade konventionen först 1968, är det inte orimligt
att anta att den ökande internationella medvetenheten om frågor kring flerspråkig undervisning kan ha spelat en roll i den mer proaktiva inställningen
från de svenska institutionerna gentemot språkliga minoriteter redan i början av 1960-talet (jfr Hällgren, Granstedt & Weiner, 2006:315). Till största
delen i linje med UNESCO:s idéer antog Europarådet 1970 en resolution
som uppmanade myndigheterna i invandringsländerna i Europa att ta fullt
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ansvar för utbildningen för invandrarnas barn. Detta var en reaktion mot
att de utbildningsformer där antingen hemländerna eller organisationer
bland invandrarna själva tog ansvar för barnens skolgång fungerade dåligt
för arbetskraftinvandrare. Rådet utfärdade 1977 ett direktiv som skulle vara
bindande för medlemsländerna, i vilket artikel 3 har följande lydelse:
Medlemsstater skall i enlighet med sina nationella omständigheter och lagar och i samarbete med ursprungsländerna vidta lämpliga åtgärder för att i samband med den normala
utbildningen främja undervisning i ursprungslandets modersmål och kultur... (Europarådet, 1977)

Det är i denna bredare, internationella kontext av språk, undervisning och
migration som den svenska regeringen 1968 beslutade att tillsätta en parlamentarisk utredning, den så kallade Invandrarutredningen, med syftet att staka ut invandrarnas situation i det svenska samhället. Utredningen resulterade
i en uttömmande rapport med titeln Invandrare och minoriteter (SOU 1974).
År 1975 klubbade riksdagen enhälligt igenom ett lagförslag som fastställde
tre grundläggande principer som skulle prägla Sveriges framtida hantering av
etnolingvistiska minoriteter: jämlikhet, valfrihet och samverkan (jfr ovan).
Detta innebar 1) en strävan att uppnå jämlika möjligheter för invandrare och
svenskar; 2) valfrihet för invandrarna att besluta i vilken grad de ville behålla
sina kulturella och språkliga traditioner; och 3) samverkan mellan invandrare
och svenskar. Ett nytt nyckelord gjorde sitt inträde i den politiska diskursen:
mångkultur, som senare ersattes med mångfald (SOU 1997b).
Visserligen hade jämlikhetsprincipen införts redan 1968 när riksdagen
beslöt om reglering av invandringen. I regeringens proposition (Prop. 1968:
42) betonades att invandrare skulle ha möjlighet att leva på samma standardnivå som den inhemska befolkningen, samtidigt som staten skulle ge invandrarna möjlighet till anpassning i Sverige. På så sätt kan man säga att det
sedan 1968 fanns en ambition från politiskt håll att åstadkomma jämlikhet
mellan svenskar och invandrare. Jämlikhetsmålet skulle dock förverkligas
genom den allmänna välfärdspolitiken. Detta innebar att ”jämlikhetsmålet,
som det definierades av regeringen 1968, vilade på föreställningen att staten
ansvarade för en juridisk samhällsgemenskap som kunde göras tillgänglig
utan krav på kulturell assimilation, alltså den möjlighet som mångkulturaliserna avfärdade (Dahlström, 2004:87). Staten skulle alltså inte vara ansvarig
för kulturell gemenskap. Ansvaret för detta skulle ligga på ”minoritets- och
invandrargrupperna själva” (ibid.:88).
År 1975 tilldelades istället staten ett alltmer proaktivt ansvar för minoritetsskyddet (jfr Joppke & Morawska, 2003:13). Denna vändning speglas tydligast i hemspråksreformen 1977 (jfr också diskussionen ovan).
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Det pluralistiska skiftet: fallet modersmålssundervisning
Bakom invandrarutredningens (SOU, 1974) ställningstagande för hemspråksundervisning spelade bl.a. omsorg om den individuella elevens intellektuella
och kunskapsmässiga utveckling under skoltiden en roll. Hemspråksundervisningen betraktas här som ett medel att avhjälpa den resurssvaghet som
ofta karakteriserar invandrargrupper, dvs. som en sorts sociallagstiftning (jfr
Hyltenstam, 1986). Man hade redan under 1960-talet fått påtagliga erfarenheter i den svenska skolan av att invandrarbarn ofta fick stora problem med
att inhämta kunskaper om de omedelbart eller efter en kort introduktion
blev undervisade enbart på svenska. Likaså hade uppmärksammandet av tornedalsfinska och samiska minoritetsbarns svårigheter med andraspråksinlärning och kunskapsinhämtande förts in i debatten (Hansegård 1968; se Stroud
2004b för en diskussion kring begreppet halvspråkighet). Bertil Malmberg
skrev 1964 i boken Språket och människan, ”Vad man i vårt land har gjort för
språkminoriteternas självklara rätt, tillfredsställer inte de blygsammaste anspråk på anständig minoritetspolitik.” (femte upplagan 1970:156).
Det internationella kunskapsläget spelade som nämnts ovan också en
viktig roll i diskussionen. Medan tidigare forskning ofta hade utpekat tvåspråkigheten i sig som ett problem för minoritetsbarns skolgång och allmänna utveckling, blev det nu klarlagt att de problem man i denna forskning beskrivit snarare var en effekt av att man jämfört tvåspråkiga barn från
mindre gynnsamma sociala omständigheter med enspråkiga från sociala
bakgrunder som mera främjar kunskapsutveckling och allmän kognitiv utveckling. Konsensus hade vuxit fram om att barn mycket väl kan utveckla
två språk, samtidigt som de på ett tillfredsställande sätt inhämtar kunskap
och utvecklas harmoniskt som människor, under förutsättning att omständigheterna är gynnsamma.
Det är självklart att en sådan stor ideologisk förändring inte kan ske utan
att människor intar olika attityder till det nya. Med andra ord bestäms ett
samhälles så kallade praktik inte bara av samhällets officiella hållning utan
också av de ideologier människor på olika nivåer i samhällsmaskineriet
innehar. När det gäller språklig, kulturell och etnisk mångfald finns hela
skalan av åsikter representerad bland befolkningen från dem som välkomnar och hyllar den nya kulturella och etniska variationen till dem som är
öppet fientliga till allt som de uppfattar som icke-svenskt eller främmande.
Många hyser en oro för att samhället genom sin nya etniska sammansättning ska komma att utvecklas bort från det som de uppfattar som svensk
kultur och svenska värderingar. Andra har inte på allvar uppfattat att befolkningsstrukturen har ändrats så radikalt.
Hemspråksreformen ledde till mycket skilda resultat inom olika lokala
kontexter (Municio, 1986), men attitydförändringen på riksdagsnivå till
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förmån för ett pluralistiskt synsätt hade ingen omedelbar betydelse bland
gräsrötterna för deras attityder gentemot invandrare och deras språk (jfr
Hyltenstam, 1999c:12). Med andra ord, ”[m]ulticulturalism may well have
become the new catch phrase in Sweden from the 1960s-1970s, but on the
whole it has amounted to little more than the mere recognition of Sweden’s
ethnolinguistic diversity” (Oakes, 2001:111). Detta var i viss utsträckning fortfarande giltigt i början av 2000-talet, vilket bevisas av en telefonenkät om
språkattityder utförd av Svenska Gallupinstitutet i juni 2001 (Nygård, 2002).
Ett slumpmässigt urval av 1 000 personer tillfrågades (bland annat) i vilken
utsträckning de instämde eller inte i påståendena ”Det är viktigt att bevara
minoritetsspråken i Sverige” och ”Det är viktigt att bevara invandrarspråken
i Sverige”. Av respondenterna var 81 % i allmänhet positiva till bevarandet av
de språk som talas av de nationella minoriteterna, medan endast 58 % stödde
bevarandet av invandrarspråken. Det framgår från dessa siffror att attityderna gentemot de nationella minoritetsspråken är mer positiva än gentemot
invandrarspråken. Liksom Nygård tillägger, blir skillnaderna ännu tydligare
”om man ser till hur många som instämmer helt i de båda påståendena: 60
% respektive 33 %” (2002:20). Dessa resultat bekräftar en tidigare undersökning om språkattityder gjord 1998 bland 234 elever i 4 olika gymnasieskolor i
Stockholm, Kiruna och Malmberget (Oakes, 2001). Undersökningen visar att
en stor andel av svenska gymnasieelever inte tycker att arabiska är ett vackert
språk. Om man antar att omdömen om ett språks estetiska värde egentligen
signalerar attityder till dess talare, är det inte obefogat att dra slutsatsen att
the young Swedes clearly did not share the pluralistic attitudes of official circles when
considered in the context of specific languages. In particular in the case of Arabic, a
strong, negative correlation was even observed between strength of Swedish identity […]
and attitudes towards Arabic as a beautiful language. (Oakes, 2001:197)

På det hela visar resultatet av de båda enkäterna att mångkultur kan vara
ett tomt slagord, och att det ”pluralistiska skiftet” på 1970-talet kanske inte
haft så djup inverkan på människors språkattityder på gräsrotsnivå. Enligt
vårt sätt att se det bör man emellertid inte heller underskatta att en sådan
ideologisk vändning spelade en annan viktig roll i det svenska samhället,
nämligen att det påverkade de diskursiva villkor för vad som kan sägas (eller inte) om invandrare i den offentliga diskursen. Det pluralistiska skiftet
hjälpte till att förändra den ”diskursiva ordningen” (Butler, 1997:139) kring
invandrares språk och kulturer. Som sådan är den ett exempel på vad Butler
kallar implicit censur som ”rules out in unspoken ways what will remain
unspeakable” (s. 130). Det blev, kort sagt, vid sidan av det officiella försöket
att skapa ett pluralistiskt och mångkulturellt Sverige, mindre acceptabelt
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och mer stigmatiserat att öppet hävda i den offentliga diskursen att ”de”
(invandrarna) borde bli som ”vi” (svenskarna). Men eftersom ideologier är
djupt rotade och ofta omedvetna övertygelsesystem, försvinner de inte så
snabbt. Assimilationismen försvann alltså inte, utan antog nya och mer subtila uttrycksformer, där till synes liberala och antidiskrimerande uttalanden
fästes vid intoleranta antaganden och slutsatser (se även nedan samt Blackledge, 2005; Milani, 2007c, 2008, 2010).
Avslutningsvis kan man påpeka att 1970-talets beslut om hemspråksundervisning blev mycket uppmärksammat internationellt, och Sverige betraktades som nämnts ovan i många länder under en period på 10-15 år som
ett föregångsland på detta område. Denna politik till stöd för pluralism kan
emellertid sedd i backspegeln betecknas som yrvaken, ogenomtänkt och
endast i liten omfattning politiskt och opinionsmässigt förankrad. Sålunda
kan man hävda att samhällets officiella ideologiska hållning till minoriteterna svängde från ett mer eller mindre oreflekterat assimilationstänkande
under perioden fram till 1970-talets början till ett likaledes oreflekterat
pluralistiskt tänkande under 1970- och 80-talet. Att använda beteckningen
”oreflekterat” kan vara befogat, eftersom man tycks ha tagit assimilation
respektive pluralism som självklarheter under respektive period utan att
reflektera över de mer djupgående praktiska konsekvenserna för samhället
och för enskilda individer. På grund av den svaga förankringen och berördas
ofta begränsade insikter, t.ex. i en sådan fråga som vad tvåspråkig undervisning i praktiken innebär, har den lagstiftning som berör undervisning i andra modersmål än svenska haft stora svårigheter att hålla ställningarna både
socialt och politiskt (jfr Municio, 1987).
1990–2010
Den sociolingvistiska situation som beskrivs i förra avsnittet förvandlades
avsevärt under 1990-talet inte minst som resultat av ett förändrat samspel
mellan olika diskurser om språk. För det första började Europarådet under
den tiden diskutera texterna i två konventioner: ramkonventionen om nationella minoriteter samt stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (Grin,
2003:56ff). Som vi illustrerat ovan omsattes det internationella uppmärksammandet av nationella minoriteter i en diskussion bland svenska politiker huruvida Sverige skulle ratificera dessa konventioner. Medan de nationella minoriteterna och deras språk i den politiska diskursen på 1970-talet
hade buntats ihop med de invandrade minoriteterna under den gemensamma rubriken ”invandrare och minoriteter”, föranledde debatterna kring
Europarådets konventioner en syn på nationella och invandrade minoriteters språk som föremål för politisk intervention (se SOU, 1997a, 1997b, samt
Hyltenstam & Milani, 2005 för en mer ingående diskussion).
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För det andra blev svenska språkets dittills oomtvistade men oreflekterade
ställning som landets de facto officiella språk plötsligt ett centralt ämne för
politiker och språkvetare. Till följd av detta uppstod en debatt där svenskan
framställdes som hotad, och därför i behov av stöd från statligt håll (se ovan).
För det tredje hade hemspråksundervisningen sedan den infördes varit
föremål för kritik från många delar av det civila samhället (se Hyltenstam
& Tuomela, 1997). Början av 1990-talet kännetecknades emellertid av ett
mer öppet ogillande av denna undervisningsform från visst politisk håll.
Trots sin kortlivade existens var Ny demokrati som kommenterats ovan det
första partiet i Sverige som öppet propagerade för att den statligt finansierade hemspråksundervisningen skulle läggas ner och offentligt associerade
”invandrare” med ”problem” (t.ex. kriminalitet, bidrag och hiv) (Boréus,
2006a:82). Det som är intressant att notera är att kopplingen mellan invandrare och deras påstådda brist på färdigheter i svenska språket blev en kliché
i den svenska offentliga diskursen under de därpå följande åren. Och den
dök upp i olika skepnader i den livliga debatten om språkkrav för medborgarskap (Milani, 2007b, 2008, 2009). Vår poäng i den resterande delen av
texten är att dessa debatter delar en gemensam nämnare, nämligen kampen
mellan svenska språket och språklig mångfald som symboler för vad som
ska representera Sverige idag.
Svenskan, flerspråkigheten och lagstiftningen
Även om det är omöjligt att fastställa när en debatt startar eller avslutas, visar Milani (2007a) att debatten om svenskans främjande har sin upprinnelse
i intersektionen mellan olika diskurser om språk som cirkulerade bland
forskare i början av 1990-talet, nämligen diskursen om hotade språk (se
Krauss, 1992) och diskursen om engelska som globalt språk (se Phillipson,
1992). Det bör tilläggas att detta var en period av politisk och ekonomisk
oro, särskilt som Sverige genomled sitt välfärdssystems första riktiga kris.
Och delvis på grund av detta började den socialdemokratiska regeringen att
fundera på ett svenskt medlemskap i Europeiska gemenskapen (senare EU).
Det var dessutom en tid då frågor om inhemska minoriteter och deras språk
tog ordentlig fart på den politiska agendan internationellt (se ovan). I ljuset
av detta kan man hävda att det var samverkan mellan existerande diskurser
å ena sidan, och sociopolitiska omvandlingar å den andra, som skapade de
gynnsamma förhållandena för tillkomsten av en vetenskaplig diskussion
om svenska språkets ställning och framtid (Milani, 2007a). Detta berodde
på att diskursen om hotade språk och diskursen om engelska som globalt
språk gav svenska språkvetare meningsskapande resurser med vilka de kunde föreställa sig vad som skulle kunna hända med det svenska språket till
följd av förändrade politiska maktförhållanden för staten efter EU-inträdet.
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De aktuella diskurserna utgjorde en bakgrund till bilden av svenskan och
engelskan i kamp mot varandra på olika arenor (Sverige, EU, världen). Med
avstamp i engelskans globala dominans utgjorde de också bakgrunden till
perspektivet att se svenskan som ett ”minoritetsspråk” (Hyltenstam, 1996b,
1999b), hotat av engelskan i många domäner i samhället (kultur, högre utbildning, etc.) och som därför var i behov av statligt stöd.
Som vi beskrivit ovan begränsades inte engagemanget för svenskan gentemot engelskan till den akademiska sfären. En genomgång av motioner
lagda av riksdagsledamöter under 1990-talet (Milani, 2007a) visar att svenskans status inom EU:s institutioner var något som också oroade svenska politiker. Naturligtvis är det svårt att avgöra om påståenden framförda av politiker respektive forskare är sammanlänkade i ett orsaksförhållande. Hur som
helst är kopplingarna mellan den akademiska och den politiska diskursen
tydlig i de undersökta texterna. Både riksdagsledamöter och regeringen refererar explicit till forskarnas farhågor om svenska språkets framtid för att
underbygga sina åsikter om att staten bör vidta åtgärder för att säkerställa
svenskans ställning. Det är emellertid anmärkningsvärt att regeringen 2005
föreslog att erkännandet av svenskan som huvudspråk i Sverige inte officiellt skulle stadfästas i lag (Prop. 2005/06). Det som är intressant att förstå är
då varför regeringen först verkade stå bakom engagemanget för det svenska språket, för att sedan dra tillbaka sitt fulla stöd. Ett svar på dessa frågor
skulle kunna ges med hjälp av begreppen skala och legitimering och deras
ömsesidiga förhållande till språk (Milani, 2007d).
Som Blommaert et al. (2005:203) uttrycker det: ”The notion of scale [...]
emphasizes the idea that spaces are ordered and organized in relation to one
another, stratified and layered, with processes belonging to one scale entering processes at another scale.” På en första nivå har svenskan de facto status som dominerande majoritetsspråk i relation till, exempelvis, inhemska
minoritetsspråk och invandrarspråk i Sverige. Av historiska och politiska
skäl har en sådan ställning emellertid både tagits för självklar och tonats
ned (jfr Oakes, 2001), och därför historiskt sett inte officiellt stadfästs i lag.
På en andra nivå har Sverige genom sitt EU-medlemskap blivit en del av en
större politisk-ekonomisk sfär (dvs. EU) där svenskan erhållit status som
officiellt språk och arbetsspråk i EU:s institutioner, samtidigt som den de
facto har kommit att inta en underlägsen position i förhållande till de starkaste EU-språken (t.ex. engelska och franska) (jfr Phillipson, 2003). På en
tredje nivå blir Sverige alltmer en del av en sammanlänkad global sfär där
engelskan, eller bättre uttryckt engelskorna i pluralis för att understryka
mångfalden av varieteter av ett sådant språk (Kachru, 1997), i hög grad används och undervisas antingen som andra- eller främmandespråk, och har
ett högt symboliskt och kommunikativt värde (jfr Phillipson, 1992). När det
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gäller Sverige, är det svenskans ojämlika ställning i relation till engelskan i
de europeiska och globala sfärerna och engelskans möjlighet att inkräkta på
svenskans dominans i den nationella sfären som gav upphov till kraven på
att lagstifta om svenskans status som huvudspråk.
Om man antar att staten i representativa demokratier ”is typically obliged to rationalise its actions in terms of the general ‘good of the people’”
(Johnson, 2005b:462), har den svenska staten sett sig själv nödgad att på ett
rationellt sätt rättfärdiga införandet av en lag om svenska språket. Med utgångspunkt i Habermas (1979) föreställning om legitimationskris, visar Milani och Johnson (2008) att rationaliseringen av förslaget om en språklag är
en diskursiv process som visade sig vara särskilt problematisk i den svenska
kontexten, eftersom den krockade med en restriktion med vilken en sådan
rationalisering kan göras, nämligen det oacceptabla i en handling från staten som kan uppfattas som en offentlig manifestation av nationalism som
privilegierar en etnisk eller lingvistisk grupp. Som vi nämnt tidigare, blev
nationalism och nationell identitet tabuord efter andra världskriget (Oakes,
2001). Därtill har mångkultur och mångfald sedan det pluralistiska skiftet
på 1970-talet varit det ideologiska maskineri som motiverat den svenska politiken. Mot denna bakgrund är det inte påtagligt anmärkningsvärt att den
svenska regeringen 2005 avfärdade förslaget till språklag.
Enligt de argument som presenterades i Mål i mun, är lagstiftandet om
användningen av svenskan och dess ställning som huvudspråk en politisk
strategi för att medla mellan ”enhet” och ”mångfald”. Å ena sidan skulle en
lag befästa en redan existerande verklighet där svenskan de facto har en dominerande ställning i den nationella sfären. Å andra sidan skulle en språklag vara ett beslut som för framtiden markerar att det är svenska, och inte
engelska, som fortsatt är det samhällsbärande språket i Sverige, även om
engelskan fortfarande skulle främjas som ett viktigt skolämne. Ett sådant
argument kan förvisso passa väl in i en syn på olika språk som ej ömsesidigt
uteslutande kommunikationsmedium, det vill säga som jämnt distribuerade och genom olika former av statliga regleringar mer eller mindre parallellt
användbara i olika domäner (dvs. skolor, domstolar, offentlig administration, etc.; jfr det aktuella uttrycket parallellspråkighet).
Det har dock hävdats att språkets kommunikativa och symboliska funktioner är oskiljaktiga (May, 2005; se även Bourdieu, 1991). Enligt ett sådant
synsätt är en lag som befäster svenskans status som ”huvudspråk” också en
manifestation av vad Billig (1995:85) kallar ”hegemonins syntax” en symbolisk handling varigenom den svenska staten väljer ett språk att representera
den svenska nationen. På detta sätt skulle staten genom lagstiftningen aktivt
legitimera den sociala hierarkin av existerande ojämlika positioner som intas
av olika språk i det svenska sociolingvistiska landskapet, och officiellt (åter)
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befästa svenskan i toppen, följd av inhemska minoritetsspråk och invandrarspråk. Naturligtvis kan den statliga bekräftelsen av svenskans symboliska
funktion som markör för den svenska nationen uppfattas som en alltigenom
rationell åtgärd – trots allt är ju svenska historiskt det språk som talats av den
absoluta majoriteten på svenskt territorium. Ändå menar Milani och Johnson
(2008) att ett sådant officiellt erkännande var bekymmersamt. Först skulle
det stå i konflikt med den socialdemokratiska rädslan för att offentligt koppla
språk till etnicitet och därigenom se svenskan som en metonymisk representation av nationen som helhet. Men det skulle också vara kontroversiellt på
grund av de potentiella sociala effekterna, nämligen att det skulle kunna uppfattas som en tydlig manifestation av en statligt subventionerad symbolisk
ojämlikhet. De dilemman som den svenska staten fick brottas med när den
behandlade språklagsfrågan var på det stora hela symptomatiska, dels för en
konflikt mellan de nya sociolingvistiska villkor som uppkommit till följd av
det dialektiska samspelet mellan överstatliga och regionala omdaningar (dvs.
EU-inträdet och den ökade etniska mångfalden), dels för de restriktioner i
den diskursiva ordning som härskar inom den nationella sfären.
Hur kommer det sig då att en språklag slutligen klubbades igenom 2009?
En uppenbar anledning är det faktum att det har funnits en starkare politisk vilja för en sådan lag sedan den borgerliga alliansen genom riksdagsvalet
2006 kom i regeringsställning. Stödet för en språklag kan också tolkas som
ett strategiskt drag varigenom den nya regeringen kunde profilera sig själv
i opposition med den tidigare socialdemokratiska administrationen. Det är
dock viktigt att notera att den slutgiltiga texten faktiskt väsentligen skiljer
sig från lagförslaget i Mål i mun.
Mål i mun försökte i och för sig ta i beaktande det svenska sociolingvistiska landskapet i sin helhet. Förutom svenskans roll som samhällsbärande
språk tas där hänsyn till de nationella och invandrade minoriteterna samt
deras rätt till modersmål och till undervisning i svenska. Dessutom betonades vikten av inlärningen av främmande språk som en resurs som skulle
kunna öka den svenska befolkningens konkurrenskraft i en alltmer globaliserad värld. Här bör också tilläggas att detta fokus på främmande språk står
väl i samklang med Europeiska unionens försök att främja flerspråkighet i
medlemsländerna. Trots detta erkännande av flerspråkigheten och dess betydelse för det svenska samhället, begränsades dock lagförslaget i Mål i mun
till att styrka svenskans ställning i nationella och internationella sammanhang. När det gäller frågan om andra språk hänvisades i stället till andra,
redan existerande bestämmelser.
I jämförelse förefaller det tydligt att den språklag som blev verklighet
2009 utgör ett mer holistiskt försök att i en och samma lagtext officiellt erkänna den språkliga mångfalden i Sverige. Visserligen är det ur ett rent juri-
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diskt perspektiv oväsentligt huruvida olika språks ställning stadfästs i olika
lagar respektive i en och samma lag, men man skulle kunna hävda att en
övergripande språklagstiftning på ett symboliskt plan bidrar till att klargöra
att det officiella erkännandet av svenskan som landets gemensamma språk
inte skall tolkas som riktat mot bevarandet och främjandet av andra språk.
En sådan övergripande lagstiftning kan snarare ses som en del av en språkpolitik som syftar till att ta hänsyn till den flerspråkiga repertoaren hos alla
talare i Sverige oavsett modersmål.
Avslutningsvis bör man poängtera att lagens formulering med dess starka
betoning på att den enskilde ska ”ges möjlighet” till att ”lära sig, utveckla
och använda” svenska, nationella minoritetsspråk och teckenspråk samt ”utveckla och använda” andra modersmål kan tolkas som ett tecken på statens
ideologiska förpliktelse att göra flerspråkigheten till en nationell symbol för
dagens Sverige. Det kvarstår dock att se hur den praktiska tillämpningen av
lagen kommer att ta sig ut i olika lokala kontexter (jfr Lindberg, 2009), samt
huruvida denna lag kommer att påverka gräsrötternas attityder till språklig
mångfald.
Svenskan, flerspråkighet och nationell identitet: debatten om språkkrav
för medborgarskap
Vi nämnde i tidigare avsnitt att kungörelsen av 1950 års lag om medborgarskap fastställde att varje ansökan om medborgarskap skulle åtföljas av
ett certifikat utfärdat av en ”lärare, präst eller annan kompetent person”
(citerat i SOU, 1999:307) som intygade den sökandes färdigheter i svenska
språket. Mot bakgrund av det pluralistiska skiftet på 1970-talet är det därför inte överraskande att sådana mer eller mindre informella test sågs som
orättvisa och slutligen slopades i början av 1980-talet. Anledningen var att
sådana språkkrav för medborgarskap skulle strida mot gällande ideologiska
principer om Sverige som ett pluralistiskt och mångkulturellt samhälle.
Detta är något som återkommande påpekats i officiella policydokument i
medborgarskapsfrågor fram till 2001 (jfr SOU, 1999, för en översikt).
Att Folkpartiet föreslog just språkkrav för medborgarskap redan ett år
efter att den reviderade medborgarskapslagen vunnit laga kraft, vilken i
politisk konsensus just avvisat sådana krav, genererade livliga reaktioner.
Enligt Folkpartiet skulle ett språktest vara långt från diskriminerande. Istället skulle det vara en åtgärd som ökade det svenska samhällets välmåga.
Det som redan är uppenbart här är att ett språktest för medborgarskap inte
betraktas som en rent språklig fråga, utan också konceptualiseras i ett bredare, socialt perspektiv. Språktestets sociala betydelse är uppbyggd kring
en logik som lyder: Invandrare saknar svenska språket. Ett språktest skulle
vara ett instrument för att sporra invandrare att lära sig svenska. Det skulle
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öka den sociala sammanhållningen, gynna invandrarnas tillgång till arbetsmarknaden och även ha en symbolisk betydelse genom att markera ett kliv
från den förment ”flummiga” socialdemokratiska hanteringen av samhället
i riktning mot en tuffare, nyliberal form av samhällsorganisation. Det är
de olika aspekterna av denna logik som undersökts i litteraturen om denna
debatt (Milani, 2007b, 2008, 2009).
Till att börja med fokuserar Milani (2008) på hur ett språktest för medborgarskap kopplas till ämnet social sammanhållning. Studien börjar med att
titta på hur ett spektrum av sociala aktörer i tidningsartiklar och policydokument framställer Sverige som ett samhälle där den sociala uppdelningen beror på huruvida svenska språket behärskas eller inte. Avsaknaden av svenska
porträtteras inte som resultatet av det samspel mellan olika sociokulturella
och ekonomiska villkor som påverkar dem som flyttar till Sverige, utan ses
som om den vore en inre egenskap gemensam för alla invandrare i Sverige.
För att använda Irvine och Gals (2000) term används avsaknaden av svenska
som en ikon för invandrarskap. Dessutom visar textanalysen av de relevanta
dokumenten att en sådan språklig brist framställs som ett samhälleligt problem, eftersom den kopplas till vad som kan räknas som acceptabelt moraliskt och socialt beteende i Sverige, och alltså ger upphov till den ”klyfta”
mellan ”svenskar” och ”andra” som behöver överbryggas. Med utgångspunkten att ett språktest skulle ha inverkan på invandrarnas motivation att lära
sig svenska, framställs språktest som en katalysator för den sociala sammanhållningen. Det skulle ge invandrarna resurser varmed de skulle kunna agera
på rätt sätt i det svenska samhället och vara jämbördiga med svenskarna.
Det kan låta som ett emancipatoriskt argument i invandrarnas intresse. Men
här förs en diskurs om inkludering där de påstått uppdelade sociala/etniska
grupperna förs samman till en helhet som dock endast till synes är inkluderande, liberal och antidiskriminerande (Milani, 2008).
I linje med Bourdieus (1991) observationer om institutionsriter hävdar
Milani (2008) att språktest för medborgarskap är en diskriminerande praxis
som ofelbart leder till någon form av social uteslutning, eftersom det alltid
kommer att finnas någon som underkänns i ett språktest vilken lägstanivå
på språkfärdigheten som än sätts. Man kan ju dessutom undra varför ett test
över huvud taget införs om inte tanken är att utesluta dem som misslyckas.
Som följd av detta kommer det alltid att finnas någon som diskvalificeras
från att tillerkännas samma rättig- och skyldigheter som svenskar och de
invandrare som faktiskt klarar testet. Mot detta kan invändas att invandrare
skulle få rätten att ta testet obegränsat antal gånger (vilket Folkpartiet också föreslog). Detta leder oss till frågan: Varför är svenska språket en så viktig
förutsättning för beviljandet av medborgarskap att invandrare absolut behöver bevisa sina språkkunskaper genom ett lagstadgat prov? Enligt Milani
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(2008) står svaret att finna i två med varandra förbundna antaganden som
ligger bakom påståenden som framförs av förespråkarna för ett språktest:
(1) den nödvändiga förutsättningen för att vara svensk medborgare är att
känna till och förstå den svenska livsstilen, kulturen och moralen; och (2)
detta ”kulturella kapital” (Bourdieu 1991) kan bara uppnås genom svenska
språket. Med andra ord hänger språk, kultur och medborgarskap ihop hos
förespråkarna för ett språktest på ett sådant sätt att det bara blir möjligt för
den som talar svenska språket och känner till den svenska kulturen att bli
svensk medborgare. Detta betyder också att inkludering endast beviljas om
invandraren förvärvar en uppsättning etablerade svenska normer. I klartext
är denna till synes antidiskriminerande diskurs om inkluderande faktiskt
liktydig med språklig och kulturell assimilation.
En sådan diskurs om ”inkludering” där medlemskap beviljas efter uppfyllande av givna språkliga och kulturella normer står emellertid i konflikt
med Folkpartiets uttalade mål att
Sverige ska vara ett mångkulturellt, tolerant och humant samhälle. Likhet inför lagen ska
råda på alla områden. Människor ska bemötas med respekt för sin särart, inte misstroende
och fientlighet. (Folkpartiet, 2002:14)

Enligt Milani (2008) finns det en paradox här mellan (1) ett uttalat försök
att erkänna och ge plats för kulturell mångfald och att framställa Sverige
som ett mångkulturellt och tolerant samhälle, och (2) det mer eller mindre underförstådda antagandet att kunskaper i ett språk (svenska), och en
kultur (den svenska) är ett villkor för att bli svensk medborgare. I enlighet med ”hegemonins syntax” (Billig, 1995:87; se ovan), ges svenska språket
och dess antagna nödvändiga komplement, svensk kultur, ett högre värde,
medan alla andra språk och kulturer som de facto finns i det svenska samhället nervärderas till att vara irrelevanta för medborgarskap. Detta innebär
att den enda acceptabla identiteten som medborgare här är den hos någon
som talar svenska och känner till den svenska kulturen, medan alla de som
inte kan bevisa att de uppfyller dessa kriterier officiellt måste utestängas (jfr
Blackledge, 2005:213ff, för ett liknande exempel i den brittiska kontexten).
Om alla dessa faktorer sammanförs, kan slutsatsen dras att de offentliga
påståenden som gjorts 2002 om nödvändigheten av att införa språktest för
medborgarskap inte bara handlar om en objektiv mätning och bedömning av
invandrares språkkunskaper, utan också en konkret manifestation av språkideologi – man skulle kunna kalla den en språkkravsideologi – som ser färdigheter i ett språk och kunskapen om en kultur som de obligatoriska förutsättningarna för att bevilja rätten till medborgarskap i det svenska samhället
och den svenska nationen som en homogen imaginär gemenskap (Anderson,
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1991 [1983]). En sådan ideologi tävlar med och försöker utmana den officiella
flerspråkighets- och mångkultursideologin. Om vi tittar på resultaten från
en SIFO-undersökning som gjordes i början av valkampanjen 2002, ser vi
tecken på att språkkravsideologin skulle kunna vara fast förankrad på gräsrotsnivå (se även Milani, 2007b). Ett slumpmässigt urval av 1000 personer tillfrågades: ”Är det rätt eller fel att kräva vissa kunskaper i det svenska språket
för att få bli medborgare i Sverige?” (Dock efterfrågas inte huruvida det är
rätt eller fel att införa ett test.) Hur som helst ansåg 71% av respondenterna
att det var rätt, 22 % att det var fel, och 6 % hade ingen åsikt. Intressant nog
tolkades resultaten från opinionsundersökningen i Dagens Nyheter som ett
bevis på att en ”[m]ajoritet stöder språktest”, alltså just ett språktest och inte
bara krav på språkkunskaper (2002-08-15). Likaledes rapporterade Expressen
att ”[s]venskarna ger Leijonborg rätt om språktest” (2002-08-15).
Trots folkligt stöd och starka åsikter i frågan från några medlemmar i
Folkpartiet har språkkravsideologin inte nått konsensus i den politiska
sfären, där mångkultur och språklig mångfald fortsätter att dominera som
de breda, ideologiska principer som präglar uppläggningen av politiken (se
t.ex. språklagsfrågan som diskuterats ovan).18 I denna ideologiska tävlan är
det också viktigt att poängtera som vi visat ovan att Folkpartiet använder
sig av vetenskapliga arbeten för att validera språkkravsideologin. För att illustrera detta använder sig Milani (2009) som ett typexempel av policyrapporten Språkkravsreform brådskar – nya fakta och argument (Folkpartiet,
2003). Valet av ett specifikt policydokument motiveras av dess funktion
i den svenska debatten. Milani (2009) använder sig av kritisk diskursanalys för att belysa hur rekontextualiseringen av vissa argument i ett antal
vetenskapliga rapporter resulterade i en resignifiering av dessa argument
i Folkpartiets policydokument. Mer exakt sker resignifiering genom en utradering av komplexiteten i argumentationen i källtexten. Det som utraderats och inte tagits i beaktande är påverkan av socioekonomiska faktorer
vid andraspråksinlärning, vilket leder till att bristen på svenska framställs
som ett resultat endast av invandrarens eget (brist på) ansvar. Ett viktigt
inslag här är emellertid att framställandet av invandrares språkliga brister
företrädesvis legitimeras genom hänvisning till vetenskapliga rapporter.
Detta är särskilt tydligt i fallet med Folkpartiets förslag, eftersom vi kan
se hur en dittills icke-dominerande ideologi reser anspråk på makt, och
alltså försöker framhäva sig själv genom anspråk på vetenskaplighet (jfr
Foucault, 1980).

18

Naturligtvis menar vi inte att dessa principer nödvändigtvis präglar implementeringen av denna politik.
(Se mer om obalansen mellan språkpolitik och -praktik i Sverige i t.ex. Municio, 1987, samt Hyltenstam
& Milani, 2005).
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Hänvisningar till vetenskapliga arbeten fortsätter att vara kärnan i Folkpartiets texter om språkkrav för medborgarskap. Som vi påpekade ovan möttes
Rooth och Strömblads (2008) rapport i frågan med entusiasm av den då nye
ledaren för Folkpartiet, Jan Björklund, som tolkade den som ett tecken på vetenskapliga bevis som stöder partiets förslag. Rooth och Strömblad (2008) var
dock som vi nämnt ovan inte oreserverat positiva till språkkrav i allmänhet.

Avslutande kommentarer
Det skulle vara en förenkling att av det vi presenterat ovan dra slutsatsen
att Sverige representerar ett isolerat exempel vad gäller allmänhetens intresse för språk. Allt fler studier (se särskilt Blackledge, 2005; Stevenson,
2006; bidragen i Duchêne & Heller, 2007; Extra et al., 2008; Johnson & Milani, 2009; Shohamy & McNamara, 2009) visar att ”språkfrågan” (Gramsci,
1985:183) återkommande har dykt upp i olika skepnader i europeiska och
utomeuropeiska länder under de senaste åren. Trots skillnaderna kan man
ändå peka på en gemensam nämnare som utgör grundvalen för dessa offentliga debatter om språk; de fungerar alla som svar på det dubbla hotet mot
nationalstaten i globaliseringens tidevarv. För det första är språkdebatter
demonstrationer av en djupt rotad oro för nationalstatens interna sammanhållning när den hotas av allsköns källor för splittring, särskilt invandring
(Heller & Duchêne, 2007:10). I den svenska kontexten är det kanske som
mest tydligt i debatterna kring språkkrav för medborgarskap och minoritetsspråk i undervisningen. För det andra är språkdebatter symptomatiska
för en nationalstats dynamik i förhållande till andra starka aktörer på den
internationella scenen (ibid.), som i fallet med överförandet av statens makt
till överstatliga organisationer (FN, EU, etc.). När det gäller Sverige blir det
mest tydligt
i diskussionen om främjandet av svenskan gentemot engelskan, men även
det misstänkliggörande av eller ointresse för flerspråkighet och nya former
av svenska som kommer till uttryck i debatter om modersmålsundervisning
respektive undervisning i svenska som andraspråk inom skolans ram eller
ännu tydligare i en påtaglig brist på sådana debatter.
Det är också viktigt att belysa att de nationella debatter som uppstår i
olika geopolitiska kontexter inom globaliseringens ram är sammanlänkade
i långa kedjor av transnationella diskurser på ett sådant sätt att ett politiskt
förslag i ett land ”reser” och återkontextualiseras i syfte att legitimera ett
liknande politiskt förslag i ett annat land. Exempelvis illustrerade vi ovan
hur Folkpartiets förslag om språkkrav inte till fullo kan förstås utan att ta
med en liknande politisk utveckling i Danmark och Norge i beräkningen.
Trots denna sammanlänkning skulle vi vilja påstå att Sverige kan ses som
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ganska unikt vad gäller förhållandet mellan språk och nationalstat. De två
väletablerade sociologiska begreppen Gesellschaft, ’samhälle’, och Gemeinschaft, ’gemenskap’, kan användas för att förklara detta.
Om man behandlar ’samhälle’ och ’gemenskap’ inte som ett motsatspar
som utesluter varandra utan som de två samexisterande dimensionerna i
nationalstaten (jfr Johnson, 2005:112-124), kan man hävda att det sedan assimilationismen övergavs på 1970-talet har funnits seriösa försök från statens sida att organisera och styra det svenska samhället enligt principerna
om jämlikhet och etnisk, språklig och kulturell mångfald. Ändå kan man
inte komma ifrån att Sverige som symbolisk nationell gemenskap historiskt
konstruerats kring en etnisk, kulturell och språklig homogenitet, som kännetecknar majoritetsgruppen (etniska svenskar) och som fått stå för nationen som helhet (Hertzberg, 2003; Löfgren, 1993; Oakes, 2001). Trots statens
stöd för en språkideologi som bygger på pluralism och språklig mångfald,
har flera studier (Ehn, 1986, 1993; Sjögren, 1996; Lainio, 1999; Hertzberg,
2003; Stroud, 2004a, b; Jonsson, 2007; Milani, 2008) visat att ”goda”, ”perfekta” eller ”infödda” färdigheter i svenska i motsats till otillräckliga färdigheter eller hybridvarieteter fortsätter att vara relevanta sätt att markera vad
som räknas som ”svenskt” och ”icke-svenskt” i olika situationer. Detsamma
gäller enspråkighet i svenska samt eventuellt även goda färdigheter i engelska i motsättning till flerspråkighet. Enligt vår mening är det just denna
ideologiska tävlan mellan pluralism och homogenism som skapat de språkideologiska debatterna i Sverige under de senaste fyrtio åren. Men tvärtemot
andra ”demokratiska” länder där homogenism och främjandet av kulturell
enhet fått ny genomslagskraft under de senaste åren, verkar uppbackningen
av den språkliga och kulturella mångfalden vara särskilt uthållig i Sverige,
åtminstone som ett ideologiskt ramverk för den politiska agendan och retoriken. Medan till exempel de klassiska partierna i Danmark har ”tagit till
sig av de antiinvandrings- och antimångfaldsargument som framförts av
Dansk Folkeparti” (Dencik, 2008:14), finns det mer motstånd i den svenska
offentliga diskursen mot öppet xenofobiska och nationalistiska yttringar.
Det är inte irrelevant att nämna att många representanter för Folkpartiet
själva distanserat sig från förslaget om en ”medborgarskapskurs”, kanske av
övertygelse, men kanske också för att de var rädda för att associeras med
Sverigedemokraterna. Därtill kan den nya språklagen tas som exempel på
ytterligare ett steg mot erkännandet och främjandet av bilden av Sverige
som ett mångspråkigt samhälle. Även uthålligheten i fråga om modersmålsundervisningen kan tolkas inom denna ram.
Samhälle och gemenskap är dock hårt sammanflätade. Eller, som Hobsbawm (1990:10) konstaterar, ”nations do not make states but the other way
round”, vilket förverkligas genom vad han kallar ”the invention of tradi-
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tion”. I praktiken sker detta genom att inskärpa värderingar och beteendenormer genom ständig upprepning (Hobsbawm, 1983:1). I ljuset av detta är
upprepandet i den svenska politiska retoriken om värdet av flerspråkighet
och kulturell mångfald inte bara en indikation på ett särskilt sätt att betrakta eller organisera det svenska samhället, utan också en symbolisk tillgång, varigenom alla Sveriges invånare, oavsett deras etnicitet, kan utveckla
en känsla av nationell gemenskap. Det är emellertid först när den språkliga och kulturella mångfalden ”will be incorporated in the national myth
as constructed at the grassroots” (Oakes, 2001:111) som begreppet etnicitet
kommer att förlora sin vikt när det gäller att fastställa svensk nationell identitet. Det är inte förrän mångkultur och flerspråkighet är djupt förankrade
i den ”uppfunna traditionen” på gräsrotsnivå som ”svenskhet” kommer att
frikopplas från etnicitet och färdigheter i svenska språket.
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DEL II
Andraspråksinlärning och
förstaspråksutveckling
i en andraspråkskontext
Niclas Abrahamsson och Emanuel Bylund

Inledning
Detta kapitel ger en översikt över forskning kring frågor som rör inlärningen av ett andraspråk i en miljö där detta språk är modersmål för majoriteten
av befolkningen, samt hur denna språkliga situation har en inverkan på ett
redan helt eller delvis etablerat förstaspråk eller på tillägnandet av ett förstaspråk i en andraspråksmiljö. Den moderna andraspråksforskningen föddes i skiftet mellan 1960- och 1970-talet, i samband med publiceringen av ett
antal nyckelartiklar inom fältet (t.ex. Corder, 1967; Nemser, 1971; Selinker,
1969, 1972), och har alltså vid det här laget ca 45 år på nacken. Med andra
ord finns det idag en relativt stor kunskapsbas vad gäller inlärningen av ett
andraspråk. När det däremot gäller forskningen kring förstaspråksattrition,
så är den betydligt yngre, och kunskapsbasen nödvändigtvis mindre. Visserligen togs de allra första stegen mot en forskningsagenda redan på det
tidiga 1980-talet (se Andersen, 1982), men det var först under 1990-talet som
någon sådan forskning tog fart (se t.ex. bidragen i Seliger & Vago, 1991). Under 2000-talets första decennium har attritionsforskningen på många plan
gjort gemensam sak med ett ännu yngre forskningsfält, nämligen det som
på engelska har kommit att kallas heritage language acquisition, dvs. inlärningen av ett ”modersmål” eller ”förstaspråk” (eg. ”arvspråk”) i en kontext
där omgivningens kommunikation, kanske t.o.m. familjens, mestadels sker
på andraspråket. Denna typ av modersmålstillägnande skiljer sig alltså markant från den där modersmålet totalt dominerar både omgivning och familj.
En annan term som förekommer ofta är ”ofullständig förstaspråksinlärning” (eng. incomplete first language acquisition), vilken vid sidan av attrition
är den term som kommer att användas i denna översikt.
En grundläggande distinktion som först brukar göras i översiktssammanhang som detta är den mellan förstaspråk och andraspråk. I engelskspråkig
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litteratur används förkortningarna L1 respektive L2 (där L står för language)
och det är dessa beteckningar som kommer att användas genomgående i
denna text. Ett förstaspråk är det språk en individ tillägnat sig först, genom
att ha exponerats för detta språk genom föräldrar eller andra vårdnadshavare, medan ett andraspråk brukar beteckna vilket språk som helst som
tillägnats efter det att förstaspråket etablerats eller börjat etableras. I språkvetenskapliga sammanhang likställs termerna modersmål och förstaspråk,
dvs. modersmålet brukar definieras som det först tillägnade språket eller
det språk man först exponerats inför. Detta betyder inte att förstaspråket/
modersmålet alltid är en individs bästa språk. Tvärtom är det mycket vanligt i immigrationssammanhang att framför allt barn i slutändan kommer
att behärska andraspråket bättre än förstaspråket, åtminstone i de fall då
andraspråket är majoritetsspråket i det samhälle barnet lever i. Termerna
förstaspråk och andraspråk syftar alltså på den ordningsföljd i vilken en individ exponerats för dem, inte på behärskningsgraden eller ens på hur mycket
eller i vilken ordning en talare identifierar sig med sina olika språk. Man
talar här också om successiv två- eller flerspråkighet. En person kan dock ha
två (eventuellt flera) förstaspråk. Detta är fallet framför allt då två föräldrar konsekvent talar olika språk med barnet, vilket resulterar i en simultan
tvåspråkighet.
I inlärningssammanhang brukar också andraspråket benämnas med termen målspråk, vilken syftar på det språkliga system som är målet för inlärningen. Den version av målspråket som inläraren uppvisar under inlärningens gång skiljer sig dock markant från målspråkssystemet, då det är enklare,
mindre stabilt och mer föränderligt än själva målspråket. Inlärarens version
av målspråket har kommit att kallas interimspråk (eng. interlanguage) eller
inlärarspråk, och dessa två termer kommer att användas om vartannat och i
samma betydelse i denna del av översikten.
Motiven till att vetenskapligt studera andraspråksinlärning, förstaspråksattrition och inlärningen av ett förstaspråk i en andraspråkskontext är
många. Det faktum att en stor majoritet människor i världen lever och
effektivt fungerar i flerspråkiga kontexter, och därför tillägnar sig språk
under varierande omständigheter och dagligen använder något eller flera
språk utöver modersmålet, är naturligtvis skäl nog för att intressera sig för
de kognitiva och sociala mekanismer som ligger bakom språkinlärning
och språkförlust. En tilltagande globalisering, i form av politiska, kulturella och ekonomiska utbyten och samarbeten, medier och internet, resor
och migration, gör också att språkinlärning, både genom undervisning och
kommunikation med andra människor, blir en allt vanligare och t.o.m. helt
nödvändig aktivitet även i samhällen som hittills varit relativt enspråkiga
och språkligt homogena. Härav följer att attrition eller ofullständig inlär-
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ning av ett förstaspråk också kommer att vara vanligare fenomen än vad
vi hittills varit vana vid, samt att dessa kommer att ses som helt normala
företeelser snarare än misslyckanden som uppstått under bristfälliga eller
olyckliga omständigheter. Av både utbildningspolitiska och rent pedagogiska skäl blir därför en akademisk kunskapsgenerering nödvändig – endast utifrån en solid teoretisk och empirisk grund kan vi förvänta oss att
politiker fattar välavvägda beslut i frågor som rör språkutbildning och tvåspråkighet, och endast med en djupare insikt i språkinlärningens, språkanvändningens och språkbevarandets strukturella, kognitiva och sociala
betingelser torde språklärare och pedagoger kunna skapa optimala förutsättningar för språkundervisningen.
Men den sociala betydelsen av andraspråksinlärning, förstaspråksattrition och ofullständig förstaspråksinlärning samt de praktiska tillämpningar som ett vetenskapligt studium kan föra med sig är naturligtvis inte de
enda, kanske inte ens de viktigaste, skälen till att bedriva forskning på dessa
områden. Doughty & Long (2003, s. 5–6) menar att en så pass vanligt förekommande, enormt komplex, och för människan unik kognitiv process
som språkinlärning förtjänar att studeras enbart för vad den kan lära oss
om människans natur och intelligens. På samma sätt som kunskaper från
andra vetenskapliga discipliner hjälper oss att studera och tolka data från
andraspråksinlärning och förstaspråksattrition, så kan naturligtvis studier
av inlärning och attrition ge minst lika viktiga insikter inom teoretisk lingvistik, fonetik, inlärningspsykologi, kognitionsvetenskap, neurologi, sociologi etc.
I det här kapitlet har vi strävat efter att framställa de två huvudavsnitten
på ett så parallellt sätt som möjligt med avseende på struktur och innehåll.
I vissa fall har detta varit svårt, då forskning kring språkförlust är ett förhållandevis ungt forskningsfält och ännu inte förankrat i samma breda empiriska och teoretiska bas som forskning kring andraspråksinlärning.

Andraspråksinlärning i andraspråksmiljö

1

Vi skall i detta avsnitt redogöra för kunskapsläget när det gäller fenomenet
andraspråksinlärning. Hur går inlärningen av ett andraspråk till? Är inlärarens modersmål avgörande för utvecklingen, eller finns det gemensamma
drag mellan inlärare med vitt skilda modersmål? Vilka inlärarinterna, inlärarexterna samt individuella faktorer har visat sig ha en inverkan på utveck1

Stora delar av avsnittet om andraspråksinlärning bygger på kapitel i Abrahamsson, N. (2009), Andraspråksinlärning. Lund: Studentlittertur.
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lingsmönster, inlärningshastighet och slutlig behärskningsnivå i målspråket? Till att börja med vill vi dock kort redogöra för en relevant distinktion
som brukar göras, nämligen den mellan andraspråk och främmandespråk.
En strikt betydelse av termen andraspråk är ett språk som mer eller mindre
omedvetet tillägnats informellt i den miljö där språket fungerar som huvudsakligt kommunikationsspråk, medan termen främmandespråk reserveras för sådana språk som mer eller mindre medvetet lärs in i en formell miljö där språket
inte används på ett naturligt sätt (t.ex. i ett klassrum i ett land där språket inte
används som huvudsakligt kommunikationsspråk). Exempel på det förstnämnda är när invandrare lär sig svenska som andraspråk i Sverige, medan
exempel på det senare är när främmande språk lärs ut i den svenska skolan,
på språkkurser och på universiteten (engelska, tyska, franska osv.) eller när
svenska lärs ut som universitetsämne utanför Sverige. Generellt sett har man
inte funnit någon avgörande skillnad mellan de båda typerna när det gäller
inlärarspråkets strukturella utveckling, varför en alternerande användning
av termerna andraspråk och främmandespråk (eller andraspråksinlärning
och främmandespråksinlärning) i många fall är tämligen oproblematisk.
I studier som fokuserar på inlärningsstrategier, interaktionsmönster, motivation eller inlärares ålder och slutliga behärskningsnivå i målspråket är
distinktionen däremot avgörande, då kommunikationsbaserat tillägnande
i en naturlig L2-miljö ger helt andra förutsättningar än klassrumsbaserad
inlärning utanför L2-miljön.
Länge var andraspråksforskningen nära förknippad med frågor som rör
språkundervisning, och det var egentligen först i slutet av 1960-talet som
språkforskare på allvar började intressera sig för det framväxande inlärarspråket och de strukturella, kognitiva och psykolingvistiska processer som
låg bakom, utan att ha några pedagogiska tillämpningar i åtanke. Idag ser
det stora flertalet forskare andraspråksinlärning som ett intressant studieobjekt i sig, och någon automatisk koppling mellan andraspråksforskning
och andraspråksundervisning finns egentligen inte, även om nya kunskaper naturligtvis kan och ibland bör tillämpas i undervisningen. Vissa, t.ex.
Sharwood Smith (1994, s. 5), anser att en idealisk situation är för handen
då andraspråksforskaren helt och hållet bortser ifrån lärares behov och
istället bedriver sin forskning utifrån rent teoretiska frågeställningar. Vi
kommer i detta kapitel mest att se på andraspråksinlärning ur ett lingvistiskt och inlärningsteoretiskt perspektiv, och endast undantagsvis diskutera implikationer för språkundervisningen; den mer skol- och undervisningsrelaterade andraspråksforskningen diskuteras i del III och IV i denna
forskningsöversikt.
Avsnittet är disponerat på följande sätt. Den strukturella utvecklingen
av andraspråket diskuteras först, och exemplen utgår här från svenska som
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andraspråk. Begränsningen till lexikon, syntax, morfologi och fonologi är
avsiktligt gjord, dels av utrymmesskäl, dels på grund av att semantisk, pragmatisk, diskursiv och annan utveckling inte åtnjutit samma uppmärksamhet inom forskningen, varför det heller inte finns lika systematiska beskrivningar av dessa som av de förstnämnda språkliga nivåerna. Utvecklingen av
litteracitet har också avsiktligt utelämnats, då denna problematik diskuteras vidare i de kommande delarna.
Därefter diskuteras så kallade interna faktorer, dvs. sådana faktorer som
ligger bakom de tidigare beskrivna utvecklingsmönstren. Först behandlas
vår (ev. medfödda) språkliga kunskap i form av språkliga universaler och
språkets inre, universella grammatik. Därefter följer ett exempel på kognitiva faktorer, nämligen språkets processbarhet och dess mycket specifika
konsekvenser för andraspråksutvecklingen. Slutligen diskuteras betydelsen
av inlärarens sedan tidigare tillägnade språkkunskaper, särskilt modersmålets inverkan på andraspråksinlärningen.
Därefter tar vi upp sådana faktorer som ligger utanför inläraren själv, så
kallade externa faktorer. Hit hör sådana variabler som social bakgrund, identitet och attityder, mängden och kvaliteten, på det språkliga inflödet och
samtalsinteraktionen, samt möjlighet till undervisning och mängden och
kvaliteten på denna. Till skillnad från de interna faktorerna är dessa externa
faktorer avgörande när det gäller hur snabbt inlärare tillägnar sig det nya
språket, och till vilken nivå, men påverkar inte kvaliteten eller riktningen
på den strukturella utvecklingen.
Avsnittet om andraspråksinlärning avslutas med en genomgång av individuella faktorer, dvs. sådana faktorer som skiljer sig mellan inlärare på
individplanet, såsom skillnader i motivation eller språkbegåvning, användningen av olika inlärningsstrategier, eller inlärningsålder. Som i fallet med
externa faktorer har skillnader i utvecklingsmönster mellan inlärare inte
kunnat noteras som en effekt av individuella faktorer; däremot orsakar de
individuella skillnader i inlärningshastighet och slutlig nivå.

Strukturell utveckling
I det följande presenteras ett axplock av den forskning som varit inriktad på
att beskriva andraspråksutvecklingen i termer av så kallade inlärningsgångar. Vanligtvis har man här skiljt på inlärningsordningar, t.ex. den ordning
olika morfem i ett språk lärs in, och utvecklingssekvenser, dvs. den sekvens
av stadier i vilka man kan dela in utvecklingen av en särskild struktur, t.ex.
i vilka typiska steg inlärningen av negationsplacering tillägnas (se nedan).
Som nämndes ovan har vi av olika skäl valt att begränsa framställningen till
att gälla lexikon, syntax, morfologi och fonologi.
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Lexikon/ordförråd
Den rent strukturella utvecklingen av det mentala lexikonet är ingen enkel
sak att undersöka. På det hela taget har L2-forskningen kring lexikonet och
ordinlärning varit eftersatt i jämförelse med den forskning som utförts på
de mer strukturella och systembundna aspekterna av språket, dvs. syntax,
morfologi och fonologi. Sedan 1990-talet kan man dock notera ett visst uppsving, och forskning har gjorts på en rad aspekter av lexikonets omfång,
ordprocessning, samt på ordinlärningsstrategier och ordinlärningsmetoder.
Idag finns en mängd kunskap om ordförståelse, lagring, åtkomst, frekvensens och ursprungets roll, samt kopplingen till läsning och skrivning, dvs.
ords stavning. Vissa syntaktiska teorier utgår t.o.m. ifrån lexikonet, t.ex. det
s.k. minimalistprogrammet (Chomsky, 1995; för en tillämpning på svenskans grammatik, se Platzack, 1998) där man alltså inte ser på lexikonet enbart
som ett förråd av ord (dvs. som en vokabulär) utan som en ”koncentrerad
grammatik”, där det till orden inte endast hör semantisk information (dvs.
ordets betydelse), utan i hög grad även grammatisk (s.k. subkategorisering,
gällande syntaktisk funktion, transitivitet, genus, etc.).
Fortfarande är det dock ont om studier som fokuserar på ordförrådets/
lexikonets utveckling vid andraspråksinlärning – endast ett fåtal longitudinella samt ett antal tvärsnittsstudier har fokuserat på denna fråga. Skälen
till detta är, enligt Ellis (2008: 99), att vi ännu inte vet vad det egentligen
innebär att tillägna sig eller att kunna ett ord, och det finns heller inget
självklart slutstadium för ordförrådets utveckling, som när det t.ex. gäller
delar av grammatiken. Det finns inget som kan kallas ett infött eller målspråksenligt ordförråd, då ordförrådet, till skillnad från grammatiken, är ett
öppet system som kan byggas på livet ut, och som därför också är underställt en påtaglig individuell variation. Det finns därför heller inget självklart sätt att karaktärisera lexikal utveckling. Vad man skulle kunna utkräva
av studiet av den lexikala utvecklingen är dock, enligt Ellis (2008), att det
tar hänsyn till både kvantitativa förändringar av ordförrådets storlek och
kvalitativa förändringar vad gäller en inlärares kunskap om ett visst ord. När
det gäller det sistnämnda så har det visserligen varit möjligt att observera
att inlärare gradvis bygger på sin kompetens kring enskilda ord (perceptuell
och produktiv kompetens, grammatisk information som tillhör ordet, stavning, osv.), men samtidigt har det varit svårt att identifiera något som kan
liknas vid hierarkier av lexikala komponenter som avspeglas genom universella inlärningsordningar eller utvecklingssekvenser; sådana mönster tycks
förbehållna den morfosyntaktiska och fonologiska utvecklingen (se nedan).
Åke Vibergs studier av verblexikonets utveckling (se t.ex. Viberg, 1993,
2004) kan dock betraktas som undantag. I longitudinella undersökningar
av barns inlärning av svenska som förstaspråk och andraspråk demonstreras
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nämligen en tydlig utveckling, från en överanvändning av mycket generella
och högfrekventa så kallade nukleära verb, t.ex. gå och stå, till en successivt
mer differentierad användning av mer specifika, mindre frekventa verb, t.ex.
åka, flyga, cykla och ligga, sitta, hänga. Överanvändningen av nukleära verb
är mer förekommande hos andraspråksbarnen, och dessutom mer ihållande
upp i åldrarna än hos barnen med svenska som modersmål.
Syntax
Det finns idag en mängd studier över interimspråkets syntaktiska utveckling. Vi skall här, för enkelhetens skull, begränsa oss till endast tre exempel
från svenska som andraspråk: tillägnandet av negationsplacering, inversion i
påståendesatser, frågekonstruktioner, adjektivkongruens, samt pluralböjning.
Ytterligare ett syntaktiskt exempel, nämligen utvecklingen av relativisering,
diskuteras i avsnittet om universaler.
I svenskan placeras negationen efter det finita verbet i huvudsats (V + Neg,
t.ex. Lisa sover inte), men före det finita verbet i bisats (Neg + V, t.ex. Jag vet att
Lisa inte sover). Andraspråksinlärares negationsplacering har studerats av bl.a.
Hyltenstam (1977, 1978) och Bolander (1987, 1988a, 1988b). Resultaten har genomgående visat på en robust utvecklingssekvens (se tabell II:1) som gås igenom av alla inlärare, oavsett modersmåls- eller utbildningsbakgrund. Under
det första utvecklingsstadiet tillämpas konsekvent en enkel interimspråksregel, nämligen Neg + FV, vilket resulterar i att negationen alltid placeras före
det finita verbet, oavsett om det rör sig om huvudsats, bisats, huvudverb eller
hjälpverb. Notera att samtidigt som detta leder till felaktig ordföljd i huvudsatser, så blir resultatet i bisatser vad som kan betraktas som pseudokorrekt
negationsplacering. Den till synes korrekta placeringen i bisats är alltså snarare en bieffekt av den alltför generella regeln, inte ett resultat av inlärning. På
nästa utvecklingsstadium börjar inläraren differentiera mellan olika verbtyper, och placerar negationen rätt efter hjälpverb (dvs. Aux + Neg), medan preverbal negation fortfarande gäller för huvudverben. Inläraren gör fortfarande
ingen skillnad mellan huvud- och bisats, och hjälpverbskontexten i bisats
resulterar nu därför i en felaktig struktur, medan huvudverbskontexten fortfarande ger pseudokorrekta former. På det tredje utvecklingsstadiet placerar
inläraren negation efter huvudverb (dvs. HV + Neg), vilket resulterar i en
korrekt negationsplacering i huvudsatser, men också en helt målspråksavvikande placering i bisatser. Först på det fjärde utvecklingsstadiet börjar inläraren differentiera mellan huvud- och bisats, och placerar återigen negationen
före huvudverbet i bisats, men denna gång för att målspråksregeln faktiskt
lärts in. På det femte och sista stadiet används den målspråksenliga preverbala negationen även i hjälpverbskontexten i bisats, och hela det svenska
systemet för negationsplacering är därmed tillägnat. Den ovan beskrivna in-
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lärningsgången är i princip identisk med den som observerats vid barns tillägnande av svenska som förstaspråk (se t.ex. Håkansson, 1998).
Tabell II:1. Utvecklingssekvens för placering av negation.
Stadium

Exempel

1.

Preverbal negation

*Lisa inte sover.

NEG + FV

*Lisa inte kan sova.

		

(*)… när Lisa inte sover. (pseudokorrekt)

		

(*)… när Lisa inte kan sova. (pseudokorrekt)

2.

Postverbal negation, hjälpverb

*Lisa inte sover.

AUX + NEG

Lisa kan inte sova.

		

(*)… när Lisa inte sover. (pseudokorrekt)

		

*… när Lisa kan inte sova.

3.

Postverbal negation, huvudverb

Lisa sover inte.

HV + NEG

Lisa kan inte sova.

		

*… när Lisa sover inte.

		

*… när Lisa kan inte sova.

4.

Satsdifferentiering, huvudverb

… när Lisa inte sover.

(preverbal negation i bisats)

*… när Lisa kan inte sova.

… NEG + HV
5.

Satsdifferentiering, hjälpverb

… när Lisa inte kan sova.

(preverbal negation i bisats)
… NEG + AUX
(efter Hyltenstam, 1977, 1978)

Vårt andra exempel på en gemensam syntaktisk inlärningsgång gäller inversion mellan subjekt och verb. Svenskan är ett s.k. V2-språk, vilket betyder att
verbet alltid kommer på andra plats i påståendesats som är huvudsats. Detta
gäller såväl enkla påståendesatser, t.ex. Maria1 sprang2 till skolan3 igår4 (där
siffrorna syftar på de olika frasernas position i satsen), som satser där något
annat element än subjektet (t.ex. ett adverbial) placerats i satsinitial position
genom topikalisering, t.ex. Igår1 sprang2 Maria3 till skolan4. För att verbet ska
kunna bibehålla andraplatsen måste då ordningen mellan subjektet (Maria)
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och verbet (sprang) ändras genom den s.k. inversionsregeln. Inlärningen av
inversionsregeln i svenskan har studerats av Hyltenstam (1978) när det gäller
vuxna L2-inlärare och av Håkansson (t.ex. Håkansson & Nettelbladt, 1993,
1996; Håkansson, 2001; Håkansson, Salameh & Nettelbladt, 2003) när det gäller barn som lär sig svenska som L2. Den utvecklingssekvens som kunnat
observeras återges i tabell II:2. På ett första stadium används endast enkla
påståendesatser, utan topikalisering och med en målspråksenlig V2-ordföljd,
t.ex. Maria1 sprang2 till skolan3 igår4. På nästa stadium börjar inläraren topikalisera olika element i satsen (så som objekt, adverbial, bisatser), men utan
att tillämpa inversionsregeln, och verbet hamnar då felaktigt på tredje plats i
satsen, t.ex. *Igår1 Maria2 sprang3 till skolan4.2 Det är först på det tredje stadiet
som inversionen behärskas, och verbet återigen hamnar på en målspråksenlig andraplats i satsen, dvs. Igår1 sprang2 Maria3 till skolan4. Det är alltså först
på det andra stadiet i utvecklingen, dvs. när topikalisering börjar användas,
som V2-felen dyker upp i inlärarens språk. Detta är ett tydligt exempel på
hur ett mer avancerat stadium i utvecklingen (här stadium 2) kan generera
fler språkliga fel än ett tidigare utvecklingsstadium (här stadium 1).
Tabell II:2. Utvecklingssekvens för inversion i påståendesatser.
Stadium

Exempel

1.

Ej topikalisering

Maria sprang till skolan (igår).

S-V-(X)

Jag cyklade till skolan (igår).

		

Jag cyklade till skolan (när det var vackert

		

väder).

2.

Topikalisering utan inversion

*Igår Maria sprang till skolan.

X-S-V

*Igår jag cyklade till skolan.

		

*När det var vackert väder jag cyklade till

		

skolan.

3.

Topikalisering med inversion

Igår sprang Maria till skolan.

X-V-S

Igår cyklade jag till skolan.

		

När det var vackert väder cyklade jag till

		

skolan.

(efter bl.a. Hyltenstam, 1978; Håkansson t.ex. 2001)

2

* används i lingvistiska sammanhang för att markera ogrammatiska meningar.
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Ett tredje exempel på syntaktiska inlärningsgångar rör frågekonstruktioner.
I svenskan förekommer huvudsakligen två typer av frågor, nämligen ja/nejfrågor: Springer Maria till skolan?, och frågeordsfrågor: Varför springer Maria
till skolan? eller Vem springer till skolan? Dessa manifesteras antingen som
direkta frågor, som i exemplen ovan, eller som indirekta (eller underordnade)
frågor: Jag undrar om Maria springer till skolan och Jag undrar varför Maria
springer till skolan respektive Jag undrar vem som springer till skolan. I direkta
frågor tillämpas inversionsregeln, dvs. verbet måste stå på positionen före
subjektet (Springer Maria?, Varför springer Maria?), vilket inte är fallet i indirekta frågor (Jag undrar om Maria springer, Jag undrar varför Maria springer,
Jag undrar vem som springer). Utvecklingen av frågekonstruktioner hos L2inlärare studerades tidigt av Hyltenstam (1978). Med skriftliga data från två
testtillfällen undersöktes bl.a. inversion vid direkta ja/nej-frågor hos 160
inlärare av svenska med 35 olika modersmålsbakgrunder. I en senare studie av Philipsson (2007) undersöktes såväl direkta/indirekta ja/nej-frågor
som direkta/indirekta frågeordsfrågor hos 36 inlärare av svenska, vars L1
var antingen irakisk arabiska, persiska eller somaliska. Tre datatyper samlades in: muntlig produktion, skriftlig produktion samt grammatikalitetsbedömning. De resulterande utvecklingssekvenserna återfinns i tabell II:3
och tabell II:4 och baseras i första hand på de data som redovisas i Philipsson
(2007).
Tabell II:3. Utvecklingssekvens för ja/nej-frågor (direkta och indirekta).
Stadium

Exempel

1.

Rak ordföljd (+ ev. intonation)

*Du cyklar?

S-V()

(*)Jag undrar om du cyklar. (pseudokorrekt)

		

Även: *Jag undrar Ø du cyklar/att du cyklar.

2.

Inversion

Cyklar du?

V-S

*Jag undrar om cyklar du. (överinversion)

		

Även: *Jag undrar Ø cyklar du/att cyklar du.

3.

Satsdifferentiering

Jag undrar om du cyklar. (icke-inversion)

Bisats: … S-V

Även: *Jag undrar att du cyklar.

Korrekt subjunktion

Jag undrar om du cyklar.

4.

Bisats: … om S-V
(baserat på bl.a. Philipsson, 2007)
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När det först gäller utvecklingen av ja/nej-frågor använder inläraren på ett
initialt stadium rak ordföljd, dvs. utan inversion mellan subjekt och verb.
Indirekta frågor får på detta tidiga stadium en pseudokorrekt form. På nästa
stadium börjar inläraren tillämpa inversionsregeln, och verbet hamnar nu
på första plats i satsen. Inversionsregeln övergeneraliseras här till indirekta
frågor (s.k. överinversion), vilket resulterar i en målspråksavvikande ordföljd.
Först på det tredje stadiet börjar inläraren skilja mellan huvud- och bisats,
och därmed också mellan direkta och indirekta frågor, och inser i detta skede att inversionsregeln inte ska tillämpas i bisats (s.k. icke-inversion), endast
i huvudsats. På ett fjärde och sista stadium börjar inläraren använda den
korrekta subjunktionen om. Hos vissa inlärare inträffar detta stadium sent
(Philipsson, 2007), och om ersätts dessförinnan av antingen att eller ingen
subjunktion alls, dvs. Ø (se tabell II:3).
Tabell II:4. Utvecklingssekvens för frågeordsfrågor (direkta och indirekta).
Stadium

Exempel

1.

*Du cyklar? Varför?

Endast ja/nej-frågor, rak
ordföljd (+ ev. externt FråX)

2.

3.

4.

Frågeordsframflyttning

*Varför du cyklar?

FråX-S-V

(*)Jag undrar varför du cyklar. (pseudokorrekt)

Inversion

Varför cyklar du?

FråX-V-S

*Jag undrar varför cyklar du. (överinversion)

Satsdifferentiering

Jag undrar varför du cyklar. (icke-inversion)

Bisats: … FråX-S-V

*Jag undrar vem/vad/vilken/-a cyklar. (ej plats-

		

hållning)

5.

Jag undrar vem/vad/vilken/-a som cyklar.

Platshållning
Bisats: … FråS-som-V

(baserat på bl.a. Philipsson, 2007)

För utvecklingen av direkta och indirekta frågeordsfrågor finner vi en liknande sekvens som för ja/nej-frågor (tabell II:4). På det första stadiet används frågeordsfrågor ej ännu, endast ja/nej-frågor, ibland med ett frågeord tillfogat som ett självständigt element utanför satsstrukturen. På nästa
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stadium har frågeordet flyttats in i satsen och satts på första plats, vilket
gör att ordningen mellan subjektet och verbet måste kastas om. På detta
stadium behärskas dock inte inversionsregeln ännu, och följden blir därför
en inkorrekt struktur i huvudsatser och en pseudokorrekt struktur i bisatser. Först på det tredje utvecklingsstadiet har inversionsregeln tillägnats och
tillämpas nu i både huvudsats och bisats. Detta resulterar i målspråksenliga
direkta frågor, men avvikande indirekta frågor. På det fjärde stadiet lyckas
inläraren differentiera mellan satstyper, och applicerar inte längre inversionsregeln på indirekta frågor. Å andra sidan förekommer på detta stadium
oftast en annan avvikelse, nämligen utelämnande av ordet som när den indirekta frågans frågeord har samma referent som subjektet, dvs. vem, vad,
vilken, eller vilka. Svenskans platshållartvång (Hammarberg & Viberg, 1977)
gör att subjektets plats i indirekta frågor måste vara fylld, vilket realiseras
relativt sent i utvecklingen. Ett femte och sista stadium är därför (i enlighet
med data i Philipsson, 2007) tillägnandet av platshållning och därmed en
korrekt användning av som.
Morfologi
Som ett exempel från den morfologiska nivån återges utvecklingen av adjektivkongruens i tabell II:5. I svenskan kongruerar adjektiv med substantiv
med avseende på genus (dvs. utrum, neutrum), numerus (singular, plural) och
species (bestämd, obestämd). När det gäller genus och numerus sker kongruens både inom nominalfrasen, alltså i de fall adjektivet står i attributiv
ställning (t.ex. röd jordgubbe–rött hallon, röd jordgubbe–röda jordgubbar), och
mellan nominalfras och verbfras dvs. då adjektivet står i predikativ ställning
(t.ex. hallonet är rött, jordgubbar är röda). I en studie av Glahn, Håkansson,
Hammarberg, Holmen, Hvenekilde & Lund (2001) undersökte man geunus- och numeruskongruens hos bl.a. inlärare av svenska som L2. Tydligt
var att numeruskongruens lärdes in före genuskongruens, och utvecklingen
som återges i tabell 5 noterades för båda kategorierna. På ett första stadium
förekommer endast oböjda adjektiv, då kongruens med substantiv ännu ej
börjat manifesteras i inlärarens produktion. På ett andra stadium producerar inläraren nominalfraser där det attributiva adjektivet kongruerar med
frasens substantiv. På ett tredje stadium, slutligen, kongruerar även adjektiv
i predikativ ställning med nominalfrasens substantiv.
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Tabell II:5. Utvecklingssekvens för adjektivkongruens i L2-svenska (exempel med numerus).
Stadium

Exempel

1.

*Jag älskar röd jordgubbar.

Inkongruens (oböjda adjektiv)

		

*Jordgubbar är röd.

2.

Jag älskar röda jordgubbar.

Kongruens i attributiv ställning

		

*Jordgubbar är röd.

3.

Jordgubbar är röda.

Kongruens i predikativ ställning

(efter Glahn m.fl., 2001)

Som exempel på ytterligare en morfologisk utvecklingssekvens ska vi här
också se på hur pluralböjning lärs in. Svenskans substantiv delas in i deklinationer, vilka grundar sig på hur pluralböjningen går till. Man räknar som
regel med följande fem deklinationer, vilka baseras på substantivets pluralböjning: (1) -or (t.ex. flicka–flickor), (2) -ar (t.ex. pojke–pojkar), (3) -er/-r (t.ex.
vän–vänner, ko–kor), (4) -n (t.ex. rike–riken), samt (5) Ø, dvs. nollplural (t.ex.
hus–hus). I en studie av Wigforss (1979) studerades 32 barn i 5–10-årsåldern
som alla hade finska som L1 och svenska som L2. Den inlärningssekvens
som observerades visas i tabell II:6. På ett första stadium görs ingen numerusdifferentiering, och singularformen används därför för båda singular och
plural. På ett andra stadium differentierar inläraren mellan numeruskategorierna, och 1:a och 2:a deklinationens böjning övergeneraliseras till alla
substantivtyper. På ett tredje och sista stadium börjar inläraren skilja mellan
olika deklinationstyper, och fler och fler målspråksenliga former etableras.
Troligt är att detta stadium innehåller en mängd steg, där differentieringen
mellan olika deklinationer sker successivt.
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Tabell II:6. Utvecklingssekvens för pluralböjning i L2-svenska.
Stadium

Exempel

1.

Ingen numerusdifferentiering,

*två flicka

dvs. enbart singularformer

*många pojke

		

*alla vän

		

(*)flera hus (pseudokorrekt)

2.

Numerusdifferentiering;

två flickor, *två flickar

övergeneralisering av 1:a och 2:a

många pojkar, *många pojkor

deklinationens pluralböjning

*alla vännor, *alla vännar

		

*flera husor, *flera husar

3.

två pojkar

Deklinationsdifferentiering

		

många flickor

		

alla vänner

		

flera hus

(baserat på Wigforss, 1979)

Fonologi
Som exempel på fonologiska utvecklingssekvenser3 ska vi slutligen diskutera uttalsinlärningen av ordfinala konsonanter. Detta är en svårighet inte
minst för de L2-inlärare vars L1 saknar finala konsonanter eller då modersmålet har stränga och mycket specifika restriktioner på stavelse- och
ordslut. Svenskan är mycket tillåtande när det gäller antalet och typen av
finala konsonanter – exempelvis finns ingen formell gräns för hur många
konsonanter ett ord får sluta på, även om en artikulatorisk (och säkerligen
perceptuell) smärtgräns förekommer vid ca fyra fem konsonanter (klassiska
exempel är stockholmskt, västkustskt). I exempelvis spanskan och finskan til�låts dock endast enstaka enkla konsonanter i final position. I spanskan förekommer heller inte finala klusiler (dvs. /p, t, k, b, d, g/), och de flesta varieteter av kinesiska tillåter endast enkla nasala konsonanter finalt (t.ex. endast
/n/ och /ŋ/ i mandarin). Vad som är typiskt vid andraspråksinlärarning är
att CVC-stavelser (dvs. stavelser bestående av konsonant-vokal-konsonant)
realiseras som CV-stavelser, antingen genom att den finala konsonanten

3

Ytterligare några fonologiska utvecklingsmönster presenteras i avsnittet om språkliga universaler.
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stryks, eller genom tillägg av en s.k. epentetisk vokal (vilket då resulterar i
två CV-stavelser). Ett ord som tåg, dvs. /to:g/, uttalas då antingen [to:] eller
[to:gə]. Särdragsförändring är en tredje modifieringstyp, och innebär att uttalet av den finala konsonanten förändras i något avseende, exempelvis då
den tonande finala konsonanten i ordet tåg uttalas tonlöst, dvs. [to:k]. Ett
antal longitudinella studier (t.ex. Abrahamsson, 2001, 2003b; Hammarberg,
1988; Hansen, 2001) har visat att dessa modifieringstyper kan inordnas i den
utvecklingssekvens som visas i tabell II:7.
Tabell II:7. Utvecklingssekvens för finala konsonanter.
Stadium

Exempel (mor, mos, mod)

1.

*[mu:], *[mu:], *[mu:]

Konsonantstrykning
CØ

2.

Vokalepentes

*[mu:rə], *[mu:sə], *[mu:də]

C  CV
3.

Särdragsförändring

*[mu:l], *[mu:z], *[mu:t]

Ci  Cj
4.

Målvärde

[mu:r], [mu:s], [mu:d]

Ci  Ci
(baserat på bl.a. Abrahamsson, 2003b; Hammarberg, 1988; Hansen, 2001)

I Abrahamsson (2001, 2003b) studerades uttalsutvecklingen longitudinellt
hos tre kineser som tillägnade sig svenska som andraspråk.4 Data utgjordes
av nästan 11 000 ordfinala konsonanter eller konsonantkluster producerade
under tio halvtimmessamtal med var och en av de tre informanterna under
en 18-månadersperiod. För alla tre inlärarna kunde observeras en initial dominans för konsonantstrykning, som dock avlöstes successivt av vokalepentes
under det första året. Därefter minskade dock båda dessa uttalslösningar och
ersattes av målspråksenliga former. I Hansens (2001) longitudinella studie av
kineser som tillägnade sig engelska som L2 observerades också en tydlig övergång från epenteslösningar till särdragsförändring, mestadels i form av final
4

Talmaterialet som användes i studierna av Abrahamsson (1999, 2001, 2003a, 2003b) är hämtat från ASUkorpusen (ASU = Andraspråkets strukturutveckling); se Hammarberg (1999, 2000).
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avtoning. Även i Hammarbergs (1988) studie av tyskars inlärning av svenska
finala /rj/ och /lj/ (som i orden korg och familj) noterades förekomst av dessa
tre uttalslösningar (vid sidan av några andra varianter), och att de under utvecklingen avlöste varandra enligt samma inbördes ordning som ovan.
Det är dock viktigt att poängtera att utvecklingen inte sker i så välavgränsade stadier som i tabell II:7. Framför allt när det gäller fonologiska utvecklingssekvenser (men även andra) förekommer det mycket överlappning
mellan stegen. Redan i de absolut initiala skedena av inlärningen förekommer en mängd uttalsvarianter samtidigt, även målspråksenliga uttal. I Abrahamssons (2003b) data utgjorde korrekta former mer än 50 % av uttalen
redan vid det första inspelningstillfället, vilket skedde bara några veckor
efter informanternas ankomst till Sverige. Hos flera av Hammarbergs informanter förekom vid det första testtillfället en variation mellan enkla modifieringar, mer komplexa lösningar samt korrekta målspråksuttal. Vad som
är viktigt här är dock att man oftast kan identifiera en preferens för olika
uttalslösningar vid en given tidpunkt, och att denna preferens successivt
förflyttar sig mot ett målspråksenligt uttal i enlighet med de utvecklingssekvenser som visats ovan – inte i någon annan ordning. Detta innebär samtidigt att en inlärare som nått fram till en punkt i utvecklingen där korrekta
målspråksformer dominerar ibland kan producera avvikande former som
hör till de tidigare utvecklingsstadierna.

Interna faktorer
Under denna rubrik tar vi upp ett antal utforskade inlärarinterna faktorer
som ligger bakom de utvecklingsmönster som presenterats ovan. Här diskuteras först rent lingvistiska faktorer, det vill säga i det mänskliga språket
inneboende egenskaper (språkliga universaler, typologisk markering) och
språkets inre, universella grammatik, och därefter kognitiva faktorer (med
särskilt fokus på processbarhet) samt tidigare tillägnade språkkunskaper,
särskilt modersmålets inverkan på andraspråksinlärningen.
Lingvistiska faktorer: språkliga universaler och typologisk markering
Inom språktypologin intresserar man sig för hur världens språk är uppbyggda, vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt, hur vanligt eller
ovanligt förekommande olika språkliga egenskaper är, vilka språkliga drag
som verkar hänga ihop, och vilka drag som är universella och som återfinns
i alla eller de flesta språk. Vi skall i detta avsnitt diskutera sådana språktypologiska fakta som haft mest relevans för andraspråksforskning.
En typ av språkliga universaler är absoluta universaler, dvs. sådana drag
som återfinns i alla mänskliga språk, t.ex. att alla språk har vokaler och kon-
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sonanter, att alla språk har substantiv och verb, och att alla språk har CVstavelser (dvs. stavelser bestående av enbart konsonant + vokal, t.ex. ka, bu,
me, so, hi, ly). De absoluta universalerna är dock relativt få, och vanligast är
därför att språkliga egenskaper beskrivs i termer av universella tendenser,
dvs. mycket vanliga drag som återfinns i en majoritet av världens språk. Ett
bra exempel är negationens placering i förhållande till verbet. Språk tenderar nämligen att placera negatorn (dvs. orden inte, icke och ej i svenskan)
i en specifik position i förhållande till det finita elementet (Dahl, 1979). I
svenskan placeras negatorn efter det finita verbet i huvudsats, men före verbet i bisats. En annan universell tendens är att den vanligaste positionen för
negatorn i världens språk är före verbet, s.k. preverbal negation (NEG + V),
som är fallet i exempelvis spanskan. Ur detta perspektiv är svenskans negationsplacering relativt ovanlig, då den är postverbal i huvudsats (V + NEG),
även om preverbal placering gäller för bisatser. Som vi såg i avsnitt 2.2.2 tenderar L2-inlärare av svenska att i början av utvecklingen placera negationen
före det finita verbet, och detta oavsett hur negationen placeras i inlärarens
modersmål (Bolander, 1987; Hyltenstam, 1977). Såväl spanskspråkiga som
tyska inlärare använder i initiala skeden den universella strukturen NEG +
V, trots att tyskan ju, liksom svenskan, har postverbal negation i huvudsats.
Detta gäller även vid förstaspråksinlärning: i initiala skeden av utvecklingen
använder sig barn konsekvent av den universella preverbala negationen –
även svenska och tyska barn.
En annan för språkinlärning mycket relevant typ av universaler är implikationella universaler (Greenberg, t.ex., 1963, 1965, 1966, 1978). Dessa uttrycks
med en logisk formel av typen om X så Y, där förekomsten av ett fenomen
X i ett språk implicerar förekomsten av ett annat fenomen Y. Exempelvis
gäller att förekomsten av finala konsonantsekvenser av typen CCC (som
i det svenska ordet finsk) implicerar finala CC-sekvenser (t.ex. finns, fink,
fisk), vilket i sin tur implicerar förekomsten av enkel konsonant C i final
position (t.ex. fin, fis, fik), dvs. C < CC < CCC. Däremot kan inte motsatsen
hävdas – förekomsten av finala C i ett språk implicerar inte förekomsten av
finala CC- och CCC-sekvenser. Många språk, t.ex. finskan, spanskan och
japanskan, tillåter finala C men inte CC eller CCC. Ett annat exempel är att
tonande klusiler i ett språk (såsom /b/, /d/, /g/) implicerar förekomsten av
tonlösa klusiler (dvs. /p/, /t/, /k/) i språket, medan det motsatta förhållandet inte gäller. Det finns mängder av språk som enbart har tonlösa klusiler
(t.ex. finskan) eller både tonlösa och tonande klusiler (t.ex. svenskan), men
inga språk som bara har de tonande varianterna men inte de tonlösa. Dessutom finns ett implikationellt förhållande när det gäller var i ordet distinktionen tonlös-tonande upprätthålls. Språk som skiljer mellan tonlösa och
tonande klusiler i ordfinal position (t.ex. mot–mod) gör det också i ordmedi-
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al (leta–leda) och ordinitial position (tal–dal), och språk som upprätthåller
tondistinktionen medialt gör det också initialt men inte nödvändigtvis finalt. Tyskan är ett exempel på det sistnämnda eftersom t.ex. /d/ uttalas med
stämton initialt och medialt, som i die Hunde ’hundar’, men tonlöst finalt,
som i Hund ’hund’, dvs. [hunt]. Ytterligare ett exempel på implikationella
universaler är att förekomsten av främre rundade vokaler (t.ex. /y/ och /ø/)
implicerar förekomsten av motsvarande främre orundade (dvs. /i/ och /e/).
Det existerar alltså inget språk som i sin fonemuppsättning har /y/ eller /ø/
utan att samtidigt ha /i/ eller /e/, medan de flesta språk i världen ju har /i/
och /e/, men saknar /y/ och /ø/. Ett relevant begrepp i detta sammanhang är
typologisk markering. I grunden handlar typologisk markering om vad som är
vanligt respektive ovanligt i världens språk. Drag som återkommer i många
språk är lågt markerade (eller omarkerade) medan drag som återfinns i få
språk ses som högt markerade (eller bara markerade). Exempelvis är preverbal negation en struktur med låg markeringsgrad, då detta är den vanligaste
negationsplaceringen, medan den mindre vanliga postverbala negationen
kan ses som högt markerad, tonande klusiler är mer markerade än tonlösa
klusiler, tonande klusiler i ordfinal position mer markerat än i medial och
initial position, främre rundade vokaler mer markerade än främre orundade, och finala CCC-sekvenser mer markerade än finala CC-sekvenser, vilka
i sin tur är mer markerade än enkla finala C.
Den som först förde in markeringsbegreppet i andraspråksforskningen
var Fred Eckman (1977), som postulerade sin markeringsdifferentialhypotes
(MDH; eng. Markedness Differential Hypothesis). Med denna riktade han
framgångsrikt mångas fokus mot universella faktorers inverkan på interimspråket samt möjligheten att förutse inlärningssvårigheter utifrån en kombination av L1-L2-kontraster och typologisk markering. I korthet förutsäger
MDH att inlärningssvårigheter uppstår endast då en L1-struktur och motsvarande L2-struktur skiljer sig åt, och endast om L2-strukturen är mer markerad
än L1-strukturen. I övrigt, det vill säga då L1 och L2 har likartade strukturer, uppstår enligt hypotesen inga problem, och detta oavsett strukturernas
markeringsgrad. I stora drag verkade hypotesen göra korrekta förutsägelser
– förutom på en mycket viktig punkt, nämligen att markerade strukturer i
målspråket faktiskt bringar svårigheter även när modersmålet har en motsvarande struktur med samma markeringsgrad. Med stöd av inlärardata över
negationsplacering i L2-svenska (se ovan) visade Hyltenstam (1984, 1987) att
även i fall där L1 och L2 har samma högt markerade struktur, dvs. V + NEG,
tenderar inlärare att använda en omarkerad struktur, dvs. NEG + V (åtminstone i initiala skeden), vilket ju tyder på att inlärare rent generellt uppvisar
en preferens för omarkerade strukturer, oavsett om dessa återfinns i modersmålet eller ej och oavsett om det råder en kontrast mellan L1 och L2.
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Inte desto mindre är det typologiska markeringsperspektivet och studiet av
implikationella universaler fortfarande aktuellt inom L2-forskningen, och
kanske är detta tydligast när det gäller fonologi. Ett väl etablerat resultat
gäller markeringsförhållandet mellan tonlösa och tonande obstruenter (dvs.
klusiler, frikativor och affrikator) och dessas position i ordet. I en svensk
studie, exempelvis, som inkluderade barn och vuxna med finska som L1 fann
Hyltenstam & Magnusson (1983) att tondistinktionen hos svenska klusiler,
dvs. /p, t, k/–/b, d, g/, upprätthölls oftast i den lägst markerade positionen, nämligen ordinitialt, och minst ofta i den högst markerade ställningen,
dvs. i final position. Andra studier har fokuserat på markeringsgraden hos
konsonantsekvenser av olika längd. Till exempel har det relativt entydigt
kunnat konstateras att inlärare med spanska som L1 och språk som svenska
eller engelska som L2 behärskar uttalet av initiala tvåkonsonantkluster av
typen /sp, st, sk/ tidigare än motsvarande initiala trekonsonantkluster, dvs.
de högre markerade /spr, str, skr/ (Abrahamsson, 1999; Carlisle, 1997). Samma markeringsordning följs vid inlärningen av finala konsonantsekvenser.
Exempelvis fann Abrahamsson (2001, 2003a) att de tre kinesiska inlärarna
av svenska behärskade finala enkla konsonanter bättre än finala CC-kluster,
vilka i sin tur behärskades bättre än CCC-kluster, ett resultat som återspeglar inlärningsordningen av dessa strukturer (se även Anderson, 1987; Hancin-Bhatt, 2000; Hansen, 2001; Weinberger, 1987).
Ett syntaktiskt exempel på implikationella universaler och typologiska
markeringsförhållanden rör förekomsten av relativsatser i världens språk.
Keenan & Comrie (1977) fann att språken i världen varierade med avseende
på vilka nominalfraser som är tillgängliga för relativisering, och att denna
tillgänglighet följer den implikationella skalan enligt nedan:
Subj < Dir Obj < Indir Obj < Prep Obj < Gen < Komp Obj
dvs. subjekt, direkt objekt, indirekt objekt, prepositionsobjekt, genitiv samt
komparativt objekt. Språk som överhuvud taget tillåter relativisering av nominalfraser kan alltså relativisera subjekt, och om ett språk kan relativisera indirekta objekt så tillåts också automatiskt relativisering av subjekt
och direkta objekt i detta språk, osv. Även här kan vi uttrycka oss i termer av typologisk markering, där subjekt är den relativt lägst markerade
funktionen medan komparativt objekt är den mest markerade. Svenskans
relativiseringssystem kan alltså ses som ett ur språktypologiskt perspektiv
relativt ovanligt och högt markerat system, eftersom alla nominalfraser i
tillgänglighetshierarkin ovan kan relativiseras. En annan aspekt av denna
tillgänglighetshierarki är förekomsten av s.k. pronominella kopior, dvs. då
funktionen hos det relativa pronominet upprepas genom ett personligt pro-
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nomen (t.ex. ”Pojken som jag såg honom sitter på bänken”). I många språk
är användningen av sådana kopior obligatorisk för åtminstone vissa satsfunktioner, och även här råder ett implikationellt förhållande: Om språket
kräver kopior för t.ex. indirekt objekt så krävs också kopior för de högre
markerade funktionerna prepositionsobjekt, genitiv och komparativt objekt men inte nödvändigtvis för de lägre markerade funktionerna direkt
objekt och subjekt. Bland språk med relativisering är systemet med pronominella kopior det vanligare, medan relativiseringssystem utan kopior
är mindre vanligt. Återigen utgör alltså svenskan ur typologisk synvinkel
ett relativt ovanligt och högt markerat system, då pronominella kopior inte
används alls. Keenan & Comries (1977) tillgänglighetshierarki återspeglas
också i interimspråkets utveckling på så sätt att L2-inlärare lär sig att relativisera nominalfraser i enlighet med den ordning som hierarkin representerar. En studie av Hyltenstam (1984) visade att inlärare av L2-svenska upphör
med användandet av pronominella kopior i just denna ordning.5 Dessutom
användes pronominella kopior av alla typer av inlärare, dvs. oavsett om deras
modersmål tillämpar detta system eller ej, även om trenden var att de med
L1 utan kopior (spanska och finska) lättare och snabbare kunde göra sig av
med dem i sin L2-svenska än vad de inlärare kunde vars modersmål tillämpar systemet med kopior (persiska och grekiska).
Vi skall avsluta detta avsnitt om språkliga universaler med en kort presentation av den sammanhängande teori som kommit att kallas Universal
Grammar (UG), dvs. universell grammatik. Den så kallade generativa grammatiken introducerades av Chomsky (se 1959; 1965) och har fram till våra
dagar haft ett avgörande inflytande på den allmänna lingvistiken, men även
på andraspråksforskningen. Det är en teori över den infödda talarens språkliga kompetens (ej performans), eller grammatiska intuition, samt över hur
barnet utvecklar denna. Chomskys teori är nativistisk till sin karaktär, vilket
innebär ett grundläggande antagande om att människan besitter en specifik,
medfödd språkförmåga. Denna förmåga har formen av en genetiskt betingad
universell grammatik, helt skild ifrån övrig, allmän kognition, och består
av en uppsättning universella och mycket generella principer och begränsningar för hur ett mänskligt språk kan vara uppbyggt. Under några få år i
barndomen guidar UG individen snabbt och effektivt fram till den fullständiga grammatiska representation som är gemensam för alla vuxna modersmålstalare av ett visst språk. För Chomsky är språket inte något barnet ”lär”

5

Resultaten visade dock på ett par mindre avsteg från hierarkin, nämligen att ordningarna mellan dels
indirekt objekt och prepositionsobjekt och dels genitiv och komparativt objekt inte var helt i enlighet
med Keenan & Comries (1977) ordning, och de statistiska beräkningarna tydde på att de t.o.m. kunde
vara de omvända (jfr Gass, 1979; Pavesi, 1986).
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sig – den universella grammatiken finns där från början, och med endast
lite inflöde som triggar igång den medfödda språkinlärningsmekanismen utvecklas språket automatiskt, utan ansträngning och alltid med perfekt resultat (givet, naturligtvis, att inga fysiska funktionshinder eller språkstörningar
föreligger). Snarare än att barnet lär sig språket så menar Chomsky att språket växer i barnet – automatiskt, oundvikligen och med perfekt resultat.
Mer specifikt är UG en teori över vad den medfödda, universella grammatiken består av i sitt initiala skede, dvs. då någon L1-inlärning ännu ej ägt
rum, samt hur detta ”orörda” system så småningom manifesteras i en fullt
utvecklad L1-grammatik. Även om barn världen över utvecklar språkliga
system som på ytan skiljer sig åt (dvs. svenska, engelska, finska, japanska
etc.), så utgår de alla, enligt teorin, från en och samma universella grammatik. Den medfödda grammatiken ansvarar för att och hur språkinlärning
sker, medan den språkliga omgivningen endast ansvarar för genom vilket
specifikt språk UG kommer att manifesteras.
Men varför måste vi anta en medfödd universell grammatik? Varför inte
bara utgå ifrån att barnet lär sig hela språket med det språkliga inflödet som
enda utgångspunkt? Ett avgörande skäl, menar Chomsky, är att språket är ett
alldeles för komplext och abstrakt system för att på kort tid kunna läras in av
ett barn. Trots att språket antagligen är den mest abstrakta och avancerade
kunskap en människa någonsin kommer att tillägna sig, så sker detta tillägnande under en mycket kort period som infaller just i en ålder då individen
är som minst kognitivt utvecklad och i det närmaste helt inkapabel att förstå
abstrakta begrepp. Ett barn som ännu inte förstår ens den enklaste matematik eller logik behärskar samtidigt så pass abstrakta begrepp som negation,
finit verb, hjälpverb, huvudsats och bisats. Naturligtvis äger barnet inte dessa
termer och kan inte ens reflektera över dem, men den underliggande grammatiska innebörden av termerna, dvs. själva kategorierna, finns där. Och då är
frågan varifrån dessa abstrakta kategorier kommer: Hur kan barnet rimligtvis extrahera dessa ur det språkliga inflödet och utifrån dem sedan konstruera ett komplext regelverk som dessutom blir identiskt med det regelverk
alla L1-talare av språket har, särskilt som inflödet oftast är otydligt, ofullständigt och fragmentariskt? Chomsky ser detta som det logiska problemet med
språkinlärning och att den enda rimliga lösningen på detta problem är att
anta en medfödd komponent som tydligt anger riktlinjerna för vad som är
möjligt och omöjligt i ett språk och som därmed kraftigt begränsar en inlärningsbörda som barnet annars skulle vara oförmögen att bära.
Den fråga som styrt UG-orienterade andraspråksforskare har varit huruvida den universella grammatiken fortfarande är relevant i vuxnas inlärning
av ett andraspråk. Har vi vid andraspråksinlärning fortsatt tillgång till de
principer som utgör den universella grammatiken, eller är dessa manifes-
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terade, och därmed förbrukade, vid tillägnandet av modersmålet? Med andra ord, är utgångspunkten vid andraspråksinlärning den ursprungliga och
”orörda” UG som vi föds med, eller är vi som vuxna språkinlärare tvungna
att utgå ifrån den form som UG tagit genom vår förstaspråksinlärning? På
det hela taget har de empiriska L2-studier som gjorts inom UG-paradigmet
varit mycket motsägande och ofta svårtolkade, varför vi i detta kapitel lämnar denna forskningstradition utan närmare beskådan.
Kognitiva faktorer – exemplet processbarhet
Av flera skäl brukar Larry Selinkers interimspråksteori (Selinker 1972) vara
en bra första utgångspunkt för en diskussion kring kognitiva aspekter på
andraspråksinlärning. Först och främst var detta det första försöket till en
sammanhängande L2-teori som, utöver transfer från modersmålet, innehöll
ett antal andra kognitiva processer som tillsammans antogs ansvara för interimspråkets utveckling och karaktär. För det andra står det klart att Selinker
såg L2-inlärning som ett resultat av det han kallade den latenta psykologiska
strukturen snarare än det Lenneberg (1967) benämnde den latenta lingvistiska
strukturen eller Chomskys (1965) language acquisition device (dvs. LAD), vilket gör interimspråksteorin till en kognitivt snarare än lingvistiskt orienterad teori. Selinker ansåg nämligen att det naturliga språktillägnandet, dvs.
det som gäller för barn vid förstaspråksinlärning och det som Lenneberg specificerade inom ramen för den kritiska perioden för språkinlärning, spelat ut
sin roll hos de flesta vuxna inlärare. Istället närmar sig, enligt Selinker, vuxna
L2-inlärare det nya språket genom en mer allmänkognitiv funktion, snarare
än genom en rent lingvistisk, vilket gör att Selinkers föreställning om L2inlärning har många naturliga beröringspunkter med kognitiva teorier.
Interimspråksteorin var ett av de mest betydelsefulla teoretiska perspektiven som växte fram ur 1960-talets reaktion mot behaviorismen, vilken ju
bland annat resulterade i en reviderad syn på modersmålets roll vid andraspråksinlärning. Ett stort antal orsaker till inlärarspråkets utformning och
utveckling identifieras, orsaker som bäst kunde förklaras i termer av inlärarens egna konstruktion av interimspråket genom användandet av kognitiva
processer och/eller strategier. Selinker (1972) föreslog fem centrala processer,
vilka alla kan ses som kognitiva till sin natur. Dessa var: (1) transfer från L1;
(2) transfer från undervisning; (3) inlärningsstrategier; (4) kommunikationsstrategier; (5) övergeneralisering av målspråksformer. Vi skall här inte diskutera dessa i detalj, utan bara nämna att med dessa processer ville Selinker förklara det fenomen han kallade fossilisering, dvs. att vissa målspråksavvikande
former tenderar att stanna kvar i inlärarsystemet utan att utvecklas vidare.
Den kanske viktigaste teoretiska utvecklingen när det handlar om inlärningsgångar och utvecklingsstadier är Manfred Pienemanns processbarhets-
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teori (Pienemann, 1998). Teorin har sin bakgrund i ZISA-projektet (Zweitsprachenwerb Italienischer und Spanisher Arbeiter; se t.ex. Meisel, Clahsen &
Pienemann, 1981; Clahsen, Meisel & Pienemann, 1983). Projektet omfattade
italienska och spanska arbetare i Hamburg och bestod av en tvärsnittstudie
av 45 inlärare och en tvåårig longitudinell studie av 12 individer. Studierna fokuserade på informellt tillägnande av tyska som L2, och man analyserade s.k.
intervjudata, dvs. fri talproduktion. Resultatet av ZISA-projektet blev en flerdimensionell teoretisk modell över andraspråksinlärning, The Multidimensional Model, inom vilken den strukturella utvecklingen utgjorde en dimension.
Processbarhetsteorin, som kan ses som Pienemanns egen vidareutveckling av
modellen, lägger dock fokus på de kognitiva mekanismer som ansvarar för
hur och varför L2-inlärare går igenom de utvecklingsstadier de gör.
Teorin baserar sig till stora delar på Willem Levelts talproduktionsmodell
(Speaking Model; Levelt, 1989),6 vilken ur ett kognitivt perspektiv beskriver
och förklarar den spontana talprocessen hos ”talaren” (dvs. modersmålstalaren) av ett språk i termer av ett antal planerings- och utförandeprocedurer.
Pienemann föreslår fem sådana procedurer som under talproduktionen automatiskt avlöser och baserar sig på varandra:
(1) tillgång till enheter i lexikon (ord/lemman, t.ex. hund, fin)
(2) kategoriprocedur (hantering av lexikala morfem; t.ex. hund-ar, hund-en)
(3) frasprocedur (t.ex. hantering av attributiv kongruens; fin-a hund-ar, den
fin-a hund-en)
(4) satsprocedur (t.ex. hantering av predikativ kongruens; Hund-ar är fin-a)
(5) bisatsprocedur (differentiering mellan huvud- och bisats, t.ex. Hundar
är inte fina, Jag vet att hundar inte är fina).
Här råder ett implikationellt förhållande mellan procedurerna på så sätt att
varje procedur är en förutsättning för nästa. Tillgången till ord i lexikonet
är alltså en förutsättning för att kategoriprocedurer (t.ex. enkel ordböjning)
skall kunna tillämpas, som i sin tur är en förutsättning för att frasprocedurer
(t.ex. attributiv adjektivkongruens) skall kunna sättas igång, osv. Grundtanken bakom processbarhetsteorin är att L2-utvecklingen kommer till stånd
genom en successiv automatisering av dessa talproduktionsprocedurer, vilket resulterar i en gradvis utökning av den grammatiska processningskapaciteten. Man antar att endast sådant som vid en viss tidpunkt är processbart
för inläraren kan läras in. Som visas i tabell II:8 sker utvecklingen i enlig-

6

Processbarhetsteorins grammatiska ramverk, vilket även är inkorporerat i Levelts (1989) modell, är en
tidig avstickare från den chomskyanska generativa grammatiken, nämligen Kaplan & Bresnans (1982)
Lexical Functional Grammar (LFG).
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het med en väl definierad processbarhetshierarki, vilken motsvarar de fem
grammatiska processningsprocedurerna. För att ett högre utvecklingsstadium ska kunna nås måste processningen för det aktuella stadiet först automatiseras. Utvecklingsstadierna måste alltså genomgås i tur och ordning.
Tabell II:8. Implikationellt förhållande mellan processningsprocedurer.
Utvecklingsordning
Procedur

1

2

3

4

5

Bisatsprocedur

–

–

–

–

+

Satsprocedur

–

–

–

+

+

Frasprocedur

–

–

+

+

+

Kategoriprocedur

–

+

+

+

+

Tillgång till ’ord’/lemma

+

+

+

+

+

(efter Pienemann, 1998, s. 79; Pienemann & Håkansson, 1999, s. 392)

Tabell II:9. Utvecklingsnivåer enligt processbarhetsteorin.
Stadium/processningsnivå

Morfologi

Syntax

5. grammatisk information

kongruens över

NEG + FV i bisats;

satsgräns*

icke-INV vid indirekt fråga

kongruens inom satsen

FV + NEG;

(predikativ)

INV vid framförställt ADV

mellan satser; skillnad
huvudsats/bisats
4. grammatisk information
mellan fraser inom satsen

			

och FråX

3. grammatisk information

framförställt ADV och FråX

mellan ord inom frasen

kongruens inom frasen
(attributiv)

2. lexikal morfologi

ordböjning (t.ex. tempus,

kanonisk ordföljd

		

numerus, species, genus)

(oftast SVO)

1. ord/lemma

oböjda former

enstaka konstituenter;

			

NEG + X

(efter Pienemann, 1998; uppställningen utarbetad utifrån Hammarberg, 2004; Håkansson, 2004;
Pienemann & Håkansson, 1999; * = enligt Hammarberg, 2004, s. 56, tabell 1.1).
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I tabell II:9 återges i den vänstra kolumnen de fem stadierna, eller processningsnivåerna, och de grammatiska domäner som hör till dessa. I de två övriga
kolumnerna anges konkreta morfologiska och syntaktiska manifesteringar
som i svenskan omfattas av processningsnivåerna. På det första utvecklingsstadiet har inläraren tagit in ord i sitt mentala lexikon och har produktiv tillgång till dessa. Nivån motsvarar alltså nybörjarstadiet, där inläraren ser lexikala enheter endast som invarianta, oböjliga former. Någon mental grammatik
i traditionell bemärkelse, i form av ordböjningar eller ordföljdsregler, går alltså
inte att tala om när det gäller denna fas, och yttranden på denna nivå består
oftast av enstaka ord (t.ex. Köpa?, Boll., Rolig.). På detta stadium förekommer
också den universella strukturen NEG + X, dvs. negering i form av ordet inte
samt ett oböjt verb, substantiv eller adjektiv (t.ex. Inte köpa., Inte boll., Inte rolig.). På det andra utvecklingsstadiet gör L2-inläraren flerordsyttranden och
tillämpar en kanonisk ordföljd (oftast SVO). Typiskt är också att inläraren
börjar processa lexikala kategorier (dvs. ordklasser) och tillämpa lexikal morfologi. Inläraren börjar alltså böja ord (vilket kan resultera i både korrekta och
inkorrekta former, t.ex. gällande numerus, bil-ar, *hus-ar, eller tempus, hoppade, *springa-de) men har ännu inte automatiserat talprocedurer som rör kongruens, vare sig inom frasen (*vit bilar) eller över frasgränser (*Bilarna är vit).
Först på den tredje utvecklingsnivån kan grammatisk information överföras
mellan konstituenter inom frasen, dock ännu ej mellan olika fraser. Exempel är
attributiv adjektivkongruens gällande numerus, species och genus inom nominalfrasen (t.ex. fina hästar, den fina hästen, ett stort bord). När det gäller syntax
har inläraren börjat framförställa adverb genom topikalisering, men utan att
tillämpa inversion mellan subjekt och verb (t.ex. *Igår jag läste en bok); även
frågekonstruktioner bildas genom framflyttning av frågeord, dock även här
utan inversion (t.ex. *Varför han går till skolan?). På den fjärde utvecklingsnivån kan inläraren processa grammatisk information mellan fraser inom
satsen. Ett resultat av den ökade processningskapaciteten blir att predikativ
kongruens nu tillämpas, dvs. grammatisk information från nominalfrasen kan
överföras till verbfrasen (t.ex. Hästar är fina, Bordet är stort). På denna nivå til�lämpas också inversion vid adverb- och frågeordsframflyttning (t.ex. Igår läste
jag en bok, Varför går han till skolan?). Även negationen, som under alla tidigare
stadier varit preverbal (NEG + V), placeras nu rätt i huvudsats, dvs. efter det
finita verbet (V + NEG). Som vi såg i ett tidigare avsnitt gäller denna placering automatiskt även bisats, vilket inom processbarhetsteorin förklaras med
att inlärarens processningskapacitet ännu inte tillåter differentiering mellan
huvudsats och bisats. På den femte och högsta processningsnivån kan inläraren hantera grammatisk information över gränsen mellan huvud- och bisats.
På det syntaktiska planet karaktäriseras denna nivå av att negationen placeras
före det finita verbet i bisats (t.ex. Jag vet att han inte kommer), samt att inver-

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

177

DEL II – Andraspråksinlärning och förstaspråksutveckling i en andraspråkskontext

sion inte tillämpas i frågebisatser (t.ex. Jag undrar när han kommer). Båda dessa
grammatiska operationer blir nu möjliga tack vare att processningskapaciteten på denna nivå omfattar informationsöverföring över satsgränser, vilket gör
det möjligt för inläraren att skilja bisatser från huvudsatser. Enligt Pienemann
& Håkansson (1999) har det femte stadiet ingen morfologisk manifestering i
svenskan, medan Hammarberg (2004) föreslår adjektivkongruens mellan nomen i huvudsats och adjektiv i som-bisats som ett exempel (Hästarna som är
fina…, Bordet som är vitt…).
Processbarhetsteorin har tillämpats och prövats på en mängd målspråk.
Förutom tyska som L2 har studier gjorts när det gäller inlärning av bl.a. engelska, japanska och de skandinaviska språken, inte minst svenska (t.ex. Glahn
m.fl., 2001; Pienemann & Håkansson, 1999; Norrby & Håkansson, 2007; Philipsson, 2007; Eklund Heinonen, 2009; Schönström, 2010; Håkansson & Norrby, 2010, m.fl.). Exempelvis prövade Pienemann & Håkansson (1999) teorins
förutsägelser på svenska som andraspråk genom att gå igenom data från de
dittills 14 främsta tvärsnittsstudierna och longitudinella undersökningarna av
morfologisk och syntaktisk utveckling i svenska som andraspråk (t.ex. Axelsson, 1994; Bolander, 1988b; Hammarberg, 1996; Hyltenstam, 1977, 1978; Viberg, 1991, 1993). dessa studier omfattade tillsammans mer än 1 700 inlärare
och ett stort antal modersmål. Pienemann och Håkansson konstaterar efter
sin genomgång att existerande utvecklingsdata som omfattas av processbarhetsteorin ligger i linje med de förutsägelser som görs av den, och man finner i dessa 14 studier inte ett enda bevis som går emot teorin. Och faktum
är att processbarhetsteorin fått ovanligt starkt empiriskt stöd i forskningen,
oavsett vilka målspråk som prövats, och oavsett inlärarnas modersmålsbakgrund. Detta betyder dock inte att alla språkliga data stödjer modellen. Som
nämnts tidigare så prövade Glahn m.fl. (2001) processbarhetsteorins giltighet
med utgångspunkt från vissa morfologiska och syntaktiska data från svenska,
norska och danska som andraspråk. Även om data gav stöd åt teorin gällande
ordningsföljden mellan adjektivkongruens i attributiv ställning och kongruens i predikativ ställning, samt den mellan negation i huvudsats och bisats, så
visade resultaten dessutom att numeruskongruens lärdes in före genuskongruens (i både attributiv och predikativ ställning), något som inte förutsägs av
processbarhetshierarkin. Tolkningen som ges av Glahn m.fl. (2001) är att numerus är en funktionellt och semantiskt viktig kategori som bestäms utifrån
kontexten, medan genus snarare är en lexikalt bestämd kategori vars manifestering måste läras in för varje ord. En slutsats från denna studie var därför
att ”processbarhetsteorin är relevant men behöver sättas i relation till andra
styrfaktorer inom en vidare språkinlärningsteori” (Hammarberg, 2004, s. 57).
Processbarhetsteorin har en explanatorisk kraft, då den tar avstamp i inlärarens kognitiva kapacitet och de processningsprocedurer som omgärdar
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vanlig talproduktion. Detta gör den också starkt predicerande när det gäller
språkutveckling, dvs. man kan utifrån teorin göra mycket specifika förutsägelser om inlärningen av alla språk, så länge processningsprocedurernas
strukturella domäner (som t.ex. fras, sats, bisats) och dessas grammatiska
manifesteringar (t.ex. morfologisk kongruens, ordföljd) kan definieras för
målspråket. Den predicerande styrkan hos teorin innebär också tydliga pedagogiska implikationer. Ett förstadium till processbarhetsteorin var Pienemanns tidiga tankar kring grammatiska strukturers inlärningsbarhet, och
därmed även utlärningsbarhet. Med sin Teachability Hypothesis (Pienemann
t.ex. 1985, 1989) antog han att den naturliga utvecklingen inte kan ändras
genom formell undervisning, och att den mest effektiva undervisningen är
den som fokuserar på den typ av strukturer som inläraren är kognitivt redo
för – alltså sådana strukturer som är kompatibla med den processningskapacitet inläraren vid en viss tidpunkt har uppnått.
Inverkan från modersmålet och andra inlärda språk
Modersmålets roll vid andraspråksinlärning har alltid varit och är fortfarande en omdebatterad och mycket undersökt fråga inom den moderna
L2-forskningen. Den vanligaste observationen gällande L1-påverkan är att
denna manifesteras genom transfer från modersmålet, dvs. att inläraren för
över strukturer, regler och element från förstaspråket till målspråkssystemet, och att denna överföring resulterar i språkliga fel. Vi skall dock i detta
avsnitt belysa det problematiska med att betrakta L1-påverkan som enbart
ett överföringsfenomen som endast yttrar sig genom språkliga fel.
I en tidig studie visade Schachter (1974) att negativ påverkan från L1 inte
alltid manifesteras som språkliga fel, utan också genom undvikande. I sin
studie av relativkonstruktioner i L2-engelska fann hon att kinesiska och japanska inlärare, vars L1 saknar relativisering, gjorde färre fel än persiska och
arabiska inlärare, vars L1 har relativiseringssystem som liknar det engelska.
Detta verkar onekligen tala emot den kontrastiva hypotesen, utifrån vilken
man snarare skulle förutsäga många fel om skillnaderna mellan modersmålet och målspråket var stora, men få fel om skillnaderna var små. Schachter
fann dock att de kinesiska och japanska inlärarna yttrade mycket få relativkonstruktioner, och endast med stor försiktighet, varför de också gjorde få
fel. De persiska och arabiska inlärarna, å andra sidan, kände igen relativisering från modersmålet och yttrade därför många relativsatser – dock med
en hög felprocent som resultat. Att undvikande är ett relevant fenomen vid
andraspråksinlärning och att det kan ses som just en manifestering av modersmålets inverkan har bekräftats av ett antal senare studier (se t.ex. Kleinmann, 1977, 1978; Dagut & Laufer, 1985; Hulstijn & Marchena, 1989; Laufer &
Eliasson, 1993).
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Vi såg tidigare att inlärare uppvisar samma svårigheter och gör fel på samma
strukturer genom att använda samma målspråksavvikande lösningar, oavsett
vilket modersmål de har – dvs. oavsett om deras L1 skiljer sig från målspråket eller om den aktuella strukturen har en direkt motsvarighet i L1 (jmf.
exemplet ovan med spanskspråkigas och tyskspråkigas inlärning av svensk
negationsplacering). Modersmålet kan dock ha en tydlig inverkan på annat
sätt än genom blotta förekomsten av transfer, t.ex. när det gäller hur systematiskt och ihållande ett fel kan komma att bli och hur snabbt/långsamt en
utvecklingssekvens gås igenom (se t.ex. Schumann, 1979, 1982; Zobl, 1980a,
1980b, 1982; Andersen, 1983; Kellerman, 1984).
Det finns en mängd begränsningar på när transfer/interferens kan äga
rum. En begränsning är språklig nivå. Modersmålsinflytande förekommer
i olika omfattning och på olika sätt (och troligen av olika anledningar) beroende på om det gäller uttal och fonologi, morfologi och syntax, lexis och
vokabulär, eller diskurs och pragmatik. En vanlig uppfattning är att uttalet/
fonologin är den språkliga nivå där L1 slår igenom mest, eller åtminstone
tydligast. Det är främst genom L2-talares uttal och brytning som vi kan
identifiera deras L1-bakgrund, medan den syntaktiska och morfologiska
produktionen endast i mycket liten omfattning kan ge oss säkra ledtrådar
om vilket deras modersmål är. Eftersom tal och artikulation är en fysisk aktivitet så är det möjligen också på den fonetiska snarare än den grammatiska
nivån som behaviorismens begrepp ”överföring av vanor” – i detta fall artikulatoriska vanor – till viss del fortfarande kan kännas relevant, och kanske är
det just här den kontrastiva analysen fortfarande har en viss prediktiv kraft.
När det gäller lexikon och ordförråd är buden olika, beroende på om L1 och
L2 är närbesläktade eller inte. Vid svenskars inlärning av t.ex. japanska som
L2 (och tvärtom) så är risken för lexikal transfer från svenskan försvinnande
liten, eftersom chansen är så gott som obefintlig att ett svenskt ord skulle
vara identiskt med ett japanskt ord med samma betydelse. När det däremot
gäller svenskars inlärning av norska, danska, tyska eller engelska som L2 så
förekommer transfer i klart större utsträckning, eftersom språken är närbesläktade och således lika varandra, inte minst lexikalt. Att chansa på att L1
och L2 har gemensamma ord med samma betydelser är därför inte en lika
långsökt strategi som i fallet med svenska och japanska. Naturligtvis är det
inte alla identiska eller snarlika ordformer som har exakt samma semantiska
innebörd i närbesläktade språk – förekomsten av s.k. falska vänner, dvs. när
L1 och L2 har gemensamma ytformer med olika betydelser, resulterar därför
ofta i en relativt hög frekvens av felaktig ordanvändning. I ett antal studier
utförda i Finland av Håkan Ringbom och Kaj Sjöholm gällande inlärning
av engelska som främmande språk visade det sig att studenter med svenska
som L1, dvs. ett modersmål som står engelskan relativt nära, har en tids-
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mässig fördel gentemot dem vars L1 är finska, som ju lingvistiskt står klart
längre från engelskan. Samtidigt har dessa studier visat att de finskspråkiga
studenterna gör färre L1-baserade fel än de svenska (t.ex. Sjöholm, 1976), och
hos inlärare som är tvåspråkiga i finska och svenska rör det sig nästan uteslutande om transfer från svenskan (t.ex. Ringbom, 1978, 1987). Inlärningen
av ett närbesläktat språk kan alltså dels underlättas tack vare de stora likheterna, dels generera många fel på grund av just dessa likheter.
Istället för transfer/interferens föreslog Kellerman & Sharwood Smith
(1986) termen tvärspråkligt inflytande (eng. cross-linguistic influence), en term
som har fördelen att den täcker in en mängd tvärspråkliga fenomen vid sidan
av just transfer och interferens. Exempelvis kan man här infoga betydelser
som undvikande och under-/överproduktion, samt mer indirekt L1-påverkan, t.ex. långsam/snabb inlärning och delvis annorlunda inlärningsgångar
(särskilt på det fonologiska området), samt effekter av inlärarens mer eller
mindre medvetna uppfattning om det språkliga avståndet mellan L1 och L2,
och därmed olika föreställningar om vad och hur mycket som är transfererbart. En annan fördel med begreppet tvärspråkligt inflytande är att det
jämställer modersmålets inverkan med andra faktorers inverkan, att man
vid sidan av inflytandet från biologiska, kognitiva, universella, sociala och
individuella faktorer också kan räkna med ett visst inflytande från modersmålet, utan att därmed ge L1-faktorn någon särskild status eller betydelse i
förhållande till dessa andra faktorer.
Ytterligare en fördel med den bredare termen tvärspråkligt inflytande
framför transfer och interferens är att den även omfattar t.ex. påverkan från
andra inlärda språk (t.ex. L2:s inflytande på L3-inlärningen), påverkan från
L2 på L1 (t.ex. vid förstaspråksattrition; se nedan), positiva effekter av tidigare språkinlärning och språkkunskaper, kodväxling (då tvåspråkiga av olika skäl, på olika sätt och i olika kontexter växlar mellan sina två språk) och
lån (då tvåspråkiga i brist på resurser vid användningen av det ena språket
lånar ord och begrepp från det andra språket). Det skall dock sägas att även
om begreppet tvärspråkligt inflytande idag används flitigt så förekommer
fortfarande framför allt termen transfer mycket frekvent i andraspråkslitteraturen, om än med en något annorlunda och klart mer kognitivt orienterad
innebörd än den behavioristiska.

Externa faktorer
Till skillnad från de interna faktorerna, som ligger till grund för hur interimspråket utvecklas kvalitativt, är en mängd inlärarexterna faktorer avgörande för hur inläraren utvecklas rent kvantitativt, dvs. i termer av hur
snabbt utvecklingen sker och hur långt inläraren kommer att nå i sitt andra-
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språk. Hit hör sådana variabler som social bakgrund, identitet och attityder,
mängd och kvalitet på kontakten med L2 (dvs. det språkliga inflödet och
samtalsinteraktionen) och möjlighet till undervisning samt mängden och
kvaliteten på denna.
Sociala gruppfaktorer
En mängd sociolingvistiska faktorer har visat sig ha inverkan på hur snabbt
andraspråksinlärningen framskrider hos olika personer, samt hur långt olika
individer kommer i sin utveckling. Exempelvis är social klass eller, med en
annan terminologi, socio-ekonomisk status inte helt oväntat en del av den
sociala kontexten som uppvisar tydliga effekter på inlärningshastighet och
inlärningsframgång. Socio-ekonomisk status inbegriper variabler som utbildning, yrke och inkomst, men även föräldrarnas utbildnings- och yrkesbakgrund. Effekterna av denna faktor (eller kanske hellre dessa faktorer) är
som tydligast när det gäller formell L2-inlärning och vid främmandespråksinlärning, eftersom skolframgång generellt tenderar att ha starka samband
med klasstillhörighet. Barn från arbetar- och lägre medelklass klarar sig som
grupp (dvs. i genomsnitt) sämre i skolans teoretiska ämnen än barn från
övre medel- och överklassen, och detta gäller givetvis även skolans språkämnen, framförallt språkundervisningens mer formella aspekter (dvs. formaspekter och explicit grammatisk kunskap; se, t.ex. Burstall, 1975). När
det gäller de mer kommunikativa sidorna av språket (t.ex. förståelse, uttal,
flyt) visar sig klasstillhörighet ha klart mindre effekter eller inga effekter
alls (t.ex. Holobrow, Genesee & Lambert, 1991). Här är det viktigt att poängtera, som Ellis (1994, s. 206) gör, att det inte är individens klasstillhörighet
i sig som har effekter på L2-inlärningen, utan snarare den utbildningsbakgrund, de ekonomiska förutsättningar och de erfarenheter och traditioner
som individer från olika sociala klasser har med sig till skolan, hur väl dessa
stämmer överens med skolans syn på kunskap och kunskapsinhämtning,
samt huruvida de inverkar negativt eller positivt på individens attityder till
andraspråket och dess talare. I de allra flesta samhällen är utbildningsväsendet och dess tillhörande undervisningsformer inte i första hand utformade
utifrån de lägre samhällsklassernas livserfarenheter eller perception/tolkning av världen.
En annan del av den sociala kontexten som visat sig ha effekter på L2inlärningen är etnisk och språklig identitet. Som begrepp betraktat är etnicitet relativt svårdefinierat, och dess observerade inverkan på språkinlärning
beror i viss mån på valet av definition. En typ av definition har kallats objektiv, där någon individ utifrån, t.ex. forskaren, definierar en grupp människors etniska egenskaper och tillhörighet, medan en subjektiv definition
utgår ifrån gruppmedlemmarnas egna värderingar, definitioner och syn på
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den egna gruppen, oftast i relation till andra grupper (t.ex. majoritetsgruppen). I enlighet med den första definitionen utförde Svanes (1988) en studie
i Norge av tre etniska gruppers inlärning av norska som andraspråk. En inlärargrupp utgjordes av individer från Europa och Amerika, dvs. den västerländska kultursfären, och betraktades därför ha liten distans till den norska
kulturen. En andra grupp bestod av inlärare från Mellanöstern och Afrika,
och denna ansågs befinna sig på ett medellångt kulturellt avstånd från den
norska kulturen. Den tredje gruppen, med längst kulturellt avstånd, bestod
av inlärare från den del av Asien som inte utgjordes av Mellanöstern (dvs.
Fjärran östern, t.ex. Indien och Vietnam). Resultaten från studien visade att
inlärning av norska som L2 hade ett tydligt samband med etniskt/kulturellt
avstånd, på så sätt att de västerländska inlärarna klarade sig bäst, och de
asiatiska sämst. Dock är det svårt att veta huruvida skillnaderna berodde på
kulturellt eller språkligt (dvs. lingvistiskt/strukturellt) avstånd.
Med en mer subjektiv, socialpsykologisk definition av etnicitet har man
fokuserat på betydelsen av L2-gruppers och L2-inlärares socialt betingade
attityder gentemot målspråket och dess kultur och talare, men även gentemot den egna etniska gruppen. Enligt Lambert (t.ex. 1974) är prognosen
för L2-inlärningen god om inläraren hyser positiva attityder gentemot målspråksgruppen, men mindre god om attityderna är negativa. I fall då inläraren har positiva attityder mot L2-gruppen, men negativa attityder gentemot
den egna gruppen, är risken stor att andraspråket premieras och lärs in till
en hög nivå, medan förstaspråket kommer att behärskas till en lägre nivå
eller t.o.m. bytas ut mot andraspråket. I dessa fall talar man om subtraktiv tvåspråkighet. I den omvända situationen, där den egna etniska gruppen värderas högt och målspråksgruppens språk och kultur värderas lågt,
kan inlärningen av andraspråket begränsas och enspråkighet i förstaspråket
permanentas. Hyser individen däremot positiva attityder gentemot både
målspråksgruppen och den egna gruppen så är prognosen för en hög och
balanserad tvåspråkig kompetens som bäst. Man talar här om additiv tvåspråkighet – dvs. inläraren lägger till en L2-kompetens utan att överge sin
ursprungliga identitet och den tillhörande L1-kompetensen.
En av de första sammanhängande teorierna över den sociala kontextens
inverkan på andraspråksinlärningen var John Schumanns (t.ex. 1978a, 1978b,
1978c) ackulturationsmodell (eng. The Acculturation Model). Denna modell
har klara paralleller med Selinkers (1972) interimspråksteori, på så sätt att
den avsåg att identifiera de faktorer som ansvarar för interimspråkets stabilisering på en nivå som inte motsvarar målspråksnivån, och hur den enorma
variationen mellan olika inlärargrupper kan förklaras. Skillnaden var att
Schumann anlade ett sociolingvistiskt perspektiv, snarare än ett kognitivt,
och han talade om interimspråkets pidginisering snarare än att använda Se-
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linkers term fossilisering. Modellen rör enbart naturlig, informell inlärning
hos invandrare – inte främmandespråksinlärning eller klassrumsinlärning.
Enligt Schumann finns ett antal faktorer som definierar en inlärares sociala och psykologiska distans till målspråket, målspråkstalarna och målspråkskulturen. Den sociala distansen definieras av faktorer på gruppnivå,
medan den psykologiska distansen är förknippad med egenskaper hos individen. Den sociala och psykologiska distansen återspeglar inlärarens grad
av ackulturation, vilken, enligt teorin, är avgörande för hur framgångsrik
andraspråksinlärningen kommer att bli. Enligt Schumann kan varje inlärare
placeras på ett kontinuum från socialt och psykologiskt avstånd till social
och psykologisk närhet, och inläraren kommer att lära sig målspråket därefter. Den sociala distansen anses av Schumann ha en primär roll, medan den
psykologiska distansen blir avgörande endast i de fall då de sociala faktorerna inte räcker till för att förklara inlärningsframgången. Modellens sociala
och psykologiska faktorer återges i tabell II:10.
Tabell II:10. Faktorer som påverkar social och psykologisk distans enligt ackulturationsmodellen
(efter Schumann t.ex. 1978b).
Social distans (gruppnivå)

Psykologisk distans (individnivå)

1. Socialt dominansmönster

1. Språkchock

2. Integrationsmönster

2. Kulturchock

3. Slutenhet och autonomi

3. Motivation

4. Sammanhållning

4. Egopermeabilitet

5. Storlek
6. Kulturell överensstämmelse
7. Attityder
8. Planerad vistelsetid

På många sätt påminner Schumanns ackulturationsteori om Howard Giles
Inter-group Model (se t.ex. Giles & Byrne, 1982), i vilken ett centralt begrepp
är etnolingvistisk vitalitet. Enligt denna modell är en hög behärskning i majoritetsspråket som troligast då (1) identifikationen med den egna etniska
minoriteten är svag eller då L1 inte är någon stark identitetsmarkör inom
gruppen, (2) då jämförelser mellan den egna etniska gruppen och majoritetsgruppen inte sker eller då sådana jämförelser saknar betydelse för inläraren, (3) då gruppen uppfattar den egna etnolingvistiska vitaliteten som låg,
(4) då gruppen uppfattar de egna etniska, kulturella och språkliga gränserna
som lösa och gruppens medlemmar känner språklig och kulturell samhörighet med majoritetsgruppen samt (5) då individen identifierar sig med andra
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grupper (sociala, religiösa, språkliga, yrkesgrupper osv) och härigenom kan
erhålla eller bibehålla sin status och identitet inom den egna gruppen. Enligt Giles & Byrne (1982) är dessa faktorer nära förknippade med hur mycket
en inlärare önskar integrera sig med majoritetsgruppen, och är dessutom
avgörande för inlärarens möjligheter att interagera språkligt med infödda
talare av målspråket. Vi ska återkomma till etnolingvistisk vitalitet i samband med ofullständig inlärning och attrition av ett förstaspråk.
Faktorerna attityder och motivation är s.k. affektiva faktorer och kan sägas
befinna sig i skärningspunkten mellan gruppdynamiska faktorer och rent
individuella egenskaper, då de formas primärt utifrån den sociala kontexten
men samtidigt kommer till uttryck hos den enskilda individen och dennes
L2-inlärning. Den forskare som var först ut med att på allvar undersöka attityders och motivationens roll vid andraspråksinlärning är Robert Gardner
(se t.ex. Gardner, 1960). Hans studier tillsammans med Wallace Lambert
(t.ex. Gardner & Lambert, 1959, 1972) och andra forskare – av vilka de flesta
utförts i den kanadensiska kontexten – är de som tveklöst haft den största
betydelsen för teoriutvecklingen kring affektiva faktorer och L2-inlärning.
Som begrepp betraktade är attityder och motivation svårdefinierade och
som fenomen är de inte helt lätta att studera med kvantitativa metoder. Någon total konsensus kring deras exakta innebörd och inverkan finns därför
inte. I Gardner och Lamberts tidiga arbeten (t.ex. 1959) gjordes heller ingen
tydlig skillnad mellan begreppen – snarare sågs en inlärares attityder som en
integrerad del av motivationen. Det var först senare (Gardner, 1979) som de
två fenomenen, med statistiska analyser, kunde särskiljas från varandra och på
allvar definieras. Motivation beskrivs av Gardner i termer av vilja att lära sig
målspråket och den grad av ansträngning som läggs ned på uppgiften, medan
attityder har att göra med inlärarens föreställningar om och värderingar av i
första hand målspråket, målspråkstalarna och målspråkskulturen, men även
gällande den egna gruppen, själva L2-inlärningen samt språk och språkinlärning i största allmänhet. Inlärarens attityder påverkar motivationen, som i sin
tur har direkta och tydliga effekter på L2-inlärningen – attityder har således
endast indirekta effekter på inlärningen. Positiva attityder gentemot målspråket och målspråksgruppen tenderar att generera en hög motivation och därmed potentiellt en framgångsrik inlärning, medan negativa attityder resulterar i låg motivation och oftast lägre inlärningsframgång. Vi skall återkomma
till motivation som en individuell faktor senare i detta kapitel.
Kontakt med L2: språkligt inflöde och samtalsinteraktion
Forskningen kring barnriktat tal, dvs. det tal som föräldrar (eller andra vårdnadshavare) använder sig av i samtal och interaktion med barn, inspirerade
L2-forskare under 1970- och 1980-talen till att närmare studera det språk
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som infödda talare av ett språk tenderar att använda i samtal med vuxna
andraspråksinlärare. Denna förenklade ”varietet” har kommit att gå under
den engelska beteckningen foreigner talk (Ferguson, 1971, 1975) och har stora
likheter med andra förenklade register, t.ex. pidginspråk och interimspråk.
Liksom det barnriktade talet karaktäriseras det inlärarriktade talet av en
mängd förenklande drag, både när det gäller struktur och innehåll och på
alla språkliga nivåer.
Krashen (1981, 1982) lade med sin monitormodell stor vikt vid just inflödets roll för andraspråksinlärningen. Enligt hans inflödeshypotes kommer
språkutveckling till stånd främst genom ett inflöde på en nivå som grammatiskt ligger strax över den nivå inläraren själv befinner sig på (dvs. i + 1) men
som samtidigt är begripligt. Krashen menade att inflödet blir begripligt, dels
genom att inläraren utnyttjar extralingvistisk information (gester, mimik
och kunskap om världen) samt de ledtrådar den grammatiska, semantiska
och situationella kontexten erbjuder, dels genom att infödda talare och lärare anpassar sitt språk till en nivå som de anser matchar inlärarens. Sådan
anpassning sker, enligt Krashen, genom en mängd strukturella förenklingar
och modifieringar. Detta modifierade inflöde har studerats med både deskriptiva (dvs. beskrivande) och explanatoriska (dvs. förklarande) syften.
Forskarna har observerat ett antal karaktäristiska drag i det tal som infödda riktar till L2-inlärare. Dessa skall ses som typiska när det gäller tal
riktat till inlärare på nybörjarnivå, och som mindre frekventa i tal som riktas
till avancerade L2-talare. För det första gör infödda talare en mängd fonologiska modifieringar som resulterar i målspråksenliga yttranden. Dels talar
de långsammare med L2-inlärare än med infödda talare, och artikulationen
tenderar att vara tydligare, med färre reduktioner och assimilationer. Vidare
kan man notera färre kortformer (t.ex. å för att eller och), färre sammandragningar (t.ex. på honom/den istället för på’n), fler pauser, samt tydligare (och
ofta överdriven) intonation och betoning. Dessutom har man observerat att
infödda talar med högre röst än vanligt när de riktar sig till L2-inlärare. Icke
målspråksenliga former på den fonologiska nivån representeras bl.a. av förekomsten av epentetiska vokaler (t.ex. [fεlIka] för flicka), vilket antagligen
delvis är en effekt av lägre taltempo, samt stavningsuttal – dvs. då den infödde talaren antar att den underliggande fonologiska representationen i ett
ord framgår bättre om alla bokstäver får en fonologisk manifestation (t.ex.
när [˛s] uttalas som [rs] i morsgris, dvs. [mu:rsgri:s] istället för [mu:˛sgri:s]).
Ett skäl till att intresset under 1980-talet skiftade från inflödets till interaktionens karaktär var att det inte alltid är inflödet som anpassas till L2-talarens nivå. Snarare är det drag i interaktionen som framhäver inflödet och
gör det begripligt. Michael Long (1980; se även 1996) lanserade därför sin
interaktionshypotes, i vilken det antas att inflödet blir begripligt, inte i för-

186

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

DEL II – Andraspråksinlärning och förstaspråksutveckling i en andraspråkskontext

sta hand genom den inföddes modifiering/förenkling av den grammatiska
strukturen, utan snarare genom olika modifieringar av interaktionsstrukturen. Sådana modifikationer uppstår bl.a. ur så kallad förhandling (eng. negotiation eller negotiation of meaning), vilken är ett resultat av att någon av parterna i en konversation signalerar bristande förståelse. För att upprätthålla
en fungerande kommunikation tillämpar alltså den infödde (men ibland
även inläraren) en mängd strategier vilka har till uppgift att undvika samt
att reparera redan uppkomna förståelseproblem. Ett icke-anpassat inflöde
blir alltså begripligt för inläraren genom att den infödde (eller den språkligt
mer avancerade) samtalsparten på olika sätt anpassar själva interaktionen,
vilket i sin tur antas gynna andraspråksinlärningen (vi återkommer senare
till evidensen för detta sista antagande). Processen återges i figur II:1.
Verbal kommunikation med
ömsesidigt informationsutbyte

i
Signaler om förståelse/brist på
förståelse

i
Anpassad interaktion, förhandling

i
Begripligt inflöde

i
Språkinlärning (?)

Figur II:1. Andraspråksinlärning genom interaktion och förhandling (efter Long, 1981; Lindberg, 2004, s. 466)

Hur ser då den anpassade interaktionen ut? Hur skiljer den sig från interaktion mellan infödda talare? Long (1980; se även 1983a) kunde konstatera
att infödda talare använder sig av en mängd modifieringar i samtal med L2-
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inlärare utan att deras yttranden på något vis är strukturellt förenklade. Sådana modifieringar förekommer även i samtal mellan infödda, men inte alls
i samma omfattning som när L2-talare deltar. De interaktionella drag som
mer direkt uppstår ur samtalsparternas förhandling, dvs. deras samarbete
kring uppgiften att uppnå ömsesidig förståelse, yttrar sig genom fler förståelsekontroller (t.ex. Förstår du? eller Ok?), fler signaler som bekräftar den
egna förståelsen (Mhm, Ok, Ja, just det etc.), och fler begäran om bekräftelse
och förtydligande (t.ex. Jaså, menar du att prinsessan kysste grodan? resp. Men
vad gjorde hon med grodan, menar du?). Även repetitioner av både egna och
den andres yttranden är vanligare, samt förekomsten av s.k. expansioner och
omstöpningar (eng. recasts), där den infödde upprepar inlärarens yttrande
men i en utvidgad och/eller mer korrekt version, som i följande exempel:
Infödd:
Inlärare:
Infödd:

Vad gör prinsessan nu då?
Han gör munnen på den.
Ja precis, hon kysser grodan.

En avgörande fråga är naturligtvis om det anpassade inflödet och den anpassade interaktionen har några positiva effekter på begripligheten? Och ännu
viktigare, gynnar de interaktionella anpassningarna själva inlärningen? Precis som med studier över strukturella anpassningar av inflödet så har studier
av den anpassade interaktionen varit mest upptagna med att identifiera samt
kvantitativt och kvalitativt beskriva de modifikationer som görs. Den mesta
forskningen har, med andra ord, varit deskriptiv snarare än explanatorisk
till sin karaktär. Endast ett fåtal empiriska undersökningar har försökt att
fastställa något orsakssamband mellan anpassning av inflödet/interaktionen och ökad begriplighet eller inlärning.
När det gäller det anpassade, icke-interaktiva inflödets effekter så har
det övertygande kunnat visas att ett lägre taltempo gynnar begripligheten
(t.ex. Conrad, 1989; Griffiths, 1990; Long, 1985). Något trivialt kan vi alltså
hävda att långsammare tal, med dess fler pauser och tydligare artikulation,
är lättare för en L2-inlärare att uppfatta och förstå än snabbt tal. När det
däremot gäller andra, mer morfo-syntaktiskt betingade anpassningar så är
resultaten inte alls lika samstämmiga, och någon tydlig koppling mellan ett
grammatiskt förenklat inflöde och ökad begriplighet har inte kunnat påvisas i experimentella studier. Ser vi på studier av det interaktiva inflödets
effekter finner vi däremot klart tydligare tendenser. I en nu klassisk studie
av 16 inlärare av engelska som L2 undersökte Pica, Young & Doughty (1987)
begripligheten hos tre typer av inflöde: (a) icke-modifierat inflöde, (b)
strukturellt modifierat inflöde samt (c) interaktionellt modifierat inflöde.
Försökspersonernas uppgift var att utifrån dessa tre inflödestyper följa olika
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instruktioner. I kategorin (c) var inflödet detsamma som i (a), men försökspersonerna fick dessutom möjlighet till förhandling genom att ställa frågor
och be om klargöranden. Resultaten visade att det interaktionella inflödet
klart gynnade inlärarnas förståelse på så sätt att instruktioner med möjlighet till interaktion följdes bättre än annan instruktion. Andra studier, med
snarlik design, har redovisat liknande resultat, dvs. en positiv effekt på begripligheten genom interaktivt inflöde (bl.a. Loschky, 1989, 1994; Tanaka,
1991; Yamazaki, 1991; se nedan). Man kan dock ifrågasätta om det är interaktionen i sig som gör inflödet begripligt eller om inlärarna i själva verket,
genom t.ex. repetitioner och förklaringar, drar nytta av att inflödet här ökar
i kvantitet. I en uppföljande studie av Pica (1992, citerad i Ellis, 1994, s. 276),
där inflödesmängden noggrant kontrollerades i de tre inflödeskategorierna,
visade det sig också mycket riktigt att ingen skillnad i begriplighetseffekt
kunde observeras vid samma inflödesmängd. Resultaten är med andra ord av
en sådan blandad karaktär att några säkra slutsatser om inflödets/interaktionens effekter på begripligheten inte kan dras i nuläget.
Ser vi på studier som fokuserat på huruvida begripligheten hos inflödet
genom strukturell och interaktionell anpassning leder till inlärning, så är resultaten återigen blandade. I en ofta citerad studie av Gass & Varonis (1994)
deltog 32 försökspersoner – 16 infödda talare och 16 inlärare av engelska.
Personerna delades upp i 16 par med en infödd och en inlärare i varje par.
I en första omgång skulle den infödde talaren i varje par ge instruktioner
till inläraren. I åtta av paren gavs instruktioner med hjälp av ett strukturellt modifierat språk, varav fyra med och fyra utan interaktion. I de övriga
åtta gavs instruktioner med icke-modifierat språk, även här med eller utan
möjlighet till interaktion. Resultaten visade att strukturellt modifierade instruktioner utan interaktion samt både modifierade och icke-modifierade
instruktioner med interaktion gynnade inlärarnas förståelse. När rollerna
sedan kastades om i en andra försöksomgång så visade sig de inlärare som
tidigare fått instruktioner med möjlighet till interaktion vara de bättre instruktörerna. Dessutom visade den kvalitativa analysen att just dessa inlärare använde sig av språkliga drag de snappat upp under den första försöksomgången när de själva blev instruerade genom interaktion. Dessa forskare
anser att resultaten stödjer antagandet att ett interaktivt inflöde som uppkommer ur förhandling resulterar i en ökad begriplighet, vilket i sin tur har
effekter på inlärningen. Det är dock ännu osäkert huruvida sådana effekter
är särskilt långvariga. Ett flertal studier som lyckats visa att det interaktiva
inflödet har den bästa effekten på begripligheten har samtidigt visat att den
ökade begripligheten antingen inte har några effekter på inlärningen (t.ex.
Loschky, 1989, 1994) eller att en eventuell inlärningseffekt är mycket kortvarig (t.ex. Yamazaki, 1991, citerad i Ellis, 1994, s. 276ff).
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När det slutligen handlar om huruvida ett strukturellt anpassat och/eller interaktivt inflöde har någon positiv och permanent effekt på inlärningen, vilket ju torde vara den mest intressanta frågan i sammanhanget, så är resultaten
alltså ännu alltför osäkra för att en sådan slutsats skall kunna dras. Å andra sidan säger det ju sig självt att inläraren åtminstone på något plan måste begripa
åtminstone delar av inflödet för att inlärning ska kunna ske. Frågan är dock
fortfarande exakt vad det är som gör inflödet begripligt, dvs. exakt vilka strukturella och interaktionella modifieringar som gynnar begripligheten, och, i
förlängningen, exakt vilka kognitiva effekter den språkliga förhandlingen har
på inlärningen. Kognitiva processer som uppmärksammats och som av många
antas ha potentiellt positiva effekter är att inläraren genom genuin språklig
förhandling kan uppmärksamma (eng. attention) och upptäcka (eng. noticing)
specifika språkliga drag och den skillnad som råder mellan målspråkssystemet
och det egna interimspråket (eng. notice the gap), samt att öka medvetenheten
om språkliga drag (eng. consciousness raising) som sedan kan uppmärksammas
i inflödet av inläraren. Enligt Long (1996) kan alltså inläraren genom kommunikationsorienterade samtal och via förhandling om innehåll samtidigt fås
att fokusera på form (eng. focus on form) och att fästa uppmärksamhet på språket som ett studieobjekt i sig. Samtidigt understryker Long att de empiriska
beläggen fortfarande är få och osäkra när det gäller dessa kognitiva processers verkliga och långsiktiga effekter på andraspråksutvecklingen, och att mer
forskning behövs innan vi kan hävda några säkra samband.
Ett mer sammanhängande teoretiskt tankegods gällande interaktionens
och samtalets roll vid språkinlärning kommer ur den forskningsinriktning
som baseras på så kallad socio-kulturell teori. Till skillnad från Chomskys nativistiska teori om UG, där det mänskliga språkets principer och grundläggande strukturer ses som i allt väsentligt genetiskt förprogrammerade och
skilda från annan kognition, så betraktas språket i den socio-kulturella traditionen som en produkt av social interaktion, och språkinlärning som ett
socialt samarbete mellan individer, med alla sociala, politiska och kulturella
värderingar som kan karaktärisera eller vara involverade i en sådan aktivitet.
Språklig liksom annan kognition anses inte vara en egenskap hos individen i
första hand, utan något som uppstår i interaktion med andra.
En utgångspunkt för många språkforskare inom denna riktning är Vygotskijs socialt betingade utvecklingspsykologiska teori om barnets språktillägnande (se t.ex. Vygotskij, 2001). Enligt denna står interaktionen mellan mer
kompetenta eller erfarna talare, så kallade experter, och mindre kompetenta/erfarna talare, eller noviser, i centrum för språkinlärningen, till exempel
interaktionen mellan vuxen och barn eller mellan infödd och icke-infödd
talare. Vygotskij talar om den så kallade närmaste utvecklingszonen, dvs. avståndet mellan det som barnet klarar av språkligt på egen hand och det som
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barnet klarar endast med hjälp från exempelvis en förälder, en lärare eller
ett språkligt mer avancerat barn. Gränserna för den närmaste utvecklingszonen flyttas sedan framåt, så att sådant som barnet klarar enbart med viss
hjälp vid tidpunkt 1 klaras utan hjälp vid tidpunkt 2, osv. Samma principer skulle då gälla L2-inläraren på nybörjarnivå, som i samtalsinteraktion
med en mer kompetent talare (t.ex. en modersmålstalare eller en annan,
mer avancerad L2-talare) får den hjälp som krävs för att yttra ord, fraser och
meningar som inläraren inte skulle klara av på egen hand. En term som ofta
används för att beskriva detta fenomen (dock inte enbart inom Vygotskijs
specifika teori) är stöttning (eng. scaffolding). Man har dessutom studerat
stöttning på gruppnivå, t.ex. vid grupparbeten mellan vuxna L2-talare (se
Lindberg, 2003), mellan skolelever (Gröning, 2006) eller mellan förskolebarn (Hagberg-Persson, 2007) med annat modersmål än målspråket.
Den formella L2-undervisningens effekter och begränsningar
I en forskningsöversikt med den (åtminstone för språklärare och elever)
något provokativa huvudtiteln Does second language instruction make a difference? diskuterade Long (1983b) elva studier som alla jämfört effekten av
formell undervisning och naturlig exponering när det gäller inlärningshastighet. Medan sex av de elva studierna visade på klart positiva effekter, kunde
två tolkas som delvis stödjande för ett sådant antagande, medan tre visade
på små eller inga effekter. Long drog slutsatsen att formell undervisning har
en positiv effekt oavsett om det gäller barn eller vuxna, oavsett vilken nivå
inlärarna befinner sig på, oavsett hur språkfärdigheten mäts, och oavsett om
inlärarna har tillgång till naturligt tillägnande utanför klassrummet eller
inte. Enligt Long står en sådan slutsats i kontrast till Krashens hypotes att
inflöde är den enda vägen till ett lyckat språktillägnande och hans ståndpunkt att formell undervisning endast har mycket begränsade effekter. Ett
problem med dessa studier är dock att det många gånger är svårt att kontrollera för den totala exponeringstiden i och utanför klassrummet och att det
därför är svårt att jämföra grupper av inlärare.
När det gäller inlärningsordningar och utvecklingssekvenser så har undervisningen däremot inte visat sig ha några effekter. En mängd studier som
jämfört formell inlärning i klassrumsmiljö med informell inlärning utanför klassrummet har enhälligt visat att den naturliga inlärningsgången inte
skiljer sig åt, utan är densamma för alla inlärare. Det går alltså inte att med
undervisningsmetoder påverka vare sig den ordning med vilken olika strukturer lärs in eller de steg inlärare går igenom vid inlärningen av en specifik struktur. De så kallade morfemstudierna under 1970-talet (t.ex. Dulay &
Burt, 1973, 1974; Bailey, Madden & Krashen, 1974; Larsen-Freeman, 1975) visade på en gemensam inlärningsordning för engelska morfem oavsett moders-
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mål eller social status hos inlärarna. Ett flertal studier som prövade denna
ordning genom att jämföra formella med informella inlärare kom fram till
att samma ordning gäller oavsett inlärningskontext (se t.ex. Fathman, 1975,
1978; Makino, 1979; Perkins & Larsen-Freeman, 1975; Pica, 1983). Även longitudinella studier som fokuserat på utvecklingssekvenser för specifika strukturer (såsom negationsplacering och frågekonstruktioner; se t.ex. Ellis, 1984;
Felix, 1981) har kommit fram till att främmandespråksundervisning eller L2inlärning genom naturlig exponering i kombination med formell undervisning inte resulterar i en utveckling som utvecklingsmässigt är annorlunda
än den som konstaterats för inlärning som sker enbart genom inflöde och
interaktion i en naturlig L2-miljö. En studie av Gisela Håkansson och Catrin
Norrby illustrerar detta (se Norrby & Håkansson, 2007; Håkansson & Norrby,
2010). Här jämfördes 20 invandrade inlärare av svenska i Malmö med 17 universitetsstudenter i svenska som främmandespråk i Melbourne, Australien.
Med Pienemanns processbarhetsteori som teoretisk utgångspunkt noterades
inga skillnader gällande inlärningsgången, trots stora skillnader gällande inlärningsform och möjlighet till interaktion med infödda talare, samt vissa
skillnader i uppnådd nivå i grammatisk och pragmatisk behärskning.
Det har även gjorts försök att med experimentell undervisning påverka inlärningsgången, genom att undervisa utifrån en ordning som skiljer sig från
den naturliga inlärningsgången. I en studie av Pienemann (1984) undervisades tio italienska barn i åldrarna 7–9 år i tyskans subjekt-verb-inversion under två veckor. De barn som vid undervisningens början befann sig på stadiet
som i den naturliga inlärningsgången föregår inlärningen av inversion hade
också efter två veckor tillägnat sig den tyska inversionsregeln, trots att en
sådan utveckling annars kan ta många månader med enbart L2-exponering.
De barn som från början befann sig på ytterligare ett lägre stadium var också
kvar på denna nivå utan att ha kunnat tillgodogöra sig undervisning om inversion. Pienemann tog detta som bevis på att utvecklingen från ett stadium
till nästa kan påskyndas, men att den naturliga inlärningsgången inte kan
påverkas av formell undervisning. Hans inlärningsbarhetshypotes (eng. learnability hypothesis) respektive utlärningsbarhetshypotes (eng. teachability hypothesis), vilka innebär att inläraren endast kan tillägna sig eller undervisas i
sådana grammatiska strukturer som han eller hon är kognitivt redo för, kom
sedermera att utvecklas i processbarhetsteorin (Pienemann, 1998; se ovan).

Individuella skillnader
Förutom de inlärarinterna och -externa faktorerna ovan har man identifierat
en stor mängd individuella faktorer som i olika utsträckning påverkar andraspråksinlärningen. Som med de externa faktorerna rör det sig här om faktorer
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som orsakar individuella skillnader i inlärningshastighet och slutlig nivå – inga
kvalitativa skillnader i termer av varierande inlärningsgångar har noterats som
en effekt av individuella skillnader i exempelvis motivation eller språkbegåvning, användningen av olika inlärningsstrategier eller inlärningsålder.
Motivation
Enligt Gardner & Lambert (t.ex. 1972) manifesteras en inlärares motivation
utifrån antingen en integrativ eller en instrumentell orientering gentemot L2inlärningen. Integrativ motivation uppstår då inläraren vill identifiera sig
med målspråket, målspråkstalarna och deras kultur. En inlärare med en hög
grad av integrativ motivation är ofta uttalat intresserad av målspråket, folket
som talar språket och landets kultur och samhällsliv. En sådan inlärare strävar efter att bli socialt accepterad av målspråksgruppen och att kunna umgås
med dessa på målspråket. Som kontrast till den integrativa motivationen står
instrumentell motivation. Denna uppstår då inläraren ser L2-inlärningen
som en investering, ett verktyg för att uppnå någonting annat. Detta kan
vara ett välbetalt jobb, studiemöjligheter eller någon annan praktisk fördel
som L2-kunskaperna kan föra med sig. Identifikation med målspråkstalarna
och deras kultur är alltså inget mål för språkinlärningen och en önskan om
att bli socialt accepterad av målspråksgruppen är ingen självklarhet.
Den integrativa motivationen har generellt sett visat sig vara den mest
utslagsgivande typen, även om den instrumentella motivationen också visat
sig ha signifikanta effekter på L2-inlärningen. I Gardner och Lamberts studier (t.ex. Gardner & Lambert, 1972) över engelskspråkiga elevers inlärning
av franska i Kanada var den integrativa motivationen den som visade klarast
samband med studieresultat. Med andra ord, de elever som hade positiva
attityder till det franska språket och den franskspråkiga gruppen i Kanada,
samt en strävan att uppnå social samhörighet med fransktalande personer,
lärde sig också franska till en högre nivå än andra. Liknande resultat har
uppnåtts i undersökningar i USA gällande inlärning av franska som främmande språk, men här har den integrativa motivationen spelat en lite mindre roll. I andra kontexter är dock en integrativ motivation föga aktuell, och
en instrumentell orientering blir istället utslagsgivande. Exempel är Indien
och Fillipinerna, där inlärningen av engelska oftast sker utifrån rent praktiska avsikter, eftersom engelska är det språk som oftast eller alltid används
i dessa länders utbildningsväsende, i politiska eller andra officiella sammanhang, och i affärs- och företagsvärlden. Huruvida en individ är integrativt
eller instrumentellt orienterad säger dock inget om hur starkt motiverad
han eller hon är – en instrumentellt orienterad inlärare kan alltså vara lika
motiverad som en integrativt orienterad individ, även om den integrativa
motivationen generellt sett ger högre utdelning ifråga om inlärningsresul-
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tat, inte minst när det gäller att nå en inföddlik eller nästan infödd behärskning i målspråket.
Ett generellt problem med motivationsstudier har varit att de bygger på
enkla korrelationer (dvs. samband) mellan graden av motivation och graden
av inlärning utan att kunna ange orsaksriktningen. Med andra ord kan vi
inte med säkerhet veta om det är en hög motivation som orsakar en framgångsrik L2-inlärning, eller om det istället är goda resultat i L2-inlärningen
som resulterar i hög motivation – eller både och. Gardner (1985) vidhåller
att motivation är den kausala variabeln, men medger samtidigt att vissa effekter kan finnas i motsatt riktning, dvs. att goda studieresultat kan generera
positivare attityder gentemot målspråket, dess talare och gentemot själva inlärningssituationen. Detta sista förhållande har framhållits av flera forskare,
t.ex. Strong (1984) och Hermann (1980; citerad i Ellis, 1994, s. 515, och LarsenFreeman & Long, 1991, s. 177), och vi kan här tala om resultativ motivation.
Ett annat problem med attityd- och motivationsstudier är att de inte kan
förklara hur inlärningen påverkas i någon riktning. Vilka psykolingvistiska
och kognitiva konsekvenser har de affektiva faktorerna för L2-inlärningen?
Handlar det enbart om ren studiemotivation, dvs. att vara flitig, göra sina
läxor och läsa på sina gloslistor, eller påverkar attityderna och motivationen
det sätt på vilket olika inlärare processar det språkliga inflödet? Mycket få
studier har fokuserat på denna och liknande frågor.
Ett sista problem med attityd- och motivationsstudier à la Gardner och
Lambert är att de bygger på självrapportering. Som framhållits av bl.a. Oller
(1981), i en kritik av Gardners och Lamberts forskning, så är metoden med
självrapportering vansklig av flera skäl. Exempelvis tenderar den som svarar
på frågor av den här typen att vara benägen att vara frågeställaren till lags (dvs.
svaren kan ofta vara färgade av vad informanten tror att frågeställaren vill ha
för svar). Vidare kan det hända att försökspersoner vill vara konsekventa i
sina svar och därför (ofta kanske omedvetet) försöker att svara ”logiskt” på
frågorna, så att svaret på en fråga inte på något sätt motsäger svaren på andra,
liknande frågor. Det finns dessutom en tendens till att den som svarar på t.ex.
attitydfrågor vill framstå i god dager, både inför sig själv och frågeställaren.
Inlärningsstrategier
Andraspråkstalare tillämpar en mängd olika strategier vid användningen
och inlärningen av målspråket och typen, mängden och kombinationen av
strategier varierar mellan individer. När det gäller användningsstrategier
gör man ofta en skillnad mellan å ena sidan produktions- och perceptionsstrategier, dvs. strategier för att använda befintliga språkliga resurser i syfte att
på bästa och enklast möjliga sätt konstruera och förstå yttranden, och å andra sidan kommunikationsstrategier, alltså strategier som tillämpas i syfte att
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upprätthålla kommunikationen då de språkliga resurserna inte räcker till.
Vi skall i detta avsnitt dock begränsa oss till det som kallas inlärningsstrategier, då dessa i klart tydligare utsträckning än användningsstrategier bidrar
till andraspråksutvecklingen.
Med inlärningsstrategier menas de mer eller mindre medvetna tillvägagångssätt som L2-inläraren nyttjar för att utveckla sitt interimspråk. Användningen av inlärningsstrategier har mestadels studerats i klassrumskontexten, och många av de strategier som identifierats är också mest relevanta
för just formella språkstudier. Dock är ett flertal av strategierna giltiga även
för naturlig, informell andraspråksinlärning. I en klassisk studie av O’Malley,
Chamot, Stewner-Manzanares, Küpper & Russo (1985) undersöktes vilka inlärningsstrategier som förekom hos L2-inlärare av engelska på nybörjar- och
medelnivå, samt vilka strategier som tillämpades mest på olika stadier i L2utvecklingen. Dessa forskare fann 26 typer av strategier, vilka kunde fördelas
på tre kategorier. Den första kategorin kallas kognitiva strategier och består av
problemlösningsoperationer och analysprocedurer som inläraren applicerar
direkt på det språkliga stoff som tagits in. Exempel är då inläraren använder
översättningstekninker och nyttjar L1 som stöd i sin inlärning, eller minnestekniker, t.ex. då ny information medvetet associeras till redan befintlig
kunskap. Den andra kategorin utgörs av s.k. metakognitiva strategier, där tonvikten ligger på olika sätt att planera, organisera, övervaka och utvärdera sin
inlärning och den uppnådda kunskapen vid olika stadier i utvecklingsprocessen. Ett exempel är att förbereda sig inför sina studier och inför specifika
uppgifter (t.ex. läxförhör eller andra aktiviteter), ett annat exempel är att
regelbundet kontrollera och utvärdera sin L2-inlärning och sin L2-kunskap.
Den tredje kategorin är sociala/affektiva strategier, dvs. olika sätt på vilka
inläraren nyttjar sin omgivning för sina inlärningssyften. Detta kan vara att
fråga läraren eller infödda talare om ords betydelser eller uttal eller att samarbeta med andra inlärare för att få stöd och återkoppling på sin inlärning.
I en vidareutvecklad version av O’Malley m.fl.’s lista över strategier identifierar Oxford (1990) inte mindre än totalt 62 vad hon kallar direkta och
indirekta strategier. Direkta strategier delas in i minnesstrategier, kognitiva
strategier och kompensationsstrategier, och är sådana strategier som direkt
involverar målspråket genom mental processning. Indirekta strategier delas
in i metakognitiva strategier, affektiva strategier och sociala strategier, och
är sådana strategier som ger indirekt stöd för språkinlärningen genom olika
förebyggande och uppföljande åtgärder såsom planering, utvärdering, kontakter med infödda talare och samarbete med andra inlärare.
Ett drag som ofta karaktäriserar mer framgångsrika andra-/främmandespråksinlärare är en flexibel strategianvändning – dvs. en förmåga att växla
mellan olika strategier beroende på situation eller uppgift. Sådana inlärare
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tenderar också att förändra sitt strategianvändningsmönster i takt med
ökad behärskning i andraspråket, och typiskt är att de dessutom använder
fler strategier än den genomsnittliga inläraren.
Viktigt att påpeka här är att studier av strategianvändning i första hand inkluderat vuxna inlärare eller ungdomar, och att dessa lärt sig språket på formell väg i klassrummet, och att det dessutom oftast handlat om främmandespråksinlärning snarare än andraspråkstillägnande. Viss evidens finns för att
en lite annorlunda strategianvändning gäller för en framgångsrik inlärning i
en naturlig L2-miljö, och klart är att barn favoriserar sociala/affektiva inlärningsstrategier framför rent kognitiva eller metakognitiva strategier.
De individuella faktorer vi hittills diskuterat, dvs. motivation och inlärningsstrategier, kan betraktas som relativt förändringsbara egenskaper. Med
andra ord, inlärarens inställning till målspråket och dess talare, viljan att
lära sig och den energi som läggs på inlärningsuppgiften samt strategianvändningen kan förändras över tid genom yttre påverkan från t.ex. andra
människor, erfarenheter, inlärningsframgång eller egna intellektuella överväganden. I de återstående avsnitten ska vi fokusera på sådana (psykologiska
och biologiska) faktorer som snarare kan hänföras till L2-inlärarens person
och medfödda egenskaper, och som därför i klart mindre grad eller inte alls
låter sig påverkas av yttre omständigheter. De två faktorer som kommer att
behandlas här är inlärningsålder och språkbegåvning.
Inlärningsålder
En observation som både lekmän och forskare alltid gjort är att barn så
småningom och på relativt kort tid brukar uppnå en nivå i sin behärskning av andraspråket som kan liknas vid den behärskning modersmålstalare besitter. Samtidigt kan man enkelt konstatera att vuxna inlärare inte
brukar uppnå sådana nivåer; endast i undantagsfall träffar vi på vuxna som
tillägnat sig målspråket till en sådan nivå att modersmålstalare av språket
inte lägger märke till den icke-infödda språkbakgrunden. Alltsedan slutet
av 1960-talet har det varit en mycket omdebatterad fråga huruvida dessa
skillnader i språkinlärningsförmåga mellan barn och vuxna kan förklaras
med biologiska förändringar i hjärnan, eller om vi hellre bör hänvisa till
barns och vuxnas olika sociala och psykologiska förutsättningar för andraspråksinlärning. Vi skall i det följande diskutera inlärningsålderns betydelse
samt den med detta forskningsområde så tätt förknippade hypotesen om en
s.k. kritisk period för språkinlärning.
I samband med den behavioristiska teoribildningens upplösning och de
mer mentalistiskt, kognitivt och nativistiskt inriktade inlärningsteoriernas
intåg på den språkvetenskapliga scenen fördes också en parallell diskussion
kring språkets biologiska bas. Redan 1959 hade neurokirurgerna Wilder Pen-
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field och Lamar Roberts, i boken Speech and Brain Mechanisms, resonerat
kring ålderns biologiska inverkan på språkinlärningsförmågan. De menade
att barnets hjärna är speciellt anpassad för språkinlärning utifrån språkligt
inflöde, men att denna överlägsna förmåga gentemot vuxna upphör (eller
åtminstone avtar) ungefär vid 9-årsåldern. Senare skulle Eric Lenneberg, i
boken Biological Foundations of Language från 1967, föreslå en kritisk period
för språkinlärning, vilken enligt honom sträcker sig fram till puberteten,
dvs. ungefär 12–13-årsåldern (Lenneberg, 1967).
Enligt hypotesen om en kritisk period kommer barn som exponeras för
språk inom denna period att uppleva en normal språkutveckling, medan de
som av någon anledning berövas språklig exponering under barndomen inte
kommer att utveckla ett normalt språk. Orsaken var, enligt Lenneberg, att
barnets hjärna fortfarande har en hög grad av plasticitet (och därmed flexibilitet) eftersom den s.k. lateraliseringsprocessen – dvs. lokaliseringen av
olika funktioner till bestämda områden i de två hjärnhalvorna – är fullbordad först vid cirka 12–13-årsåldern.7 Även om Lennebergs resonemang
i första hand gällde inlärningen av ett förstaspråk, så angav han som ett av
bevisen för den kritiska perioden det faktum att främmande språk måste
läras in genom undervisning och stor ansträngning i vuxen ålder, och att
en utländsk brytning är svår att bli av med om inlärningen påbörjas efter
puberteten (Lenneberg, 1967, s. 176).
En av de mest citerade (men också omdiskuterade) studier som fokuserat
på just relationen mellan startålder och slutnivå är den av Jacqueline Johnson
och Elissa Newport (Johnson & Newport, 1989).8 Fyrtiosex personer med kinesiska eller koreanska som L1, vilka alla hade tillägnat sig engelska som L2
i USA, utsattes för ett grammatikalitetsbedömningstest där de fick lyssna på
276 engelska meningar. Hälften av meningarna innehöll något grammatiskt
fel och försökspersonernas uppgift var att med sin grammatiska intuition
avgöra vilka meningar de upplevde som korrekta respektive inkorrekta. Alla
försökspersoner var vuxna vid själva testtillfället; vad som skilde dem åt var
vid vilken ålder de hade kommit till USA, vilket var alltifrån 3 till 39 år. Studien fokuserade alltså enbart på den långsiktiga effekten av startålder, och
personernas vistelsetid i USA var minst fem år. En kontrollgrupp bestående
av 23 vuxna infödda talare av engelska deltog också. Försökspersonernas L2behärskning, i form av poäng på testet, och sambandet med startålder åter7

8

Vi skall här inte gå närmare in på Lennebergs neurologiskt baserade förklaringar till och bevis för
lateraliseringens effekter, och inte heller kommer vi att ta upp de biologiska teorier som lanserats efter
Lennebergs (1967) hypotes. För en vidare diskussion kring mognadsbegränsningars och den kritiska
periodens biologiska bas hänvisas läsaren istället till Hyltenstam & Abrahamsson (2000, 2003a) och
Abrahamsson & Hyltenstam (2004).
Ett antal studier av denna typ hade dock genomförts dessförinnan, t.ex. Asher & García (1969), Oyama
(1976, 1978) och Patkowski (1980), alla med liknande resultat.
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Grammatisk färdighet

ges i figur II:2.9 Av plottningsdiagrammet, där varje individ finns representerad, framgår att alla de som påbörjade sin inlärning av engelska i åldrarna
3–7 år fick mycket höga poäng på testet: i genomsnitt 269 av 276 möjliga.
Deras resultat skilde sig heller inte från de infödda kontrollpersonernas. För
dem som anlänt till USA efter 7 års ålder korrelerade L2-behärskningen negativt med startålder upp till ungefär puberteten, och ingen individ med
en startålder över 10 år hade samma höga testresultat som någon av de med
startålder 3–7. För dem med en startålder över 15 år var testresultaten inte
förutsägbara utifrån startålder. Slutsatsen som drogs av Johnson & Newport
(1989) var att studien gav stöd för hypotesen om en kritisk period, eftersom
ålderseffekter kunde observeras för den period i individens utveckling då
biologiska och kognitiva mognadsprocesser äger rum, medan sådana effekter
inte kunde observeras för dem som börjat sin språkinlärning efter det att
hjärnans biologiska mognad anses vara fullbordad.
≤ 15 år
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Figur II:2 Grammatisk slutnivå i L2 som en funktion av ankomstålder (efter data i Johnson &
Newport, 1989; figuren från Pulvermüller & Schumann, 1994, s.683. Figuren har titidgare
publicerats i Abrahamsson, N. (2009): Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur, s. 228.

9

Av pedagogiska skäl visualiseras Johnson & Newports (1989) resultat här med hjälp av en figur från
Pulvermüller & Schumann (1994), i vilken hela startålderskontinuumet finns representerat. I originalversionen återges resultaten från försökspersoner med lägre startåldrar (3–16 år) resp. högre startåldrar
(17–39 år) i separata figurer, vilket försämrar överskådligheten något.
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Det ”megafonformade” mönster som Johnson & Newports (1989) data bildar
har replikerats i en mängd studier (se t.ex. Abrahamsson, 2012; Flege, 1999;
DeKeyser, 2000; Munro & Mann, 2005; Abrahamsson & Hyltenstam, 2006,
2009) och motsvarar i stort det som folk i allmänhet upplever, nämligen att
de allra flesta som börjar sin inlärning i barndomen så småningom uppvisar
en inföddlik L2-behärskning, medan de som påbörjar inlärningen som vuxna varierar enormt ifråga om slutlig nivå. Frågan är dock om man utan vidare
kan tolka detta mönster som ett resultat av en biologisk kritisk period. Med
andra ord, beror tidiga inlärares överlägsenhet på att deras hjärnor är bättre
anpassade för språkinlärning än vuxnas hjärnor? Eller kan man se det typiska
mönstret som ett uttryck för att barn besitter bättre sociala och psykologiska
förutsättningar för språkinlärning än vuxna, t.ex. i form av en inneboende
hög motivation, mer och kvalitativt bättre inflöde, mer interaktion med infödda talare, långvarig skolgång och explicit undervisning i målspråket, färre
hämningar, och/eller en inte lika etablerad och bestämmande identitet?
Även om studien av Johnson & Newport (1989) på ett tydligt sätt beskriver
själva utfallet av tidig respektive sen exponering av ett andraspråk, så ger den
egentligen inga otvetydiga förklaringar till varför barn är överlägsna vuxna.
En metod som forskare använt för att pröva hypotesen om en kritisk period är att försöka identifiera vuxna inlärare med en inföddlik behärskning
av målspråket, dvs. individer som trots att inlärningen påbörjats efter den
tänkta kritiska perioden ändå uppnått en nivå som gör att de inte går att
skilja från modersmålstalare av språket. Om sådana individer existerar – Selinker (1972) antog att de utgjorde cirka 5 % av den vuxna inlärarpopulationen – så skulle de vara bevis nog för att några rent biologiska begränsningar
på språkinlärningen i vuxenålder inte existerar, och att de typiska genomsnittliga skillnaderna vi så tydligt kan observera mellan barns och vuxnas
slutnivåer i andraspråket istället måste förklaras med deras olika sociala och
psykologiska förutsättningar.
Vad dessa studier har gemensamt är att de som informanter eller försökspersoner engagerat individer som på förhand identifierats som mycket avancerade och potentiellt inföddlika talare av målspråket. Skälet till detta är, som
Long (1990, 1993) uttrycker det, att om man vill hitta vuxna individer med
en inföddlik behärskning i andraspråket, så finns det ingen större poäng
med att noggrant och detaljerat studera L2-behärskningen hos uppenbart
icke-inföddlika personer, bara för att sedan dra slutsatsen att de inte hade
samma behärskning som infödda talare. Medan vissa av dessa studier varit
inriktade på någon specifik grammatisk struktur (t.ex. White & Genesee,
1996; van Boxtel, 2005), någon fonetisk detalj (t.ex. Birdsong, 2007; Colantoni & Steele, 2006) eller t.o.m. en särskild språknivå, så som morfosyntax
(t.ex. Birdsong, 1992; Coppieters, 1987; Hyltenstam, 1992) eller uttal (t.ex.
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Bongaerts, 1999; Moyer, 1999; Neufeld, 1979, 2001), så har andra tagit ett mer
globalt grepp och med hjälp av en uppsättning test och eliciteringsmetoder försökt fånga informanternas hela L2-behärskning, eller åtminstone
ett större antal representativa delar av den (se Abrahamsson & Hyltenstam,
2006, 2008, 2009; Hyltenstam & Abrahamsson, 2003b; Ioup, Boustagui, El
Tigi & Moselle, 1994; Marinova-Todd, 2003).
Den hittills mest omfattande och detaljerade undersökningen av det här
slaget har utförts i Sverige. Genom stora tidningsannonser10 identifierade Abrahamsson & Hyltenstam (2006, 2008, 2009) totalt 195 personer med spanska
som L1, vilka alla betraktade sig själva som mycket avancerade och potentiellt
inföddlika L2-talare av svenska. Personerna var vuxna vid studiens utförande,
men hade kommit till Sverige i åldrarna 1–47 år. Korta inspelningar (ca 20–30
sekunder) av spontant tal från alla 195 individerna samt från 20 infödda talare
av svenska användes först i ett lyssnarexperiment. Tio infödda svenska lyssnare, vilka alla var lingvistiskt och fonetiskt oskolade, engagerades som bedömare. Deras uppgift var att ange vilka av talarna de trodde var modersmålstalare av svenska. Från de resulterande 105 informanterna, som av en majoritet
av lyssnarna (dvs. minst 6 av de 10) antogs vara L1-talare av svenska, valdes 41
ut för en mer omfattande testning och detaljerad analys. De utvalda deltagarnas startåldrar var 1–19 år, och deras genomsnittliga vistelsetid i Sverige cirka
22–23 år. En kontrollgrupp bestående av 15 lingvistiskt och fonetiskt oskolade
infödda talare av svenska testades på motsvarande sätt.
Av det 20-tal mått på språkbehärskningen som tillämpades rapporteras
tio i Abrahamsson & Hyltenstam (2009). Dessa omfattade detaljer i uttalet,
talperception, morfosyntaktisk intuition (med reaktionstid), grammatisk
och semantisk slutledningsförmåga, samt fasta fraser och ordspråk. Resultaten var mycket tydliga: De med låg startålder (1–11 år) fick resultat som de
infödda på i genomsnitt 6 av de 10 måtten, medan motsvarande siffra för
dem med hög startålder (13–19 år) var 3,5 av 10. På den individuella nivån
visade sig ingen av de tio informanterna med startålder 13–19 år uppvisa resultat inom ramen för de infödda kontrollinformanternas resultat på alla de
tio språkliga måtten. Den bäst presterande informanten i denna grupp hade
inföddlika resultat på sju av måtten, och hennes startålder var 19 år. Hennes
icke-infödda resultat gällde detaljer i uttalet, perception av tondistinktionen hos klusiler, samt perception av en störd talsignal, dvs. rent fonetiska
aspekter, medan resultaten på de grammatiska testen och på uppgifterna
som gällde fasta fraser och ordspråk var mycket höga, i flera fall t.o.m. över
de inföddas genomsnitt. Nämnas bör att denna inlärare under 25 års tid va-

10

Metro respektive Aftonbladet (Stockholmsupplagorna).
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rit verksam som utbildad lärare i svenska som andraspråk, vilket naturligtvis
kan vara en av flera tänkbara förklaringar till hennes ovanligt goda grammatiska och lexikala behärskning
En slutsats man alltså kan dra är att t.ex. Selinkers (1972) uppskattning
att 5 % av alla vuxna inlärare uppnår infödd behärskning i andraspråket var
felaktig, då ingen studie, på något otvetydigt sätt, lyckats identifiera en enda
individ som påbörjat sin inlärning i vuxenålder och som trots detta tillägnat
sig sådan L2-behärskning att den till fullo, och ur alla aspekter, är identisk
med den hos infödda talare. Därför kan vi heller inte, åtminstone inte på
basis av dessa och liknande studier, förkasta hypotesen om en kritisk period
för språkinlärning.
Det ska också nämnas att man på senare år börjat intressera sig även för
yngre inlärares faktiska L2-behärskning, vilken vid noggranna analyser inte
alltid visat sig vara helt inföddlik (se t.ex. Abrahamsson, 2012; Hyltenstam,
1992; Ekberg, 1998, 2004; Hyltenstam & Abrahamsson, 2003b; se även Ioup,
1989; Obler, 1989). Ett något anmärkningsvärt resultat i Abrahamssons och
Hyltenstams studie som refererades ovan var att endast två av de 31 informanterna med startåldrar 1–11 år, på ett otvetydigt sätt, uppvisade en L2-behärskning som var identisk med de inföddas när det gällde alla de tio språkbehärskningsmåtten. Dessa två individers startåldrar var 3 respektive 7 år. Att en så
stor majoritet av de yngre inlärarna (dvs. 29 av 31) inte hade en helt inföddlik
L2-behärskning – trots att de flesta (oftast alla) av de infödda lyssnarna hade
antagit att de var L1-talare av svenska – står naturligtvis i skarp kontrast till
folks allmänna föreställning om barns andraspråksinlärning och till de mönster som demonstrerats i de allra flesta vetenskapliga studier som inkluderat
inlärare med låga startåldrar (t.ex. den av Johnson & Newport, 1989).
Faktum är att ett antal svenska studier av personer som i barndomen adopterats av svenska föräldrar, och som därför tidigt helt bytt språk och enbart
exponerats för svenska, pekar i samma riktning, nämligen att många, även
när de uppnått vuxenålder, uppvisar en signifikant lägre behärskning än infödda svenska talare, även då adoptionen skett så tidigt som i 2–3-årsåldern
(Gardell, 1979; Hene, 1993; Hyltenstam, Bylund, Abrahamsson & Park, 2009).
Då det i dessa fall är svårt att tänka sig sociala eller psykologiska orsaker (dvs.
brist på motivation, negativa attityder till målspråket, brist på inflöde, brist
på undervisning, en redan etablerad L1-identitet, hämningar osv.) så förefaller biologiska mognadsfaktorer vara den i nuläget mest troliga förklaringen.
Språkbegåvning
Den individuella faktorn språkbegåvning (eng. language aptitude) brukar beskrivas som en särskild talang för språkinlärning som gör sig gällande genom
en specifik känslighet för just språklig struktur. Denna begåvning skall inte
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sammanblandas med allmän intelligens (dvs. IQ). Ett flertal studier (t.ex.
Gilleece, 2006; Novoa, Fein & Obler, 1988) har visat att mått på språkbegåvning bättre kan förutsäga en persons behärskning i andraspråket än vad olika mått på allmän intelligens kan, samt att resultat på språkbegåvningstest
och intelligenstest inte alls behöver visa på någon samstämmighet. Andra
menar dock att språklig talang och allmän intelligens delvis överlappar, men
då endast när det gäller vissa av de aspekter som Cummins inkluderade i
CALP, inte sådan språkbehärskning som omfattas av BICS. I en studie av
Sasaki (1996) kunde t.ex. svaga samband påvisas mellan intelligens och vissa
komponenter av språkbegåvning.
Språkbegåvning anses av de flesta forskare på området vara en till största
delen medfödd och relativt stabil fallenhet för språklig struktur. Individer
varierar enormt med avseende på hur snabbt och enkelt de uppfattar, analyserar och tillägnar sig språkljud och grammatiska regelbundenheter i ett
för dem okänt språk, och i likhet med musikalitet och konstnärlig talang är
graden av språkbegåvning inte särskilt påverkbar eller föränderlig över tid.
Visserligen kan träning i språklig analys och erfarenhet av språkinlärning resultera i ett visst handlag för språkrelaterade uppgifter, på så sätt att den professionelle lingvisten med tiden förvärvar en viss yrkesskicklighet och den
flerspråkiga individen en viss språkinlärningsvana, men man måste här, som
i andra sammanhang, skilja på medfödd talang och förvärvad skicklighet.
På samma sätt som det finns människor med en outnyttjad (kanske rentav
oupptäckt) musikalisk, konstnärlig eller idrottslig talang, så finns det många
som besitter en medfödd fallenhet för språklig struktur, utan att alls ha ägnat
sig åt språkinlärning eller utan att ens vara det minsta intresserade av språk.
Man bör samtidigt komma ihåg att språkbegåvning inte automatiskt leder
till en framgångsrik andraspråksinlärning – även andra kriterier måste vara
uppfyllda, t.ex. en viss grad av motivation och någorlunda bra möjligheter
till inflöde och interaktion. Även personer med ”språköra” kan alltså lyckas
relativt dåligt med språkinlärningen om de är omotiverade eller rentav ointresserade, eller om de lever isolerade från infödda talare av målspråket.
Det moderna studiet av språkbegåvning tog sin början i slutet av 1950-talet i och med att psykologen John Carroll utvecklade språkbegåvningstestet
Modern Language Aptitude Test (MLAT; Carroll & Sapon, 1959). Testet hade
diagnostiska syften och framtogs i syfte att kunna förutsäga vilka elever
eller studenter som hade förutsättningar för att snabbt och enkelt tillgodogöra sig språkundervisning på olika nivåer. Ett annat test utvecklades av
Pimsleur (1966), kallat Pimsleur Language Aptitude Battery (PLAB), och en
mängd andra test, vilka mer eller mindre bygger på insikterna från MLAT
och PLAB, har framtagits sedan dess. Språkbegåvningstest (främst MLAT
och PLAB samt varianter av dessa) används flitigt i USA, främst inom ut-
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bildningssektorn men även inom underrättelsetjänst och militär, där behovet av begåvade språkinlärare är stort inom t.ex. spionage, förhörsverksamhet, tolkning/översättning och koddechiffrering.
De flesta språkbegåvningstest är konstruerade utifrån principen att testtagaren på kort tid (ofta några minuter) skall identifiera och ”lära sig” grammatiska eller fonologiska regelbundenheter i ett språkligt material som är
hämtat från ett för testtagaren okänt språk (antingen ett autentiskt men
ovanligt språk med få talare, eller ett artificiellt språksystem). De fyra komponenter av språkbegåvning som framhållits av Carroll (t.ex. 1981) och som
ingår i de flesta språkbegåvningstest återges i tabell II:11. Den första komponenten, fonemisk kodningsförmåga, beskrivs som förmågan att snabbt och
effektivt kunna identifiera språkljud, differentiera mellan olika men kanske
närliggande ljud, minnas språkljud över tid, samt associera språkljud med
grafiska symboler. Den andra komponenten är grammatisk känslighet och
syftar på förmågan att snabbt och effektivt kunna uppfatta grammatiska
funktioner i en sats (t.ex. subjekt, huvudverb och olika typer av objekt). Den
tredje komponenten, associationsminne eller, som det ibland kallas, utantillinlärning (eng. rote learning), är en förmåga att snabbt och effektivt skapa
sig och minnas associationer mellan sekvenser av ljud och ords betydelser,
vilket i realiteten betyder utantillinlärning av nya ord. Den fjärde och sista
komponenten är induktiv språkinlärning, dvs. en förmåga att utifrån ett begränsat och okänt språkligt material snabbt och effektivt uppfatta och dra
slutsatser om språkliga former, funktioner, regler, mönster och betydelser.
Tabell II:11. Carrolls fyra språkbegåvningskomponenter (efter Caroll, 1981).
Komponent

Beskrivning

1. Fonemisk kodning

förmåga att snabbt och effektivt identifiera,
differentiera och över tid minnas språkljud; att
kunna associera språkljud med grafiska symboler

2. Grammatisk känslighet

förmåga att snabbt och effektivt uppfatta
funktioner hos lexikala element i en sats (t.ex.
subjekt och objekt)

3. Associationsminne/utantillinlärning

förmåga att snabbt och effektivt skapa sig och
minnas associationer mellan ljudsekvenser och
ordbetydelse (dvs. utantillinlärning av nya ord)

4. Induktiv språkinlärning

förmåga att snabbt och effektivt uppfatta och dra
slutsatser om språkliga former, regler, mönster
och betydelser utifrån ett begränsat språkligt
material
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Vid förstaspråksinlärning kan språkbegåvning manifesteras genom att barnet börjar tala mycket tidigt, har en ovanligt snabb grammatisk och lexikal
utveckling, en hög grad av grammatisk korrekthet och ett ”rent” uttal, längre yttranden och ibland rentav en relativt hög grad av språklig medvetenhet.
Dock har språkbegåvningsfaktorn inga effekter på den slutliga nivån i L1 –
alla barn uppnår samma grammatiska och fonologiska kompetens i modermålet. När det gäller L2-inlärning så har emellertid språkbegåvning visat sig
vara avgörande, inte bara när det gäller inlärningshastighet utan också när
det gäller hur långt olika inlärare når, och huruvida de uppnår infödd (eller
nästan infödd) behärskning i målspråket. Vissa, t.ex. Skehan (1986, 1989),
menar att språkbegåvning är den kanske mest avgörande faktorn vid L2inlärning – åtminstone är det den faktor, som vid sidan av inlärningsålder,
bäst kan förutsäga inlärningsframgång.
Det faktum att språkbegåvningstest i första hand utvecklats och använts
för att kunna förutsäga potentiell framgång i undervisningssammanhang
gör att den mesta forskningen på området gällt inlärningen av främmande
språk i klassrumsmiljö snarare än inlärning av andraspråk i naturlig, kommunikativ miljö. I själva verket trodde man länge att språkbegåvning hade
betydelse vid formell språkinlärning men bara en liten (om någon) roll att
spela vid informell inlärning, där istället affektiva faktorer, dvs. attityder
och motivation, var avgörande (t.ex. Krashen, 1977; Cummins, 1981). Krashen (1981) gick så långt som att hävda att begåvningsfaktorn är helt irrelevant vid språktillägnande genom språkligt inflöde, eftersom omedvetna
och implicita (snarare än medvetna och explicita) inlärningsprocesser är
inblandade vid naturlig språkutveckling. Sedan 1990-talet och framåt har
dock ett flertal studier (t.ex. Abrahamsson & Hyltenstam, 2008; DeKeyser,
2000; Harley & Hart, 1997; Robinson, 1997) indikerat att språkbegåvning
har en avgörande (kanske t.o.m. mer avgörande) roll att spela just vid sådant
språktillägnande där explicit, forminriktad undervisning saknas. Det är en
inte helt orimlig tanke att ett snabbt och framgångsrikt L2-tillägnande,
där grammatiska regelbundenheter och fonetiska mönster i inflödet måste
upptäckas av inläraren utan stöd från grammatik- och uttalsundervisning
eller feedback från en lärare, faktiskt kräver en relativt stor portion språklig
känslighet och talang. Åtminstone torde detta gälla för den vuxne framgångsrike inläraren, medan barn verkar kunna lära sig målspråket till en
mycket hög, t.o.m. infödd nivå, oavsett begåvningsgrad.
Vi skall som avslutning på det här avsnittet säga något om sambandet
mellan inlärningsålder, infödd slutnivå och språkbegåvning. Även om forskare skulle lyckas med att identifiera helt inföddlika, vuxna inlärare så finns
nämligen ytterligare en anledning att tvivla på bevisvärdet av ett sådant
fynd. Vad fler och fler studier kunnat påvisa är nämligen ett klart samband

204

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

DEL II – Andraspråksinlärning och förstaspråksutveckling i en andraspråkskontext

mellan inföddlikhet i andraspråket och hög språkbegåvning (t.ex. Harley &
Hart, 1997; Robinson, 1997; DeKeyser, 2000). I den ovan nämnda studien av
Abrahamsson & Hyltenstam (2008) gavs informanterna, vid sidan av den
stora uppsättningen test på deras behärskning av svenska, även ett omfattande språkbegåvningstest. Detta bestod av fem deltest, vilka i princip motsvarade de delkomponenter av språkbegåvning som presenterades ovan (se
tabell 11). Resultaten visade att alla L2-talare med startåldrar i tonåren eller
i vuxenålder, som av den infödda lyssnarpanelen hade uppfattats som modersmålstalare av svenska, också hade över genomsnittlig språkbegåvning.
För de infödda kontrollinformanterna och de L2-talare som påbörjat sin
inlärning av svenska i barndomen var språkbegåvningen normalfördelad,
dvs. vissa hade mycket låg och vissa extremt hög språkbegåvning, medan de
flesta var samlade någonstans kring mitten på skalan.
Det verkar alltså som om det hos vuxna L2-inlärare krävs en hög grad
av språklig talang för att så småningom kunna passera som infödd talare
av ett andraspråk, medan detta inte gäller yngre L2-inlärare eller L1-talare
– dessa uppfattas som infödda talare oavsett språkbegåvning. Det är därför högst tveksamt om ett fåtal vuxna inföddlika inlärare verkligen skulle
kunna tjäna som lämpliga bevis mot en kritisk period, om de genomgående visar sig besitta en ovanligt hög språkbegåvning med vilken de s.a.s.
kunnat kompensera för de normala, negativa effekterna av hjärnans biologiska mognad.

Sammanfattning: andraspråksinlärning i andraspråksmiljö
Vi har i detta avsnitt presenterat och diskuterat ett antal aspekter på hur
andraspråksinlärning går till och på vad som påverkar utvecklingen av ett
nytt språk, särskilt hos vuxna individer. Med exempel på studier av lexikon,
syntax, morfologi och fonologi har vi ämnat illustrera den strukturella utvecklingen av framför allt svenska som andraspråk, så som den typiskt ter
sig rent kvalitativt hos alla L2-inlärare av svenska, oavsett modersmål, social
bakgrund och individuella egenskaper. Förklaringar till de gemensamma
inlärningsgångarna söktes i språkliga universaler (t.ex. typologiska markeringsförhållanden) och i kognitiva begränsningar (särskilt processbarhet),
och modersmålets roll diskuterades i termer av dess yttringar (t.ex. transfer av L1-former, undvikande av L2-former, variation i inlärningshastighet
och slutnivå) och begränsningar (beroende på exempelvis lingvistisk nivå
och lingvistiskt avstånd mellan L1 och L2). Därefter presenterades forskning kring vad man ibland kallar externa faktorer, det vill säga sådana faktorer som inte är direkt förknippade med inläraren som individ eller språket som sådant, utan som snarare utgörs av kontextuella förutsättningar för
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språkinlärningen. Här finner vi variabler som social, kulturell och etnisk
bakgrund, socio-ekonomisk status och integrationsmönster, typ och mängd
av språkligt inflöde och samtalsinteraktion, samt möjlighet till, och mängd
och typ av undervisning. Varken bakgrundsfaktorer, språklig interaktion
eller undervisning har visat sig kunna påverka dokumenterade inlärningsgångar (dvs. inlärningsordningar och utvecklingssekvenser), däremot kan
de vara avgörande för hur pass framgångsrik inlärningen blir i termer av
inlärningshastighet och slutnivå. Det sistnämnda gäller även för de individuella faktorerna som redogjordes för sist i detta avsnitt: variabler som motivation, språkbegåvning och inlärningsstrategier har klara effekter på hur
framgångsrik språkinlärningen kan komma att bli, men saknar betydelse
för i vilken ordning eller i vilka steg olika strukturer lärs in. Inlärningsåldern intar en särskild plats bland de individuella faktorerna, och forskningen kring denna variabel har till största delen varit fokuserad på idén
att språkinlärningsförmågan är mer effektiv hos barn än hos vuxna, av rent
biologiska skäl. En central hypotes är den om en så kallad kritisk period för
språkinlärning, efter vilken språkinlärning naturligtvis kan ske (och sker),
men med klart större svårigheter och mindre framgång, och med stor sannolikhet genom andra neurokognitiva funktioner än vad som är fallet då
inlärningen sker inom den kritiska perioden (före puberteten eller ännu tidigare, enligt många). Åldersfrågan är en av de mest utforskade inom andraspråksfältet, och är också den fråga som det fortfarande råder mest oenighet
kring, trots ca 50 års intensiv internationell forskning.

Förstaspråksutveckling i andraspråksmiljö
Inledning
I den första delen av detta kapitel har vi behandlat olika aspekter av andraspråksinlärning. Syftet med denna andra del är att fokusera på den utveckling som L2-talares L1 ofta genomgår. En typisk situation för många L2-talare är att L1 och L2 används i olika sociala sammanhang: medan L2 vanligen
används t.ex. på jobbet, i skolan, och i mer formella sammanhang, används
L1 oftare i kommunikation med t.ex. familj och släktingar. L1-användningen hos en person som är bosatt i en L2-miljö skiljer sig således från den hos
en talare som är bosatt i en miljö där L1 talas i samtliga sociala sammanhang.
I den förres fall är interaktionen på L1 begränsad till ett fåtal sammanhang,
vilket betyder att både mängden och typen av inflöde och bruk är jämförelsevis reducerade. En fråga som uppstår i detta sammanhang är huruvida
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behärskningen av L1 påverkas av denna minskade användning. Resultaten
från flertalet studier som undersökt detta problem ger vid handen att L1behärskningen hos en person som inte är bosatt i L1-miljön ofta är olik den
hos en person som använder sitt L1 i samtliga sammanhang. Dessa olikheter
ter sig i form av t.ex. avvikande satsbyggnad, annorlunda intonation, eller
svårigheter med ordåtkomst. Denna avvikande L1-behärskning kan vara en
yttring av två huvudsakliga fenomen: attrition och ofullständig inlärning.
Attrition definieras allmänt som en icke-patologisk, tillfällig eller permanent, nedgång av tidigare förvärvade språkfärdigheter. Denna nedgång kan
ta sig olika uttryck, av vilka det mest extrema är när en person är oförmögen
att yttra, förstå eller ens känna igen det språk som han/hon tidigare behärskade. Sådan grad av attrition är emellertid ovanlig och tycks endast inträffa
under extrema omständigheter (t.ex. hos internationellt adopterade som
fullständigt förlorat kontakten med L1-miljön). En betydligt vanligare grad
av attrition är sk icke-konvergent språkbruk, dvs. avvikelser i tal från vad
som skulle kunna sägas vara normen hos talare som inte lider av attrition.
Icke-konvergent språkbruk kan yttra sig antingen i direkta språkfel, såsom
brott mot grammatiska regler, eller i avvikande preferenser, t.ex. överanvändning av en språklig form framför en annan. Medan den första typen
av icke-konvergent språkbruk vanligtvis är lättupptäckt i tal är den andra
typen inte lika synlig för blotta ögat (eller örat) utan uppdagas först efter
jämförelser med icke-attriterat tal. Attrition är inte nödvändigtvis begränsat till talarens språkliga produktion, utan omfattar även dennes receptiva
färdigheter, såsom förmågan att urskilja språkliga fel i ett givet material till
samma grad och med samma snabbhet som icke-attriterade talare.
Ofullständig inlärning definieras vanligen som avbrutet språktillägnande,
dvs. brottet med L1-miljön har skett vid en tidpunkt innan vilken L1 (antingen hela språksystemet eller delar av det) behärskades fullständigt. Medan de
språkliga manifestationerna av ofullständig inlärning liknar de som nämnts
ovan för attrition, är den fundamentala skillnaden mellan dessa två fenomen att icke-konvergenta språkbehärskningsdrag vid attrition är en följd
av en nedgång i färdigheter, medan icke-konvergenta drag vid ofullständig
inlärning en följd av att färdigheterna aldrig tillägnats. Distinktionen mellan ofullständig inlärning och attrition är således intimt knuten till den fas
av L1-utveckling talaren befinner sig i då brottet med L1-miljön äger rum.
Även om det i forskning kring språkförlust görs en tydlig åtskillnad mellan
ofullständig inlärning och attrition, är det viktigt att ha i åtanke att dessa
fenomen kan uppträda tillsammans. Det är till exempel fullt möjligt att en
talare vid tidig ålder förlorar kontakten med L1-miljön och, för det första,
inte tillägnar sig samtliga delar av L1-systemet, och för det andra, upplever en
nedgång i de färdigheter som han/hon hade uppnått vid brottet.
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I denna andra del av kapitlet kommer vi att i ett samlat grepp behandla både
ofullständig inlärning och attrition av L1 i L2-miljö. I vad som följer kommer vi att redogöra för de strukturella yttringarna av dessa fenomen, samt
de bakomliggande interna och externa faktorerna.

Strukturell karakteristik av ofullständig inlärning och attrition
Ofullständig inlärning och attrition är fenomen som karakteriseras av
strukturell regelbundenhet. Detta betyder att även om det attriterade eller
ofullständigt inlärda L1 må skilja sig från hur det talas i L1-miljön, är inte avvikelserna utan inre systematik, utan följer i likhet med interrimspråk vissa
regelbundna mönster. Ett annat utmärkande drag för ofullständig inlärning
och attrition är selektivitet: alla delar av L1 påverkas inte i samma utsträckning, utan vissa språkliga undersystem är mer känsliga än andra. I detta avsnitt behandlar vi regelbundenhet och selektivitet i ofullständig inlärning
och attrition, med utgångspunkt i olika språkliga undersystem.
Ordförråd
En av de vanligaste yttringarna av ofullständig inlärning och attrition är
avvikelser i ordförråd. Talaren stöter ofta på problem med att finna rätt ord
(sk ordåtkomstproblem) och löser inte sällan situationen med att antingen
välja en synonym eller låna in motsvarande ord från L2. Ordförrådet är inte
bara det undersystem där ofullständig inlärning och attrition tydligast manifesteras, utan tycks även vara det som först påverkas då kontakten med
L1 minskar (t.ex. Hutz, 2004; Isurin, 2000). Exempel på detta kan hämtas
från Kaufman och Aronoffs (1991) longitudinella fallstudie av ett hebreisktalande barn som vid 2,6 års ålder flyttade med sin familj till USA, och
därmed upplevde minskad kontakt med hebreiska samtidigt som hon i hög
utsträckning exponerades för engelska. Analyser av barnets spontana tal gav
vid handen att ordförrådet, endast en månad efter att inflödet på hebreiska
reducerats, visade tecken på påverkan: vanliga substantiv och verb som tidigare behärskades i ökande grad ersattes med engelska motsvarigheter. Utbytet av hebreiska ord fortskred allteftersom barnet tillägnade sig engelska
och inom ett år utgjordes hennes hebreiska tal till övervägande del av engelska lånord. Allteftersom behärskningen av hebreiska försvagades uttryckte
barnet även explicit ovilja att tala detta språk.
En annan studie som är informativ med avseende på ordförrådets känslighet är Turian och Altenbergs (1991) longitudinella undersökning av ofullständig inlärning och attrition av ryska hos en rysk-engelsk tvåspråkig
pojke bosatt i USA. Då pojken var tre år gammal ersattes inflödet i ryska
till stor del av engelska. I likhet med den tvåspråkiga talaren i Kaufman och
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Aronoffs (1991) studie, påverkades pojkens behärskning av ryska omgående
av förändringarna i den språkliga omgivningen. Efter analyser av pojkens tal
ett år efter minskad kontakt med ryska ger Turian och Altenberg följande
karakteristik: för det första innehöll ordförrådet ett antal engelska lånord.
Vissa av dessa lånord kan med säkerhet sägas ha ersatt de ryska motsvarigheterna som pojken tidigare behärskade, medan andra snarare kan antagas
fylla de luckor i ordförrådet som uppstått till följd av avbruten inlärning.
Vidare förekom så kallade approximationer, vilket innebar att det specifika ord som talaren inte fann byttes ut mot ett annat som hade tillräckligt
många liknande semantiska drag för att den kommunikativa förståelsen
inte skulle gå förlorad (t.ex. titta istället för se). Turian och Altenberg fann
även kreativa inslag i ordförrådet, såsom neologismer. Utöver dessa synliga
avvikelser i ordförråd använde sig talaren även av direkta undvikandestrategier (såsom hastigt byte av samtalsämne) då han inte tycktes finna ord att
uttrycka sig med. I takt med att behärskningen av ryska försvagades, uttryckte pojken allt oftare att han kände sig obekväm att tala detta språk (jfr
Kaufman och Aronoff, 1991).
De två studier som citeras ovan knyter an till den första fasen av ofullständig inlärning och attrition som inträder omedelbart efter det att L1kontakten reducerats. En viktig fråga som kan ställas i sammanhanget är
därmed hur ordförrådet ser ut hos en vuxen talare som vid tidig ålder upplevt ett brott med L1-miljön. I en studie av produktivt och receptivt ordförråd undersökte Hulsen (2000) vuxna tvåspråkiga talare av engelska och
nederländska med bosättning i Australien. En stor del av undersökningsgruppen omfattade så kallade andragenerationstalare av nederländska, det
vill säga personer som fötts i Australien med nederländska föräldrar eller
anlänt innan fyra års ålder. Medelåldern för dessa individer var vid testtillfället 38,5 år. Till skillnad från de två studierna ovan, studerade inte Hulsen
spontant tal, utan eliciterade ordförrådskunskap via två huvudsakliga test.
Det första av dessa var ett s.k. namngivningstest, vilket gick ut på att försökspersonen visades en bild och ombads namnge bildobjektet; det andra
var ett bild-ordmatchningstest, där en bild med ett ord nedan visades och
försökspersonen ombads avgöra huruvida objektet på bilden motsvarade ordet nedan. Bägge testen mätte också tiden som försökspersonen tog på sig
för att svara. Resultaten från namngivningstestet visade att andragenerationstalarna i genomsnitt klarade av att namnge 52 % av bildobjekten, vilket
var ungefär hälften av vad den enspråkiga nederländska kontrollgruppen
klarade (97 %). Ett liknande förhållande påträffades också mellan de båda
gruppernas reaktionstid, 1910 ms vs. 1163 ms. Andragenerationstalarna erhöll också lägre poäng på bild-ordmatchningstestet, men skillnaden mellan
grupperna var betydligt mindre på detta test, både med avseende på poäng
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(90 % vs. 99 %) och reaktionstid (1126 ms vs. 1328 ms). Detta kan tolkas som
att det receptiva ordförrådet hos andragenerationstalarnas var större än det
produktiva, dvs. deras förmåga att förstå orden var högre än deras förmåga
att aktiva använda dem. Vid närmare analys kunde Hulsen visa att de ord
som presenterade lägst svårighetsgrad för andragenerationsgruppen var antingen högfrekventa ord eller engelsk-nederländska kognater (dvs. engelska
och nederländska ord som till både form och betydelse liknade varandra).
Resultatet att försökspersonerna i Hulsens studie hade högre receptivt än
produktivt ordförråd är i samklang med flertalet undersökningar som visar
att talare som i tidig ålder upplevt minskad kontakt med L1-miljön ofta utvecklar förhållandevis goda receptiva kunskaper i L1 (t.ex. McConvell, 1991;
Silva-Corvalán, 1994). En vanlig yttring av denna asymmetriska ordförrådsbehärskning är fenomenet ”icke-reciprok kommunikation” (Gal, 1979), vilket betyder att talaren använder L2 för att svara på L1-tilltal. Denna strategi
är särskilt vanlig i interaktion mellan föräldrar och barn, dvs. barnet talar L2
och föräldrarna talar L1 (detta förutsätter i sin tur en viss L2-behärskning
från föräldrarnas sida) (Kaufman, 2001).
Hulsens slutsats om att lågfrekventa ord både är känsliga för attrition och
svårligen lärs in under minskad L1-kontakt bekräftas också av andra studier som undersökt liknande populationer (t.ex. Ammerlaan, 1996; Köpke,
2002; Olshtain & Barzilay, 1991). I en studie av ofullständig inlärning av ryska
i USA visar Polinsky (ms) att även vissa ord som är centrala i ordförrådet
(enligt Swadesh-listan; se Swadesh, 1970) inte behärskades av personer vars
kontakt med ryska reducerats tidigt i livet. Exempel på sådana ord var bark,
frö och aska. Polinskys resultat går inte nödvändigtvis emot tidigare studier
(t.ex. Hulsen, 2000), då ett ords frekvens inte per automatik är relaterat till
hur central roll det har i ordförrådet. Snarare bör hennes resultat ses som
komplementära, då de visar att det faktum att ett ord ingår i ett språks basvokabulär inte nödvändigtvis medför att det är resistent mot ofullständig
inlärning eller attrition. I sin analys föreslår Polinsky att de basord som inte
behärskades av försökspersonerna var representativa för den urbana miljö de
vuxit upp i, och därmed hade lägre förutsättning att läras in/vidmakthållas.
Avslutningsvis bör två viktiga iakttagelser göras som relaterar till huruvida närvaron av L2-element i L1 alltid kan tolkas som tecken på ofullständig
inlärning och/eller attrition. Den första rör tvärspråkliga skillnader i begreppsrepertoarer. Det händer ibland att L2-talaren stöter på begrepp i L2miljön som saknar direkt motsvarighet i L1 (t.ex. myndighetsinstanser eller
infrastruktur). Den vanligaste strategin i denna situation är att talaren helt
enkelt införlivar L2-begreppet i sin L1-repertoar (t.ex. Otheguy & García,
1993). Exempelvis kan en svensktalande som är bosatt i Spanien använda det
spanska ordet ayuntamiento då han/hon talar med andra Spaniensvenskar
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för att referera till ett slags lokal spansk myndighet. Detta ordval skulle inte
nödvändigtvis betyda att personen ifråga inte kan svenska ord för lokala
myndighetsinstanser, såsom landsting eller kommun. Snarare har talaren
införlivat ett spanskt begrepp i sin svenska. Bruket av L2-ord i L1 behöver
således inte alltid vara ett tecken på ofullständig inlärning eller attrition
(Pavlenko, 2004).
Den andra iakttagelsen relaterar till fenomenet kodväxling, dvs. omväxlande användning av två (eller flera) språk i ett och samma samtal (Park,
2004: 297), vilket är vanligt förekommande i interaktion tvåspråkiga sinsemellan. Även om kodväxling tidigare uppfattades som ett tecken på bristande språkbehärskning (t.ex. Weinreich, 1953) är det nu belagt att kodväxling
förekommer hos tvåspråkiga talare som behärskar bägge språken väl (t.ex.
Poplack, 1980). Detta betyder således att kodväxling, eller längre insättningar av L2 i L1-tal, inte per automatik kan antagas uppstå till följd av minskad
L1-kontakt. För att fastställa huruvida kodväxling faktiskt är en yttring av
ofullständig inlärning eller attrition krävs en detaljerad analys med avseende på kodväxlingens språkliga natur (dvs. hur stor andel av kodväxlingen
som sker på L1 respektive L2, se Bernardini & Schlyter, 2004; Myers-Scotton,
2007) samt till vilken grad kodväxlingen sker med hänsyn till de berörda
samtalsdeltagarnas språkkunskaper (Seliger, 1996).
Mot bakgrund av dessa resonemang bör slutsatsen dras att blotta förekomsten av L2-element i L1 inte utan vidare analys kan tolkas som tecken
på ofullständig inlärning eller attrition.
Syntax
Till skillnad från lexikon tycks syntax påverkas betydligt mindre vid ofullständig inlärning och attrition. Ett exempel på detta kan hämtas från Håkanssons (1995) studie av modersmålstalare av svenska uppvuxna i franskeller engelskspråkig miljö. Vid sidan om nominalfraskongruens undersökte
Håkansson också behärskningen av svensk inversion (dvs. predikatets placering på andra plats före subjektet, t.ex. igår jobbade jag). Resultaten visade att deltagarna – med ett undantag – inte begick några fel alls på denna
struktur. I syfte att undersöka huruvida detta var till följd av undvikandestrategier (t.ex. jag jobbade igår istället för igår jobbade jag) analyserade
Håkansson också det numerära förhållandet mellan meningar med inversion och meningar utan inversion. I infödd enspråkig svenska ligger detta
ratio på 40/60. Motsvarande siffra för de tvåspråkiga deltagarna var 34/66,
vilket således inte skiljde sig nämnvärt från det enspråkiga mönstret. Sammantaget visade resultaten från Håkanssons studie att deltagarna å ena sidan uppvisade påfallande avvikelser i nominalfraskongruens, men å andra
sidan höll inversionsregeln intakt.
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I sin studie av av ofullständig inlärning och attrition av spanska redovisar
Silva-Corvalán (1994) vissa avvikelser i ordföljd. Medan den omarkerade
ordföljden i spanska är subjekt-verb(-objekt), skall nya subjekt i enlighet
med narrativa konventioner placeras efter verbet i huvudsats (t.ex. flög förbi
ett papper istället för ett papper flög förbi). Deltagarna i denna undersökning,
som antingen hade fötts i USA eller anlänt före sex års ålder, var benägna
att bryta mot denna regel och placerade istället de nya subjekten före verbet. Detta medförde att ordföljden subjekt-verb var vanligt förkommande i
deltagarnas spanska.
I ofullständig inlärning och attrition kan syntaktiska regler påverkas som
en följd av avvikande böjningsmorfologi. Ett exempel på detta kan hämtas
från Polinskys (1997) studie av ofullständig inlärning och attrition av ryska
i USA. Utöver de ovannämnda reduktionerna i kasusmarkering och verbböjning fann Polinsky att hennes deltagare överanvände vissa ordföljder
(subjekt-verb-objekt samt subjekt-verb). Dessa inflexibla ordföljder tolkades delvis som en kompensationsstrategi för de bortfallna verbändelser som
markerar person. Det är också möjligt att frånvaron av fullständig kasusmarkering bidrog till en fastare ordföljd, dvs. konstituenternas semantiska
roll började markerades syntaktiskt istället för morfologiskt (se även Song,
O’Grady, Cho & Lee, 1997).
Reducerad böjningsmorfologi vid ofullständig inlärning och attrition har
också visat sig påverka syntax med avseende på pronomenutsättning. Resultat
som pekar i denna riktning kommer främst från undersökningar av grekiska,
spanska och ryska (Montrul, 2004; Polinsky, 1997; Tsimpli, 2007). Grekiska,
spanska och ryska karakteriseras av s.k. pro-drop, vilket betyder att det i
dessa språk inte är obligatoriskt att sätta ut pronomen vid predikativa satser
då information om subjektet framgår av verbändelsen. Pro-dropprincipen i
dessa språk rubbas således om informationen för att identifiera subjektet inte
längre finns i verbmorfologin. Detta var fallet i t.ex. Polinskys studie av ofullständig inlärning av ryska. Polinsky kunde också konstatera att talarna i hög
utsträckning använde sig av s.k. resumptiva pronomen (eller pronominella
kopior), vilket betyder att de i relativa bisatser satte ut personligt pronomen
för huvudsatsens objekt (t.ex. jag såg flickan som hon är söt). Kvantitativa analyser visade att ju högre korrekt bruk av verbmorfologi, desto lägre bruk av
resumptiva pronomen. Tendensen att sätta ut resumptiva pronomen tolkades
således som en strategi för att kompensera för bortfallet av verbändelser.
Ytterligare bevis för avvikelser från pro-dropprincipen ges av Montrul
(2004). Denna studie undersökte fördelningen av ”öppna subjekt” (dvs. utsatta subjekt) och nollsubjekt (dvs. ej utsatta subjekt) i muntliga berättelser
hos två grupper vuxna, ofullständiga inlärare av spanska; en s.k. avancerad
grupp och en mindre avancerad grupp (denna uppdelning gjordes i enlighet
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med deltagarnas poäng på ett allmänt spanskt språktest). Resultaten visade
att förhållandet mellan öppna- och nollsubjekt i den avancerade gruppen
och den mindre avancerade gruppen i genomsnitt låg på 47/53 respektive
69/31. Motsvarande siffra för den enspråkiga kontrollgruppen var 40/60.
Med andra ord satte de ofullständiga inlärarna (i synnerhet de mindre avancerade) ut pronomen i högre utsträckning i sina berättelser än den enspråkiga kontrollgruppen. Detta skedde trots att verbmorfologin ofta angav den
information som behövdes för att identifiera subjektet.
Morfologi
Morfologi tycks vara den grammatiska domän som påverkas mest vid ofullständig inlärning och attrition, dvs. betydligt mer än syntax. Resultaten från
longitudinella fallstudier (t.ex. Hutz, 2004) tyder också på att morfologi är
det språkliga undersystem som näst efter ordförrådet uppvisar avvikelser då
L1-kontakten reduceras. Den ovannämnda studien av Kaufman och Aronoff
(1991) undersökte även verbmorfologi och kunde visa att medan den första
fasen av attritionsprocessen karakteriserades av avvikande ordförråd, kännetecknades den andra fasen av brott mot morfologiska regler. Hebreisk
verbmorfologi bygger på s.k. stamväxling, vilket innebär att verbformer utgörs av olika stavelsekombinationer på en konsonantrot (t.ex. k-t-v g katav,
’skrev’; nixtav, ’skrevs’). I sin analys kunde Kaufman och Aronoff konstatera
att barnets tal innehöll korrekta konsonantrötter, men uppvisade gradvis
ökande avvikelser i bruket av mallarna för stavelsekombinationer. Ungefär ett och ett halvt år efter brottet med den tidigare L1-dominanta miljön
(dvs. vid 4,5 års ålder) använde sig barnet av en idiosynkratisk stavelsekombinationsmall (i-KONSONANT-a-KONSONANT-e-KONSONANT) som
konsekvent applicerades på samtliga verbrötter (t.ex. k-t-v g ikatev). Denna
mall liknar den som används av hebreisktalande enspråkiga barn i ett tidigt
stadium av språktillägnandet då de ännu ej behärskar alla olika stavelsekombinationer. En följd av denna idiosynkratiska modifiering var att hebreiska
verb kunde lånas in i engelskt tal och obehindrat anpassas till engelsk morfosyntax (t.ex. ikatev-s, han/hon skriver).
Attrition och ofullständig inlärning av verbmorfologi har varit föremål
för ett flertal studier i ofullständig inlärning och attrition, i synnerhet med
avseende på spansktalande bosatta i USA. Andersen (2001) undersökte verbkongruens hos två spansk-engelsk tvåspråkiga syskon som anlänt till USA
vid 1,5 respektive 3,5 års ålder. Datainsamling skedde vid två tillfällen, tre
respektive fem år efter ankomst. Andersen fann att båda syskonen i spontant tal presenterade avvikande verbkongruens (i spanska böjs verbet efter
person, numerus, tempus, modus och aspekt). Till de vanligaste felen hörde
modus- och personkongruens, t.ex. användes ofta tredje person singular is-
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tället för första person singular. Vidare kunde det konstateras att felfrekvensen mer än fördubblades under de två år som förflöt mellan det första
och andra datainsamlingstillfället. Då det yngre av syskonen enbart var 1,5
år kan det antas att avvikelserna i hennes fall snarare berodde på ofullständig inlärning än attrition. Hon kan med andra ord vid så låg ålder inte antas
ha behärskat samtliga drag som Andersen studerade. Silva-Corvalán (1992)
undersökte också behärskningen av verbmorfologi hos tvåspråkiga spansktalande barn i femårsåldern som antingen fötts i eller anlänt mycket tidigt
till USA. Denna studie kompletterar Andersens då den också undersökte
generellt bruk av tempus- och aspektformer. Genom analyser av spontant
tal och återberättelser (Frog, where are you?) fastslog Silva-Corvalán att barnens bruk av tempus- och aspektformer inte motsvarade enspråkiga talares.11
Medan infinita former och presens samt enkel dåtid förekom hos samtliga
deltagare, var andra former såsom sammansatt futurum och konditionalis,
eller indikativ och konjunktiv pluskvamperfekt frånvarande i obligatoriska
kontexter.
Studier som undersökt vuxna talare av L1-spanska som i ung ålder upplevt
minskad L1-kontakt visar att de ovannämnda avvikelserna inte är övergående fenomen som t.ex. enbart uppträder under det att barnet anpassar sig
till den nya språkliga miljön. Snarare är dessa drag något som kvarstår även
i vuxen ålder (Montrul, 2002, 2004; Silva-Corvalán, 1994). Det är emellertid
inte enbart i produktion som ofullständiga inlärare och attrienter uppvisar
avvikande verbmorfologi, utan även i perception. I en studie av vuxna tvåspråkiga talare av spanska och svenska med bosättning i Sverige undersökte
Bylund och Jarvis (under utgivning) förmågan att urskilja inkorrekt bruk av
spansk verbmorfologi genom ett bedömningstest. Resultaten visade att deltagarna i högre utsträckning än den enspråkiga kontrollgruppen bedömde
felaktig morfologi som korrekt (se även Montrul, 2004).
Vid sidan av verbmorfologi har nominalfrasmorfologi också visat sig vara
känslig för ofullständig inlärning och attrition (t.ex. Bylund, Abrahamsson
& Hyltenstam, 2010; Corbett, 1991; Polinsky, 2008). I en studie av en grupp
talare som vuxit upp med svenska som modersmål i engelsk- eller franskspråkig miljö undersökte Håkansson (1995) behärskningen av svensk nominalfraskongruens. På svenska böjs både artikeln och adjektivet efter substantivet (t.ex. ett blått tåg), och bestämdhet markeras vanligtvis i artikel,
adjektiv och substantiv (det blåa tåget). Detta skiljer sig åt från t.ex. franska
där bestämdhet enbart markeras genom artikel. Analyser av deltagarnas
11

Det skall i sammanhanget påpekas att kontrollgruppen i detta fall utgjordes av en vuxen talare av spanska, som till skillnad från de studerade barnen inte kunde sägas fortfarande befinna sig i en inlärningsprocess.
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skriftliga produktion visade att 46 % av alla nominalfraser innehöll kongruensfel. Håkansson kategoriserade felen enligt tre typer: 1) inre nominalfrasfel, t.ex. *de rika länder (de rika länderna). Denna typ av fel var vanligast
förekommande; 2) inre nominalfrasfel i possessivkonstruktioner, t.ex. *min
god vän (min goda vän) eller *barnets åldern (barnets ålder). Den senare feltypen återfanns i första hand hos de deltagare som vuxit upp i franskspråkig
miljö; 3) yttre nominalfrasfel i predikativ position, t.ex. *mitt hår är brun (mitt
hår är brunt). Möjligheten att behärskningen av nominalfraskongruens är
känslig för minskad L1-kontakt bekräftas av flertalet studier av attrition och
ofullständig inlärning av t.ex. spanska och ryska (t.ex. Lipski, 1993; Polinsky,
2006). I en undersökning av spansktalande tvåspråkiga vuxna med bosättning i USA visade Montrul, Foote och Perpiñán (2008) att felfrekvensen i
nominalfraskongruens (med avseende på genus) låg mellan 10 % och 15 %.
Dessa resultat avsåg både produktion och förmågan att urskilja felaktigt
bruk.
En annan aspekt av nominalfrasmorfologi som har visat sig påverkas vid
ofullständig inlärning och attrition är kasusmarkering. I Turian och Altenbergs (1991) longitudinella fallstudie av den unga rysk-engelsktalande
pojken Joseph (se ovan) ges exempel på avvikande kasusmarkering. I ryska
finns det sex kasus: nominativ, ackusativ, dativ, instrumentalis, genitiv och
lokativ. Turian och Altenbergs kunde visa Joseph ett år efter minskad kontakt med ryska använde nominativ i de kontexter som krävde ackusativ. Ytterligare exempel på avvikande kasusbruk ges i Polinskys (1997, även 2006)
studie av vuxna modersmålstalare av ryska som vid tidig ålder flyttat till
USA. Efter en analys av spontant tal fann Polinsky, i linje med Turian och
Altenbergs resultat, att ackusativ hade ersatts av nominativ. Vidare hade
dativ i flera kontexter ersatts av ackusativ, och instrumentalis, genitiv och
lokativ användes korrekt i vissa stelnade uttryck, men byttes i andra kontexter ofta ut mot nominativ (se även Isurin & Ivanova-Sullivan, 2008).
Fonologi
Den språkliga domän som tycks påverkas minst vid reducerad L1-kontakt är
fonologi (t.ex. Schmid & Köpke, 2007). En av de få studier som påvisat ofullständig inlärning och attrition av fonologi är Vagos (1991; se även Godson,
2004) undersökning av en vuxen ungersk-hebreisk tvåspråkig talare som vid
5,8 års ålder flyttade från Ungern till Israel med sin familj. Ungerska possessivkonstruktioner i tredje person singular och plural karakteriseras av
ett epentetisk (eller tillagt) /j/ mellan substantivet och det possessiva suffixet (t.ex. botja ’hans/hennes käpp’, botjuk ’deras käpp’). Det visade sig att
deltagaren i Vagos studie generaliserat denna regel till andra person singular
och plural (t.ex. *botjotok, ’er käpp’). Vago konstaterade ytterligare tecken
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på påverkan i tillämpningen av metates (dvs. omflyttning av en given fonemföljd). Ett exempel på detta var ordet tehr (’gods, last’), vilket med vissa
suffix genomgår epentes, teher (nominativ), tehernek (dativ), alternativt metates, terhe (tredje person singular possessiv). I deltagarens tal tillämpades
inte metatesregeln i tredje person singular possessiv, istället användes en
konstruktion med epentetiskt /e/, *tehere.
Globalt uttal har också visat sig påverkas vid ofullständig inlärning och
attrition. I en studie av koreansk-engelska tvåspråkiga med bosättning i
USA undersökte Yeni-Komshian, Flege och Liu (2000) globalt uttal i koreanska (och engelska). Deltagarna ombads repetera inlästa meningar och
deras uttal bedömdes av infödda, enspråkiga talare av koreanska. Uttalsbedömningarna följde en niogradig skala enligt vilken 1 motsvarade ”mycket
stark brytning” och 9 ”ingen brytning”. Resultaten visade att uttalsbehärskningen varierade kraftigt bland deltagarna: medan vissa fick så låga bedömningar som 1, erhöll andra avsevärt högre, t.ex. 6, 7 eller 8. Det var ingen
bland de tvåspråkiga deltagarna vars uttal bedömdes med 9. Variationen hos
deltagarna kunde till stor del förklaras mot bakgrund av hur gamla de var
när de kom anlände i USA, i det att de som anlänt vid låg ålder ofta bedömdes ha mindre inföddlikt uttal än de som anlänt i vuxen ålder (se avsnitt 3.5
för en utförlig diskussion).

Interna faktorer
Medan föregående avsnitt erbjöd en beskrivning av de strukturella drag
som kännetecknar ofullständig inlärning och attrition, fokuserar vi i vad
som följer på de språkliga och kognitiva faktorer som bidrar till att L1 utvecklas på ett givet sätt. Då ofullständig inlärning och attrition betraktas
som naturliga varianter av språkutveckling, förklaras också dessa fenomen
vanligtvis med samma begreppsapparat som används inom andraspråksforskning.
Ett vanligt antagande inom forskning om språkförlust är att attrition
och ofullständig inlärning styrs av principer som syftar till att minimera
strukturella skillnader mellan L1 och L2. Samtidigt som denna ”utjämning”
minskar processningsansträngningen i L1 för den tvåspråkige talare vars L1kontakt är reducerad, bidrar den också till att skapa avvikelser i L1-grammatiken (Seliger & Vago, 1991). Det finns i denna process två huvudsakliga
källor som styr utvecklingen av L1-grammatiken. Den första av dessa är L2,
dvs. det språk som samexisterar med L1 hos den tvåspråkiga talaren. Den
andra källan är den s.k. universella grammatiken, eller universella principer för språkstruktur. Liksom i andraspråksinlärning spelar transfer en
roll också i ofullständig inlärning och attrition, men i dessa fall råder ett
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omvänt förhållande, då L2 är transferkällan och L1 mottagarspråket. Det
är emellertid inte alla L2-strukturer som överförs till L1 vid ofullständig
inlärning och attrition, utan utgången av dessa processer tycks till viss del
styras av de språkliga strukturernas grad av markering i både L1 och L2 (se
avsnitt 2). Närmare bestämt har det visat sig att omarkerade strukturer i L1
är mer resistenta mot L2-influens än vad markerade strukturer är. En given
strukturs känslighet för L2-påverkan beror emellertid inte enbart på dess
markeringsgrad, utan även på motsvarande strukturs markeringsstatus i L2.
Samspelet mellan L2-transfer och markeringsgrad sammanfattas nedan (se
också Seliger & Vago, 1991: 13). Enligt denna uppställning, påverkas L1 först
och främst i de fall då en struktur är markerad i L1 men omarkerad i L2 (dvs.
exempel d).
a.
b.
c.
d.
m

L2o + L1o g L1o
L2m + L1o g L1o
L2m + L1m g L1m
L2o + L1m g L1o
= markerad; o = omarkerad

Ett exempel på hur en markerad form ersätts av en omarkerad ges i Seligers (1989, 1996) studie av en hebreisk-engelsk tvåspråkig flicka som vid 6
års ålder flyttat till Israel. I hebreiska förekommer pronominell kopiering
i relativa bisatser, t.ex. Flickan som hunden bet henne gråter. Engelska (i likhet med svenska) saknar i regel pronominella kopior och motsvarande mening skulle på detta språk bli Flickan som hunden bet Ø gråter (Tent & Mugler, 2004). Sett ur ett markeringsperspektiv har pronominell kopiering en
lägre markeringsgrad än frånvaron av densamma, det tycks med andra ord
vara vanligare bland världens språk med pronominell kopiering än utan. I
språkparet engelska-hebreiska är det följaktligen engelska som uppvisar det
markerade draget. Resultaten från Seligers studie visade sig att deltagaren
använde pronominella kopior i sin engelska och accepterade även sådana
konstruktioner i bedömningstest. Följande mening är ett exempel från Seligers bedömningstest:
*There is the man who I talked to you about him
Både den tvåspråkiga talaren och den enspråkiga kontrollgruppen markerade ovanstående mening som felaktig, men de skiljde sig åt med avseende
på rättningsförslag. Den enspråkiga kontrollgruppen erbjöd följande förslag:
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There is the man who I talked to you about him
Denna rättning eliminerar den pronominella kopian him, vilket resulterar i
en grammatiskt korrekt, engelsk mening. Den tvåspråkiga talaren, å andra
sidan, erbjöd följande rättning:
*There is the man who that I talked to you about him
Den tvåspråkiga talarens rättning rörde alltså bruket av det relativa pronomenet who, vilket i originalmeningen användes korrekt. Den egentliga
avvikelsen (dvs. den pronominella kopian) lämnades orörd.
Ytterligare forskning behövs emellertid för att klarlägga förhållandet
mellan markeringsgrad och ofullständig inlärning/attrition, och Seliger
och Vagos förutsägelser bör därför betraktas som arbetshypoteser snarare än
fastställda principer. Ett exempel på undantag från Seliger och Vagos (1991)
förutsägelser i figur 3.1 hittar vi i Håkanssons (1995) studie av ofullständig inlärning och attrition av svenska. Ett centralt resultat i denna studie var, som
nämnts ovan, att deltagarnas behärskning av inversionsregeln var intakt. Då
inversion för det första inte fanns i deltagarnas andraspråk (engelska och
franska), och för det andra normalt klassificeras som ett markerat drag, betyder detta resultat att en markerad L1-form har vidmakthållits trots att en
omarkerad form erbjöds av L2. Med avstamp i det Minimalistiska programmet (Chomsky, 1995) visar Platzack (1996) att resultaten från Håkanssons
studie inte enbart bör tolkas utifrån typologisk markering, utan också mot
bakgrund av de undersökta dragens syntaktiska status. Enligt det Minimalistiska programmet är inversion ett s.k. ”starkt” syntaktiskt drag i det komputationella system som utgör svenskans inre grammatik, och som sådant är
det också i hög grad resistent mot attrition och ofullständig inlärning (t.ex.
Sorace, 2004). Nominalfraskongruens, vilket deltagarna i Håkanssons studie
hade svårigheter med, skiljer sig från inversion i det att det kan klassificeras
som ett starkt drag (Platzack, 1996: 383).
Utifrån Platzacks resonemang kan man således sluta sig till att en given
språklig strukturs känslighet för ofullständig inlärning och attrition är relaterad både till dess markeringsgrad och dess syntaktiska egenskaper. Under
senare år har ett flertal studier undersökt olika typer av (morfo)syntaktiska
drag och deras känslighet för attrition mot bakgrund av distinktionen tolkningsbara drag och icke-tolkningsbara drag (Chomsky, 1995). Till den första
gruppen räknas sådana drag med ett relativt rikt semantiskt innehåll, t.ex.
plural- och genusmorfologi för substantiv och aspektmorfologi, och även
pronomen (Montrul, 2002). Dessa drag relaterar till gränssnittet mellan syntax och andra domäner såsom pragmatik och lexikon, och styrs till stor del
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av pragmatiska och semantiska faktorer. Icke-tolkningsbara drag, å andra
sidan, är syntaktiska drag som tillhör det inre komputationella systemet i
ett språk. Dessa kan delas upp i starka och svaga drag (inversion är således ett icke-tolkningsbart drag), och karakteriseras av ett lågt semantiskt
innehåll. Exempel på icke-tolkningsbara drag är kasus och kongruens. Ett
flertal studier har visat att även om dessa båda typer av drag kan påverkas
vid ofullständig inlärning och attrition, har de icke-tolkningsbara dragen
en högre resistens mot påverkan än de tolkningsbara (Montrul, 2004; Sorace, 2004; Tsimpli, 2007; Tsimpli, Sorace, Heycock & Filiaci, 2004). Det faktum att tolkningsbara drag är mer sårbara vid reducerad L1-kontakt har att
göra med deras relativa komplexitet. Medan icke-tolkningsbara drag enbart
styrs av komputationell syntax, styrs de tolkningsbara dragen också av en
rad pragmatiska och semantiska faktorer (t.ex., referentialitet, perspektivtagning, och diskursiva presuppositioner). Behärskningen av tolkningsbara
drag kan således sägas vara mer komplex, eftersom det kräver att talaren
integrerar kunskap från ett antal olika domäner för att korrekt producera
och percipiera dessa drag (Sorace, 2005). Till följd av deras komplexitet är
vidmakthållandet av tolkningsbara drag utsatt då L1-kontakten reduceras.
Likaså blir fullt tillägnande av dessa drag svårt om talaren inte har tillräckligt hög kontaktgrad med L1.
Distinktionen om olika drags tolkningsbarhet utgör ytterligare en dimension till Seliger och Vagos (1991) förutsägelser om vilka drag som är sårbara vid attrition och ofullständig inlärning. Det som dessa tolkningar om
markeringsgrad och tolkningsbarhet har gemensamt är att de utgår från att
de förändringar som L1 går igenom i ofullständig inlärning och attrition
ofta syftar till att minska processningsansträngningen.

Externa faktorer
Sociolingvistiska bakgrundsfaktorer
Liksom vid andraspråksinlärning, antar man att sociolingvistiska faktorer
såsom språklig och etnisk identitet, och språkliga attityder spelar en roll för
utvecklingen och vidmakthållandet av L1.
Etnolingvistisk vitalitet är ett begrepp som har använts för att förutsäga
huruvida en grupp som befinner sig i en språkkontaktsituation kommer
att genomgå språkbyte (dvs. över ett par generationsskiften överge minoritetsspråket för majoritetsspråket) eller språkbevarande (Giles, Bourhis &
Taylor, 1977). Denna taxonomi inbegriper tre huvudsakliga faktorer, a) demografisk styrka, dvs. den språkliga gruppens numerära storlek, natalitet,
migrationsflöde och förekomsten av blandäktenskap, b) institutionellt stöd,
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dvs. graden till vilken gruppen och dess språk finns representerade inom
myndigheter, utbildning, affärskontexter, massmedia etc., och c) status, vilket inbegriper gruppens stolthet over kulturella gärningar och ekonomisk
ställning, samt språkets prestige på lokal och internationell nivå.
Genom att mäta en språklig minoritets samlade ”styrkor och svagheter”
inom dessa områden kan man få fram ett mått på deras etnolingvistiska
vitalitet, vilken klassificeras som hög, genomsnittlig eller lag (t.ex. Sachdev
& Bourhis, 1993). Etnolingvistisk vitalitet kan mätas antingen objektivt, och
bygger då på folkbokföringsuppgifter mm, eller subjektivt, och grundar sig
då på gruppens egen uppfattning om demografiska, institutionella och statusförhållanden. Sannolikheten för att en grupp med låg (subjektiv eller
objektiv) etnolingvistisk vitalitet skall genomgå språkbyte antas vara större
än för en grupp med hög etnolingvistisk vitalitet. Även om begreppet etnolingvistisk vitalitet traditionellt använts i undersökningar av intergenerationellt språkbyte, finns det en del studier som fokuserat på sambandet mellan
språkutveckling på individnivå och subjektiv etnolingvistisk vitalitet (t.ex.
Aarsen, Broeder & Extra, 2001; även Prescher, 2007). I de flesta av dessa studier har man kunnat dokumentera ett positivt samband mellan språkbehärskning och en eller flera av faktorerna som ingår i subjektiv etnolingvistisk vitalitet (Yağmur, 2009). Man har vidare sett att hög etnolingvistisk
vitalitet ofta går hand i hand med hög användningsfrekvens av L1.
Resultaten gällande sambandet mellan etnolingvistisk vitalitet och språkbehärskning skall emellertid tolkas med försiktighet då den senare variabeln ofta grundas på deltagarnas självskattningar, och inte mäts empiriskt.
Problemet med tillförlitligheten med självuppskattningsdata blir synligt
i Waas (1996) undersökning av attrition hos tysktalande med bosättning i
Australien. I denna studie användes både självuppskattningar och språktest
för att mäta deltagarnas L1-behärskning. Resultaten visade ett påvisbart
samband mellan deltagarnas engagemang i tyska klubbar och/eller tyska
kyrkan, blandäktenskap, invandrarstatus (permanent uppehållstillstånd vs.
australiensiskt medborgarskap), å ena sidan, och självskattad L1-behärskning, å andra sidan. Däremot fann Waas inget samband mellan de förra variablerna och faktiskt behärskning. Detta resultat inte bara synliggör diskrepansen mellan upplevd och faktisk L1-behärskning, utan tycks även peka på
ett samband mellan upplevd behärskning och attityder och uppfattningar
gentemot det egna språket och gruppen. Ytterligare studier som arbetat
med objektiva mått av L1-behärskning har inte heller kunnat dokumentera
några effekter av etnolingvistisk vitalitet (Hakuta & D’Andrea, 1992; Hulsen, 2000; Yağmur, de Bot & Korzilius, 1999).
Det faktum att flera studier inte kunnat fastställa ett samband mellan
språkbehärskning och etnolingvistiska faktorer betyder emellertid inte att
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dessa faktorer inte spelar någon roll för L1-utveckling i L2-miljö. Bristen på
tydliga resultat kan istället till viss del tillskrivas metodologiska svårigheter.
Vid insamling av data om t.ex. språkliga attityder är det praxis att forskaren
använder sig av enkäter eller intervjuer. Detta, menar Köpke och Schmid
(2004), är förknippat med vissa svårigheter i det att de svar deltagaren ger
kan vara en produkt av hur denne vill framställa sig själv, snarare än att
avspegla faktiska förhållanden (se även Schmid, 2002). Ett undantag till det
typiska tillvägagångssätt baserat på enkätsvar och/eller intervjuer finner vi i
Schmids (2002) studie av L1-attrition hos tysktalande i engelskspråkig miljö.
Deltagargruppen utgjordes av personer med judisk härkomst som lämnat/
flytt från Tyskland under 1930-talet till följd av naziregimens förföljelser.
Schmid fann att den tidpunkt vid vilken deltagarna lämnat Tyskland var
starkt negativt relaterad till graden av L1-vidmakthållande, i den meningen
att ju senare personen lämnat Tyskland desto högre grad av attrition hade
han/hon genomgått. En viktig observation i sammanhanget är att deltagarna inte skiljde sig åt påvisbart med avseende på övriga variabler. Mot bakgrund av det faktum att förföljelserna av judar blev stadigt allvarligare under 1930-talet i Tyskland, föreslog Schmid att de som lämnat Tyskland sent
under denna period bar på mer traumatiska upplevelser och hade därmed
också flera negativa associationer med tyska språket. Dessa negativa associationer föreslås sedan ligga till grund för ett avståndstagande (medvetet eller
omedvetet) från det tyska språket. De deltagare som hade lämnat Tyskland
innan förföljelserna trappades upp bar däremot inte på lika traumatiska
upplevelser och deras språkliga avståndstagande var följaktligen inte lika
markerat. I dagsläget erbjuder Schmids studie ett av de tydligaste beläggen
för hur negativa språkliga attityder kan påverka vidmakthållandet av L1.
Schmids resultat aktualiserar två viktiga aspekter av studiet av sambandet mellan L1-utveckling och språkliga attityder. En av dessa relaterar till
ytterligare en metodologisk svårighet, nämligen det faktum att språkliga attityder inte är statiska konstruktioner utan kan förändras till följd av olika
händelser. I Schmids studie bidrog de etniska förföljelserna till att skapa ett
avståndstagande från det tyska språket. I detta fall tycks de negativa attityderna ha fötts nära tidpunkten för brottet med L1-miljön och därefter varit
mer eller mindre konstanta under vistelsen i L2-miljön. Det är också vanligt
förekommande att talarens attityder gentemot L1 fluktuerar under den tid
som talaren är bosatt i L2-miljön. Med tanke på de extrema upplevelserna
som ledde deltagarna i Schmids studie till att långsiktigt ta avstånd från sitt
L1, är det rimligt att anta att det t o m är vanligare att attityderna gentemot
det egna språket och den egna gruppen skiftar under vistelsen i L2-miljön.
Förändringar i språkliga attityder kan exempelvis inträffa då talaren börjar
i skolan eller närmar sig tonåren. I de fall då en person anlänt till L2-miljön
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i förskoleåldern men haft begränsad kontakt med L2 innebär skolstarten
ofta en mängd nya kontaktytor där interaktionen sker nästan enbart på L2.
En vanlig effekt av detta är att personens sociala nätverk och identitet över
tiden får en starkare koppling till L2 än till L1 (Bolonyai, 1998). Kaufman
(2001) ser dessa socioaffektiva förändringar som en konsekvens av yngre
barns höga integrativa orientering och assimilatoriska socialiseringssätt.
Slutsatsen av detta resonemang är att en persons attityd gentemot L1 vid
tidpunkten för datainsamling inte med säkerhet kan sägas vara representativ för hela det tidsspann han/hon varit bosatt i L2-miljön. Detta medför att
faktorn ”attityd” kan förlora explanatorisk styrka i analyser av förhållandet
mellan attityd och L1-behärskning.
En annan viktig aspekt som synliggörs i Schmids studie har att göra med
hur affektiva faktorer såsom attityder och identitet påverkar L1-utveckling.
En möjlighet är att dessa har en direkt inverkan på språkbehärskning, vilket föreslås av t.ex. Schmid (under utgivning). Enligt denna tolkning skulle
det vara möjligt att en person förtränger sitt L1 om detta förknippas med
känslomässiga trauman. Sådana trauman kan uppstå till följd av etnisk
förföljelse (vilket visas i Schmid, 2002), men också under mer vardagliga
omständigheter, såsom i en familjesituation där barnet förbjuds tala sitt L1
för att inte exkludera de familjemedlemmar som inte förstår det (Footnick,
2007). En annan möjlighet är att affektiva faktorer har en indirekt effekt
på L1-behärskning, i den grad att de kan styra mängden av L1-kontakt en
person väljer att ha, vilket i sin tur kan inverka på L1-utveckling. Ett exempel på detta finner vi i Hakuta och D’Andreas (1992) undersökning av L1behärskning hos gymnasieelever i USA med mexikansk bakgrund. Medan
denna studie inte påträffade någon direkt koppling mellan L1-attityder och
faktisk L1-behärskning, kunde man visa att ju positivare attityd en person
hade gentemot L1, desto mer benägen var han/hon att använda L1 i olika sociala kontexter. Vidare kunde Hakuta och D’Andrea konstatera ett samband
mellan L1-kontakt och L1-behärskning, i den meningen att hög L1-kontakt
gick hand i hand med hög L1-behärskning. Sammantaget tycks dessa resultat tyda på en koppling mellan språkliga attityder och vidmakthållande och
utveckling av L1, i den meningen att attityder kan påverka L1-behärskning
indirekt genom att styra graden av L1-kontakt.
De sociolingvistiska faktorer vi hittills behandlat har berört olika attitydrelaterade index hos en given individ och deras direkta och indirekta
koppling till dennes språkbehärskning. Vid studiet av ofullständig inlärning är det icke desto mindre viktigt att ha i åtanke att det inte bara är den
unge talarens inställning till L1 som kan påverka språkbehärskningen, utan
även familjens bakgrund och språksyn (av vilka den unge talarens inställning också kan vara influerad) kan bidraga till L1-utvecklingen. Det är t.ex.
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uppenbart att om ett föräldrapar som nyligen anlänt till L2-miljön beslutar
sig för att sluta kommunicera med sin dotter på L1 och istället gå över till
L2, kommer dotterns möjligheter för fortsatt L1-utveckling att vara tämligen låga - särskilt om hemmet är hennes enda L1-språkiga kontext. Ett
antal studier har undersökt huruvida föräldrarnas utbildning påverkar deras
inställningar angående språkval i umgänget med barnen och andra sociala
sammanhang (Ammerlaan, Hulsen, Straating & Yagmur, 2001; Zentella,
2005). Den sammansatta bilden från dessa studier tyder på att det inte finns
någon generell tendens åt endera hållet, dvs. högutbildade föräldrar är inte
nödvändigtvis mer benägna att tala L1 med sina barn än vad lågutbildade
föräldrar är, eller vice versa. Snarare tycks föräldravalen vara förknippade
med den relativa status som L1 åtnjuter i L2-samhallet, i det att sannolikheten är lägre att interaktionen mellan förälder och barn sker på L1 om detta
språk uppfattas ha låg status.
L1-kontakt
Ett grundläggande antagande inom forskning kring ofullständig inlärning
och attrition är att L1-behärskningen är beroende av regelbunden kontakt
för att utvecklas och vidmakthållas: För att de tillägnade L1-kunskaperna
skall kunna bevaras, och nya kunskaper skall kunna förvärvas, är talaren i
behov av s.k. ”L1-evidens” som bekräftar att L1 ”ser ut på det sättet det gör”
(Sharwood Smith & van Buren, 1991: 24). Det är osannolikt att ofullständig
inlärning och attrition överhuvudtaget skulle inträda om det inte vore för
bristen på kontakt med L1 (se Andersen, 1982). Som sådan har L1-kontakt
en särskild ställning och kan ses som den enskilt viktigaste faktorn för attrition och ofullständig inlärning. L1-kontakt definieras ofta som den sammanlagda mängden L1-inflöde och -utflöde en person har i olika sociala
sammanhang, t.ex. familjen, vänkretsen, skolan och/eller jobbet.
Vikten av L1-kontakt för utveckling och/eller vidmakthållande av L1
framträder tydligt om man jämför L1-behärskning hos personer som fullständigt förlorat kontakten med L1 (t.ex. individer med adoptivbakgrund)
med personer som – om än i olika grad – behållit kontakten med L1 (t.ex.
individer som anlänt till L2-miljön med familj eller släktingar). Typiskt för
den förra gruppen är att de uppvisar en fullständig L1-förlust, i den mån att
de inte kan yttra sig på, förstå eller ens känna igen det språk de talade under sina första levnadsår (Hyltenstam et al., 2009; Ventureyra, Pallier & Yoo,
2005). Bilden är annorlunda för de personer som istället invandrat med sina
familjer: även om L1-behärskningen hos dessa talare varierar och i vissa fall
kan vara mer receptiv än produktiv, är den vanligtvis avsevärt högre än hos
personer med adoptivbakgrund. Denna typ av evidens för L1-kontaktens
betydelse är emellertid indirekt, då jämförelsen görs mellan studier vars till-
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vägagångssätt och deltagargrupper kan skilja sig åt i olika avseenden. En typ
av mer direkt evidens för sambandet mellan L1-behärskning och L1-kontakt
finner vi i de studier som har fokuserat på talare som till olika grad behållit kontakten med L1 (dvs. personer som invandrat med familj/släktingar).
Dessa undersökningar påvisar ofta att mängden av L1-kontakt korrelerar
positivt med graden av L1-behärskning, dvs. ju högre kontakt, desto högre
behärskning, och vice versa (Bylund, Abrahamsson & Hyltenstam, 2010; de
Bot, Gommans & Rossing, 1991; de Leeuw, Schmid & Mennen, 2007; Hulsen,
2000; Köpke, 1999; Lubińska, 2011; Yeni-Komshian et al., 2000). Ett exempel
på detta resultat är Hakuta och D’Andreas (1992) undersökning av spanskbehärskning hos en grupp gymnasister i USA med mexikansk bakgrund.
I denna studie kunde man visa att grammatisk känslighet och semantisk
inferens i spanska var högre hos de deltagare som i stor utsträckning talade
spanska hemma.
Det är hursomhelst inte alla studier som bekräftar de positiva effekterna
av L1-kontakt för L1-behärskning. I Jaspaert och Kroons (1989) undersökning av attrition hos infödda talare av italienska med bosättning i Nederländerna påträffade man inget samband mellan graden av attrition och L1kontakt (se även Schmid, 2007). Något överraskande visade det sig istället
att vissa av de deltagare som på daglig basis interagerade på L1 var de som
gjorde sämst ifrån sig på språkbehärskningstesten.
Det faktum att vissa studier inte påträffat signifikanta samband mellan
L1-behärskning och kontaktmängd kan till viss del förklaras utifrån metodologiska svårigheter. L1-kontakt är en komplex faktor som utöver vanlig
interaktion, inbegriper flera andra typer av aktiviteter såsom läsning, tv-tittande, e-postkorrespondens och chatt (Köpke & Schmid, 2004). De studier
som nämnts ovan har närmat sig denna svårighet på olika sätt och använt
olika mått för att uppskatta kontaktmängd, exempelvis använde de Bot et
al. ett dikotomiskt mått (”mer” eller ”mindre” L1-kontakt), medan Bylund
et al. använde deltagarnas uppskattningar av dagligt L1-bruk. Ett mer nyanserat mått användes av de Leeuw et al. i deras studie av globalt L1-uttal. I
detta fall gjordes en uppdelning av deltagarnas samtalskontexter beroende
på om bägge språken eller bara det ena (L1 eller L2) användes. Resultaten
visade att ju högre antal samtalskontexter i vilka bägge språken eller enbart
L2 användes, desto större var sannolikheten att deltagaren uppvisade avvikande L1-uttal. Vid sidan av komplexiteten med själva operationaliseringen
av faktorn L1-kontakt, finns det ett annat problem som relaterar till reliabiliteten i de metoder som använts. I samtliga undersökningar som gjorts
till dags dato har man använt sig av deltagarnas egna rapporteringar av hur
ofta och i vilka sammanhang de använder L1. Även om detta kanske tycks
vara den enda rimliga metoden för att få uppgifter om ett större antal indi-
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viders språkbruk kan man inte bortse från det faktum att dessa mått bygger på subjektiva uppskattningar, och därmed inte med säkerhet kan sägas
avspegla faktiska förhållanden.
Modersmålsundervisning
Tvåspråkig undervisning brukar ses som en allmänt viktig faktor för utveckling och vidmakthållande av L1 i L2-miljö. Även om denna faktor skulle
kunna karakteriseras som en underkategori till faktorn ”L1-kontakt” är det
viktigt att framhålla dess specifika särdrag, nämligen tyngdpunkten vid tillägnande/vidmakthållande av läs- och skrivfärdigheter på L1. Det finns idag
ett stort antal studier som har undersökt sambandet mellan tvåspråkig undervisning och L1-utveckling och skolframgång (för en utförlig genomgång,
se kapitlet av Axelsson et al.). Ett generellt resultat är att graden till vilken
L1 är närvarande i undervisningen (vilket är avhängigt undervisningsmodellen) korrelerar positivt med L1-behärskning och skolframgång, vilket tydligt framgår av t.ex. Thomas och Colliers (1997) storskaliga studie av spanskengelskt tvåspråkiga elever i USA.
Modersmålsundervisning (tidigare kallad ”hemspråksundervisning”) i
Sverige är en form av tvåspråkig undervisning som syftar till att dels stärka
den etniska och kulturella identiteten hos elever med utländsk eller minoritetsbakgrund, och dels ge dessa elever möjligheten att utveckla läsoch skrivfärdighet på L1. Vanligtvis erbjuds ett eller två lektionstillfällen i
veckan, vilket innebär att den effektiva tid under vilken eleven engageras i
denna verksamhet är förhållandevis låg. Med tanke på detta kan man ställa
sig frågan om modersmålsundervisning alls har någon effekt på L1-behärskning. De studier som till dags dato undersökt svensk modersmålsundervisning har ofta fokuserat på sociopolitiska aspekter (t.ex. Municio, 1987) och
kunskapsinhämtning, men sällan faktisk behärskning i L1. Mot bakgrund
av detta studerade Bylund och Díaz (ms) två elevgrupper med spanskspråkig bakgrund som gick sista året på gymnasiet i Sverige. De två grupperna
skiljde sig inte åt påvisbart med avseende på ankomstålder (mellan 1 och
12 år), vistelsetid, L1-bruk, eller antal år av deltagande i modersmålsundervisning. Det enda som skiljde dem åt var det faktum att den ena gruppen
(grupp A) deltog i modersmålsundervisning under det läsår som studien
genomfördes, medan den andra gruppen (grupp B) inte gjorde det. Anledningen till att grupp B inte deltog under det aktuella läsåret berodde på att
den schemalagda tiden för deras modersmålsundervisning krockade med
annan skolverksamhet eller fritidsaktivitet. Resultaten från ett lucktest och
ett grammatikalitetsbedömningstest på spanska visade att grupp A erhöll
signifikant högre resultat än grupp B. Eftersom grupp A och B inte skiljde
sig åt med avseende på någon av de andra undersökta bakgrundsvariablerna,
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tolkade Bylund och Díaz skillnaden i L1-behärskning mellan grupperna som
en effekt av grupp A:s deltagande i modersmålsundervisning vid tidpunkten för testtillfället. Med avstamp i tidigare forskning som har visat att hög
L1-behärskning hos talare som förlorar kontakten med den L1-dominanta
miljön vid tidig ålder är beroende av kontinuerlig L1-kontakt (se avsnitt Ankomstålder nedan), föreslog Bylund och Díaz att modersmålsundervisning
utgör en viktig faktor vid ofullständig inlärning och attrition. Ett viktigt
iakttagande bör göras i samband med denna slutsats: med tanke på att de
båda grupperna inte skiljde sig åt med avseende på hur många år de i genomsnitt gått på modersmålsundervisning, utan endast i det att den ena
gruppen vid testtillfället inte deltog i denna undervisning, verkar det som
om långsiktiga effekterna av modersmålsundervisning på L1-behärskning är
relativt små. Det är uppenbart att ytterligare forskning behövs för att kasta
ljus på dessa frågor.

Individuella skillnader
Ankomstålder
Vid sidan av L1-kontakt utgör åldern vid vilken talaren anlände till L2-kontexten en av de viktigaste externa faktorerna vid ofullständig inlärning och
attrition. Å ena sidan relaterar ankomstålder till den fas i L1-utvecklingen
som talaren har nått då kontakten med L1 reduceras. En individ som anländer till L2-miljön vid 7 års ålder har rimligen en mer avancerad L1-behärskning än den som ankommer i ettårsåldern, och har därmed också en bredare
bas av L1-kunskaper som han/hon kan bygga vidare på. Den som anländer
under det första levnadsåret måste däremot tillägna sig dessa kunskaper under förhållanden där kontakten med L1 är reducerad. Ankomstålder spelar
således en roll för L1-utveckling i L2-miljö i det att den representerar den
L1-kunskap som individen uppnått då brottet med den L1-dominanta miljön ägde rum.
Ankomstålder spelar också en avgörande roll för vidmakthållandet av den
tillägnade L1-behärskningen. Tidigare i kapitlet såg vi att det förekommer
markanta skillnader mellan vuxna och barns slutliga behärskningsnivå i ett
L2, i det att de individer som påbörjar L2-inlärningen under barndomen
oftast når infödd eller nästan infödd behärskning medan de som börjar i
tonåren eller i vuxen ålder uppvisar lägre och vanligtvis mycket varierande
behärskningsnivåer. Ett flertal studier inom forskning kring attrition och
ofullständig inlärning har visat att motsatt förhållande råder för vidmakthållandet av tillägnad L1-kunskap (t.ex. Ammerlaan, 1996; Bylund, 2009a,
2009b; Montrul, 2008; Pelc, 2001; Yeni-Komshian et al., 2000). Talare som i
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vuxen ålder flyttar till en L2-miljö uppvisar oftast mycket milda grader av
attrition, vilket manifesterar sig främst i svårigheter att finna lågfrekventa
ord eller i undvikandestrategier (t.ex. Olshtain & Barzilay, 1991). De individer som upplever reducerad L1-kontakt i tidig ålder, å andra sidan, uppvisar
varierande eller ojämna behärskningsnivåer i L1. Å ena sidan finns det talare
som inte är förmögna att ens känna igen det språk de lärt in som förstaspråk (t.ex. internationellt adopterade som fullständigt förlorat kontakten
med L1 (Pallier et al., 2003), medan det å andra sidan finns de som trots ett
tidigt brott med L1-miljön ändå uppvisar god behärskning i L1 (t.ex. individer som invandrat med sina familjer till L2-miljön och under uppväxten har
exponerats för och använt L1 i hög utsträckning). Flera olika undersökningar
har visat att språkkunskaper tycks vara särskilt känsliga för attrition upp till
10-12 års ålder (Bylund, 2009a, 2009b; Hakuta & D’Andrea, 1992; Montrul,
2008; Yeni-Komshian et al., 2000; Yukawa, 1997). Efter denna tidpunkt verkar kunskaperna ha stabiliserats och attritionsyttringarna är inte lika drastiska. Ett argument som ytterligare stärker denna tolkning är det faktum att
12 års ålder spelar en avgörande roll för vidmakthållandet av diverse språkliga
drag som tillägnats vid olika åldrar. Bruket av exempelvis aspektformer- och
komplement behärskas vid 8-9 års ålder, medan uttal lärs in avsevärt tidigare,
vanligtvis under de första fem levnadsåren. Trots dessa olika tillägnandeåldrar utgör 12 års ålder en viktig gräns, efter vilken en given struktur vidmakthålls i högre utsträckning (se Bylund, 2009a; Yeni-Komshian et al., 2000).
Dessa åldersskillnader i attritionsgrad tyder på att L1-behärskning hos
yngre talare i hög utsträckning är beroende av oavbruten L1-kontakt för
att vidmakthållas. Den stora variationen i L1-behärskning som finns hos talare som anlänt till L2-miljön innan tonåren kan förklaras mot bakgrund
av denna grupps förhöjda attritionskänslighet, under vilken individuella
skillnader i grad av språkkontakt, attityder etc blir utslagsgivande. Samma
grad av individuella skillnader återfinns naturligtvis hos talare som anlänt
till L2-miljön i vuxen ålder, men hos denna grupp är språksystemet så stabilt att det inte låter sig påverkas lika lätt av yttre faktorer. De neurologiska
korrelaten till språksystemets stabilisering antas vara förlusten av cerebral
plasticitet i språkprocessningssystemet (Bylund, 2009a; Köpke & Schmid,
2004; Pallier et al., 2003).
Språkbegåvning
Medan språkbegåvningens roll vid L2-inlärning har undersökts aktivt inom
andraspråksinlärningsforskningen, är denna faktor tämligen outforskad när
det gäller attrition och ofullständig inlärning. Den enda studien till dags
dato kring sambandet mellan språkbegåvning och L1-utveckling i L2-miljö
är Bylund, Abrahamsson och Hyltenstams (2010) undersökning av tvåsprå-
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kiga talare av L1-spanska och L2-svenska med bosättning i Sverige (ankomstålder mellan 1 och 11 år). Resultaten från denna studie visade en positiv korrelation mellan språkbegåvning och L1-behärskning, dvs. de talare
som hade en hög grad av språkbegåvning var de som erhöll högst poäng på
ett grammatikalitetsbedömningstest, och vice versa. Utöver detta resultat
fann man också en positiv korrelation mellan L1-behärskning och dagligt
bruk av L1 hos de talare som hade en lägre grad av språkbegåvning. Så var
inte fallet för de talare vars språkbegåvning var över det genomsnittliga.
Sammantaget tyder dessa resultat på att en hög grad av språkbegåvning kan
ha en kompensatorisk effekt i ofullständig inlärning och attrition, i det att
talaren utvecklar och/eller vidmakthåller L1 trots den reducerade kontakten med detta språk.

Sammanfattning: förstaspråksutveckling i andraspråksmiljö
Sammanfattningsvis kan man säga att L1-utveckling i L2-miljö är en speciell
typ av språkutveckling. Denna språkutveckling skiljer sig från L1-utveckling i L1-miljö i det att kontakten med L1 är reducerad. Den skiljer sig också
från L2-inlärning i det att det sällan finns någon målspråksnorm mot vilken
attrienten strävar. Även om L1-utveckling i L2-miljö i någon mån är väsensskilt från L2-inlärning kan man identifiera vissa likheter mellan de båda
fenomenen. Först och främst karakteriseras attrition och ofullständig inlärning av strukturell regelbundenhet. Det innebär att trots avvikelser från
infött tal följer ett attriterat eller ofullständigt inlärt språk en viss intern
systematik. Exempelvis är olika domäner i språksystemet anfrätta till olika
grad. Vidare kan specifika komponenter inom varje domän vara mer känsliga än andra, beroende på deras typologiska markering etc. Ett ytterligare
avseende i vilket attrition och ofullständig inlärning liknar L2-inlärning har
att göra med rollen som bakgrundsfaktorer och individuella skillnader spelar för språkutvecklingen. Till följd av den reducerade L1-kontakten framträder en rad bakgrundsfaktorer som, beroende på deras värden, kan bidra
antingen till vidmakthållande och fortsatt utveckling, eller till attrition och
ofullständig inlärning. Exempel på sådana faktorer är ankomstålder, grad av
L1-kontakt, språkattityder, och språkbegåvning.

Slutsatser
I detta kapitel har vi behandlat L2-inlärning och ofullständig L1-inlärning/attrition med avseende på strukturell karakteristik, interna och externa
faktorer, samt individuella skillnader. Kapitlets två centrala temata har allt-
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så varit tillägnande och förlust av språkkunskaper. Som avrundning tänkte
vi säga några ord om en inom fältet pågående diskussion som rör förhållandet mellan L1-attrition och L2-inlärning. En uppfattning som på senare tid
vunnit mark (och som heller inte är en alldeles ovanlig syn bland lekmän)
är att det råder ett negativt samband mellan språkliga behärskningsnivåer, i
det att om behärskningen i det ena språket går upp går behärskningsnivån
i det andra språket ned. Enligt denna logik skulle exempelvis en person vars
L1 genomgår allvarlig attrition ha större chans att nå hög L2-behärskning än
en person som vidmakthåller sitt L1. Tanken om växelverkan mellan L1- och
L2-behärskning har framförts från olika håll inom språkvetenskapen sedan
åtminstone 1940-talet (t.ex. Dunkel, 1948), och under de senaste årtiondena har en rad konkreta hypoteser formulerats kring förhållandet mellan
tvåspråkiga talares behärskningsnivåer (t.ex. Speech Learning Model, Flege,
1999; The Competition Model, MacWhinney, 2005; The Interference Hypothesis, Pallier et al., 2007). Trots det faktum att denna fråga dryftats under lång
tid finns det relativt lite empirisk forskning kring den. De studier som till
dags dato säger sig ha funnit stöd för ett negativt förhållande mellan L1- och
L2-behärskning lider av vissa metodologiska problem, i det att de endast indirekt undersöker denna fråga genom att korrelera faktiskt L2-behärskning
med antingen rapporterat L1-bruk eller upplevd L1-behärskning (se Flege,
1999). Som det framgick av vissa studier ovan kan självuppskattade språkdata såsom upplevd behärskning vara något vanskliga, då de inte alltid motsvarar faktiska förhållanden.
En värdefull insikt om växelverkan i behärskningsnivåer står däremot
att finna i de studier som har undersökt L2-behärskning hos adoptivbarn.
Denna grupp representerar ett extremfall av attrition i det att adoptivbarn
vanligen genomgår nästintill fullständig L1-förlust (se ovan). Om hypotesen
om växelverkan i språkbehärskning är korrekt borde en adopterad individ
som förlorat sitt L1 ha uppnått en högre nivå i L2 än en person som haft
fortsatt kontakt med L1 efter att ha påbörjat sin L2-inlärning. Studier kring
L2-behärskning hos talare med adoptivbakgrund visar emellertid att så inte
är fallet. Istället visar dessa undersökningar att L2-behärskning hos individer med adoptivbakgrund inte skiljer sig nämnvärt från L2-behärskning hos
funktionellt tvåspråkiga individer (t.ex. individer som anlänt i L2-miljön
med sina familjer och kunnat upprätthålla sina L1-kunskaper). En fullständig L1-förlust tycks med andra ord inte gagna L2-inlärningen i dessa fall
(Gardell, 1979; Hene, 1993; Hyltenstam et al., 2009). Ytterligare evidens mot
uppfattningen att L1-attrition skulle vara fördelaktigt för L2-inlärning står
att finna i en nyligen utkommen studie där både L1- och L2-behärskning
undersöktes hos en grupp tidigt svensk-spansk tvåspråkiga (Bylund, Abrahamsson & Hyltenstam, 2012). I denna undersökning framgick det att de
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individer som uppvisade infödd behärskning i L1 gjorde så även i L2, och
viceversa. Detta behärskningsmönster står alltså i bjärt kontrast med uppfattningen att infödd nivå kan nås antingen i det ena eller det andra språket,
men inte i båda.
Det empiriska läget idag är inte sådant att det låter oss dra några definitiva
slutsatser om förhållandet mellan L1- och L2-behärskning. Det är emellertid
signifikant att de få studier som undersökt behärskning i bägge språken inte
kunnat påvisa något negativt samband. Mot bakgrund av dessa resultat ser
vi inte någon stark anledning att anta att behärskningsnivåerna hos tvåspråkiga talare nödvändigtvis skulle vara negativt korrelerade.
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Forskning om flerspråkighet
och kunskapsutveckling
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Monica Axelsson och Ulrika Magnusson

Inledning
Denna del behandlar flerspråkiga elevers lärande på ett andraspråk och
andraspråksutveckling i förhållande till skolan och kunskapsutveckling.
Vidare behandlas lärande på modersmålet och organisationen av modersmålsundervisningen ur ett flerspråkighetsperspektiv. Kapitlet inleds med
en beskrivning av drag som typiskt utmärker språket i skolan i jämförelse
med vardagligt språkbruk utanför skolan. Beskrivningen är bakgrund för
nästa del som redovisar forskning om utveckling på ett andraspråk av skolrelaterat och specialiserat språkbruk och av skolrelaterade kompetenser
som att läsa och skriva. Särskilda förutsättningar råder för andraspråkstalares utveckling av skolrelaterat språkbruk, där undervisning och undervisningsorganisation kan vara mer eller mindre gynnsam för utvecklingen.
Ämnet för påföljande delar är forskning kring undervisningsorganisation
och didaktik som främjar andraspråksanvändares utveckling av skolrelaterat språkbruk och kunskaper på andraspråket där också modersmålets
roll vid andraspråksutveckling och organisationsmodeller för utveckling
av modersmål och tvåspråkighet redovisas. Vidare ges exempel på undervisningsmodeller som försöker möta andraspråkselevers dubbla uppgift
att både lära sig undervisningens innehåll och undervisningsspråket. Avslutningsvis redovisas svensk forskning som relaterar till kapitlets teman
och den bild som framträder av andraspråkselevers förutsättningar i den
svenska skolan diskuteras.
En strävan har varit att utifrån forskning redovisa en så fullödig bild som
möjligt av flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling samt den undervisning de möter. Detta har inneburit att, vid sidan av den svenska, också
internationell forskning från Nordamerika, Australien och övriga Europa
är rikt representerad i framställningen. Parallellerna mellan flerspråkiga
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elevers skol- och utbildningssituation världen över är stora och internationell forskning kan bidra mycket också till utvecklingen i Sverige.

Språk i lärande
Det är allmänt vedertaget att det finns en tät relation mellan språk och lärande. Relationen omtalas exempelvis i gymnasiets ämnesplaner för svenska
respektive svenska som andraspråk:
Ämnesplan, svenska
Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av
skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld,
sina medmänniskor och sig själv.
Ämnesplan, svenska som andraspråk
Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och
ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår
personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer.

Relationen är inte minst relevant för andraspråkselever som har andra
språkliga förutsättningar än förstaspråkselever. Men hur ser denna relation
ut mer exakt och hur samspelar språkutveckling med lärande? Vi kommer
här inledningsvis att kortfattat redogöra för hur man har konkretiserat förhållandet i anglosaxisk, i synnerhet australiensisk forskning och för hur resonemanget kan överföras till skola. Vi redogör också kortfattat för några
utmärkande drag i skolans språk.
Flera forskare har teoretiserat kring språkets roll i lärande och socialisering. Angränsande frågor är hur barn får olika tillgång till privilegierade
språkbruk som används i utbildning och offentlighet (Halliday 1986, Halliday 1993, Painter 1996, Vygotskij 1986). Ett konkret förslag till hur relationen ser ut språkligt är den brittisk-australiensiske språkvetaren M.A.K.
Hallidays ”språkbaserade teori om lärande”. Teorin är ett försök att beskriva
lärande ur språkligt perspektiv och hur språkliga förändringar i ett barns
språksystem motsvarar förändringar i barnets tänkande (Halliday 1986,
1993, 1999). En central tanke är att nya sätt att tänka på ett fenomen kräver
nya språkliga resurser; omvänt innebär nya sätt att använda språket med ett
något annorlunda perspektiv på världen.
Ett exempel på principen i teorin är barnets förmåga att klassificera som
bl.a. är avhängig behärskningen av nominalfrasen, dvs. att konstruera sub-
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stantiv med bestämningar (Halliday 1999). Initialt namnger ett mycket litet
barn bara specifika ting – pappa, mamma – innan det börjar använda generaliserande substantiv och därmed kan kategorisera ting i olika typer – apelsin,
äpple, persika. Tidigt utvecklar barnet också grammatik för kategorisering,
exempelvis Det är en persika (exempel anpassade från Halliday 1999). Ett
nästa steg är att skapa taxonomier av ting med hjälp av överordnade termer
som djur i förhållande till häst eller katt. Med hjälp av skillnaden mellan
bestämd och obestämd artikel kan barnet skilja på specifika ting – hästarna
– och ting i allmänhet – hästar – och genom att ytterligare bygga ut substantivet med bestämningar kan saker specificeras ännu mer: de stora hästarna
i grannens hage. Stegen, som innebär att olika typer av relationer upprättas
mellan ting, möjliggörs av de alltmer förfinade grammatiska distinktionerna. Ett annat steg i den parallella utvecklingen av språk och tanke är när
barnet börjar uttrycka logiska relationer mellan satser, dvs. börjar använda
konjunktioner och subjunktioner. Barnet kan därmed uttrycka samband
mellan händelser, exempelvis orsak och följd: Jag vill inte gå in där för att det
är mörkt där. Ytterligare ett är förmågan att hantera abstrakta uttryck, vilken bl.a. är en förutsättning för att lära sig att läsa, då barnet måste hantera
abstraktioner som ljud, bokstav, ord.
I skolsammanhang är teorin användbar inte bara för den generella beskrivningen av språkutveckling utan också för att den kan överföras till skolämnen. Ämnenas specialiserade världsbild går hand i hand med ett specialiserat språkbruk och genrer (Halliday & Martin 1993) som är funktionella för
ämnet, och när barn lär sig ämnet utvidgas också barnets språkliga resurser.

Skolspråk och vardagsspråk
Lärande i skolan innebär en viktig förändring, menar Halliday (1993:110), i
förhållande till det spontana lärandet utanför skolan bl.a. eftersom det i hög
utsträckning baseras på skrift i stället för tal, och skriftspråkets uppbyggnad
och konventioner skiljer sig från talets. Som analysverktyg görs en schematisk uppdelning mellan vardaglig kunskap och skolkunskap som uttrycks med
vardags- respektive skolspråk (Halliday & Martin 1993). Liknande motsatspar
återfinns hos andra forskare, t.ex. Bailey (2007) som, i motsats till ett vardagligt informellt språkbruk som elever använder utanför klassrummet (2007:12),
definierar ”skolspråks-engelska” (eng. ”academic English”) på följande sätt:
the language that is used by teachers and students for the purpose of acquiring new
knowledge and skills... imparting new information, describing abstract ideas, and developing students’ conceptual understanding (Bailey 2007:9).
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Utvecklingen från vardags- till skolkunskap innebär i Hallidays sammanfattning bl.a.:
•

from interpersonal orientation (language as action) to include experiential orientation
(language as understanding)

•

from dialogic mode to include monologic mode

•

from the deictic centre (‘you-and-me, here, now’) outwards to include ‘other persons and
objects’, ‘other times’, ‘other places’

•

from entities that are concrete and perceptual to include entities that are institutional or
abstract

•

from generalisation to include prediction, reasoning and explanation (Halliday 1999:80).

Painter (1999:332) tar därutöver bl.a. upp att vardagskunskapen huvudsakligen förhandlas fram i tal medan skolkunskapen i högre utsträckning
konstitueras i skrift. Vardagskunskapen grundas generellt i personliga och
ömsesidiga erfarenheter medan skolkunskapen tenderar att vara fjärmad
från sådana erfarenheter. Vardagskunskapen är i typfallet partikulär, konkret och icke-teknisk medan skolkunskapen är universalistisk, abstrakt och
specialiserad.
Centralt i resonemanget är att skillnaderna mellan kunskapsformerna
får språkliga avtryck. Att skolkunskapen tenderar att vara monologisk och
skriftlig gör exempelvis att skolspråket är jämförelsevis självbärande. Till
skillnad från muntlig interaktion, där man tillsammans bygger kommunikationen, ger olika typer av ledtrådar och kan luta sig mot gemensam erfarenhet, förkunskap och gemensamt samtalsrum, måste en skriven text kunna
läsas av någon som saknar författarens förförståelse, och författaren måste
därför förmå att leva sig in i vad en ovetande läsare behöver veta. Vardagsspråket utmärks också av talspråksdrag som prototypiskt saknas i det skriftbaserade skolspråket. Skillnaderna mellan partikulärt/universellt, konkret/
abstrakt och icke-specialiserat/specialiserat är, vidare, språkliga skillnader.
En annan viktig skillnad mellan vardaglig kunskap och skolkunskap är
språkets roll, då språket ofta avlastas av omgivningen när vardagskunskap
byggs, dvs. man kan peka på sådant båda ser, gestikulera eller visa hur något
görs istället för att instruera språkligt. Skolkunskapen konstrueras i synnerhet i högre skolår däremot ofta enbart språkligt, så att språket bär hela
”informationsbördan” (Halliday 1999:85). I vardagliga sammanhang ackompanjerar språket ofta sådant som man gör och ser, och ofta gör man därtill
saker tillsammans, vilket gör att man kan förlita sig på ledtrådar i interaktionen och den omedelbara kontexten. Skillnaderna bör ses som gradvisa,
dvs. att exempelvis en text kan vara mer eller mindre skriftspråklig eller
skolspråksmässig.
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Både i anslutning till teorin om språk och lärande och inom andra traditioner har omfattande forskning vuxit fram kring språkutveckling, språket i
skolämnen och skolans språkliga krav, som ofta har hämtat inspiration och
stoff från forskning kring språklig variation och specialiserat eller skolrelaterat språkbruk. En del av denna forskning relateras till andraspråkselevers
behov och nödvändigheten av språklig medvetenhet i alla ämnen, exempelvis Bailey (2007), Martin (2009) och Schleppegrell (2004); för översikt,
se även Magnusson (2008). För en adekvat bedömning och effektiv undervisning för andraspråkselever är det viktigt att kartlägga kännetecknen för
skolspråk och för ämnesspråk. Nedan tas några karaktäristiska drag i skolspråket översiktligt upp rörande lexikon och grammatik samt genre.

Några drag i skolspråk
Det skolrelaterade ordförrådet utmärks som nämnts ovan i typfallet av abstraktion och specialisering i jämförelse med vardagsspråket (Edling 2006).
Mer specifikt kan som Bailey (2007:12) urskiljas ett allmänt skolmässigt
ordförråd (bevis, motsvara, fastställa) och ett specialiserat ordförråd (budgetbalans, cell, polymer, predikat, radie), varav den första typen är vanligare
i skolspråket men inte specifikt för något enskilt ämne, medan den andra
utgörs av ämnesspecifika facktermer. Bailey tar också upp den typ av ord
som är frekventa i vardagsspråket men har en särskild, specialiserad betydelse i skolan, exempelvis dela eller funktion i matematik. Järborg (2007:87)
urskiljer för läromedelsundersökningen Ordil, utöver allmänna skriftspråksord samt facktermer, också ”allmänspråkliga ämnestypiska ord”, som
trots att de är relativt vanliga tenderar att förekomma i vissa ämnen, t.ex.
arbetare, klimat, företag, strålning. Detta överensstämmer med vad Golden
& Hvenekilde (1983) fann i sin studie av läromedelsspråk, nämligen att ord
som gnida i fysik eller kvist i geografi, dvs. sådana vanliga men ändå ämnesspecifika ord, vållar särskilda problem för andraspråkselever, bl.a. för att
lärare ofta inte uppfattar dem som ämnesord som behöver förklaras.
Vad gäller grammatik, är passiva konstruktioner exempel på syntax som
är vanligare i skrift än i tal och som kan relateras till komplexitet eftersom
de som agerar i meningen inte behöver skrivas ut, t.ex.:
När stambanorna skulle byggas undveks medvetet gamla städer och i stället drogs järnvägen genom isolerade bygder. (Almgren et al. 2005:224; passiver i fetstil)

Utmärkande är också informationsmässig täthet och nominal stil (Schleppegrell 2008:522; Halliday 2002), då skrift, och i synnerhet vissa genrer (se
nedan), i högre grad tenderar att vara informationsmässigt tätare och cen-

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

251

DEL III – Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolårenForskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under

treras kring substantiv mer än verb. En viktig resurs för detta är nominalisering, illustrerad i exemplet nedan:
1982 presenterade Prusiner första gången teorin om att prioner kan ge infektion och orsaka dödliga, tvättsvampsliknande hjärnförändringar. (anpassat ur Henriksson 2003:31)

Händelser uttrycks normalt med verb, men i exemplet betecknas en händelse – hjärnan förändras – av ett substantiv, hjärnförändringar. Effekten
av denna förändrade, skriftspråkstypiska grammatik är en effektivare stil
eftersom information kan packas tätare än vad som varit fallet i en mer
verbal version, t.ex.:
… prioner kan infektera en människa och då kan hjärnan förändras så att den liknar en
tvättsvamp och människan dör.

Den senare versionen, där informationen är spridd över flera satser i stället
för att rymmas i substantivets bestämningar, är mer trolig i tal (Halliday
2002) medan den effektivare skriftliga versionen tenderar att utvecklas i
specialiserade discipliners fackspråk och kopplas till utvecklingen av skolrelaterade och vetenskapliga register1 (Halliday & Martin 1993). Effektiviteten
uppnås bl.a. genom bortfall av aktörer, samma fenomen som gör att nominaliseringar kan göra en text svår för den oinsatte; i exemplet framkommer exempelvis inte hos vem hjärnförändringen uppstår. Drag som abstraktion och nominal stil accentueras under skolåren, vilket bl.a. visas i Edlings
(2006) undersökning av sådana drag i läroböcker i svenska, samhälls- och
naturorienterande ämnen.
Vad gäller elevers eget skrivande urskiljer Schleppegrell (2004:74) som
skolrelaterade drag bl.a. aspekter som har med skribentens förhållande till
texterna och läsaren att göra, t.ex. förmåga att uttrycka sig vederhäftigt. I
vissa typer av texter innebär det en mindre personlig stil där författarens
åsikter uttrycks som allmänt vedertagna principer och inte som personliga
uppfattningar, t.ex. Det är viktigt/allmänt känt/vedertaget/en allmän uppfattning att… snarare än Jag tycker att… Schleppegrell beskriver också textstrukturerande medel som förväntas i skolrelaterade register.
Inom skolspråket har ämnena utvecklat särskilda konventioner och genrer relaterade till ämnesspecifika, specialiserade sätt att beskriva världen
som skiljer sig från vardagliga uppfattningar, nedan representerade av historia och biologi.

1

Register är det språkbruk som används i en viss situation, t.ex. ett universitetsseminarium i medicin, en
väderleksrapport, en bokrecension eller vid kassan i en affär.
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Samhällsorienterande ämnen: historia
Inom historieämnet har i engelskspråkig forskning urskilts typiska historiegenrer (Coffin 2000) som tenderar att följa på varandra under skoltiden
och motsvarar högre grad av skriftspråkliga drag: återberättelse, förklaring
och argumentation (Coffin 2000:98).2 Under de första skolåren är de i typfallet mer vardagliga och lättillgängliga återberättelserna framträdande
(2000:405), vilka syftar till att ordna händelser i följd och därför ofta är kronologiskt strukturerade och tenderar att vara konkreta och partikulära. Följande är exempel på en s.k. biografisk återberättelse:
Få personer har så starkt kommit att sätta sin prägel på kyrkoliv och samhällsliv i norra
Europa fram till vår tid som Martin Luther. Han föddes 1483 i den tyska staden Eisleben.
Han fostrades strängt och upplevde Gud som dömande och straffande. Luther påbörjade
studier vid universitetet i Erfurt. Under en resa råkade han ut för ett kraftigt åskväder,
och blixten slog ner alldeles intill honom. I ångest ropade han till bergsmännens skyddshelgon: ”Hjälp, kära S:t Anna, jag vill bli munk!” Redan när åskvädret var över ångrade
han sitt löfte men ville inte svika det. Han blev munk i augustinklostret i Erfurt, och
sedan professor i Wittenberg. (Tidman et al. 2003:63)

Syftet med förklarande genrer är inte att som återberättelserna ange vad
som hände i en viss ordning utan varför något hänt, och de är ofta generaliserande, komplexa och mångfacetterade och ger flera orsaker till eller
konsekvenser av något. Förklaringar struktureras enligt orsak/verkan eller
följd istället för temporalt, t.ex. genom att ange flera orsaker som lett till ett
visst utfall (”factorial explanation” Coffin 2000:111) eller att förklara vilka
konsekvenser en händelse fått (”consequential explanation” 2000:114). Ett
icke-vardagligt drag är att det ofta är abstraktioner och nominaliseringar
som agerar som subjekt (t.ex. järnvägarnas utbyggnad i exemplet nedan) i
stället för personer som i återberättelsen ovan:
För ett land som Sverige med stora avstånd var järnvägarnas utbyggnad en huvudförutsättning för det industriella genombrottet. När stambanorna skulle byggas undveks medvetet gamla städer och i stället drogs järnvägen genom isolerade bygder. På så vis bröts
många glesbygders isolering och skapades förutsättningar för ett blomstrande näringsliv.
Så blev t.ex. järnvägarna en förutsättning för koncentrationen av järnhanteringen. Före
järnvägen hade det inte lönat sig att transportera järnmalm mer än några få mil.
Även för gruvdriften i Lappland fick järnvägarna stor betydelse. Från malmfälten i Gällivare och Kiruna byggdes en malmbana till hamnstäderna Luleå och Narvik. Med järnväg

2

Svenska historieläroböcker undersöks i Olvegård (und.arb.).
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kunde nu livsmedel också transporteras från överskotts- till underskottsområden. Det är
betecknande att den sista verkliga hungersnöden i Norrland inträffade 1866–1867, innan
järnvägen hade nått dit. (Almgren et al. 2005:224)

I den sista historiska genren, argumentation, ingår förhandling och diskussion. Därmed är argumentationen mer interpersonellt komplex, eftersom
den framvisar historieämnets grund i tolkning och urval och diskuterar
tolkningars sannolikhet (Coffin 2000:116). Den argumenterar för eller emot
en ståndpunkt vilket utgör dess struktur. Genren exemplifieras nedan med
en argumentation kring synen på den westfaliska freden:
Historierevisionismen hävdar övertygande att 1648 i viktiga avseenden representerar
kontinuitet snarare än brott. /.../ Den konventionella international relations-synen (IRteorin), utvecklad av Henry Kissinger och andra uttolkare, tecknar en idealbild som endast delvis har stöd i fördragstexten och i de politiska praktiker som följde på freden.
Historierevisionismens resultat gör det högst motiverat att på nytt uppmärksamma texterna för att bygga under ett mer kritiskt, det vill säga historiskt realistiskt perspektiv,
som betonar hur bräcklig och kontingent snarare än nydanande freden 1648 var. /.../
Historierevisionismen bryter ned teologin, där Europa ses som ett projekt på marsch
mot ständigt högre mål, varvid 1648 ses som en viktig etappseger. Historierevisionismen
betonar i stället det tillfälliga, det kontextuella, det preliminära och sköra i frederna 1648
och mer generellt i samhälleliga arrangemang och överenskommelser i stort. (Stråth
2009:7f.)

Utdraget argumenterar för ett perspektiv på freden och erkänner till skillnad mot föregående textexempel existensen av andra synsätt. Argumentationen har förklarande drag – ofta som stöd för en tes – men lägger därutöver till förhandling och argument, med stöd i fakta. Den framhäver det
tolkande och värderande momentet i historieskrivning (Coffin 2000:116). I
citatet argumenteras för historierevisionismen bl.a. utifrån Europas utveckling efter 1648 och aktörernas beskaffenhet.
De tre huvudtyperna av historiska genrer skiljer sig således avseende
struktur, agens, grad av generalisering och värdering och i typfallet också
avseende skriftspråkliga drag som täthet och abstraktionsgrad. Kärnan i resonemanget är att genrerna med sina språkliga särdrag innebär skilda sätt
att se på historia och framställa historiska förlopp.

Naturorienterande ämnen: biologi
I naturorienterande ämnen är de mest framträdande genrerna enligt Martin (1993:206) beskrivningar, som fokuserar ting och deras beskaffenhet,
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och förklaringar, som gäller skeenden och hur de går till. Beskrivningar
struktureras enligt principer som helhet/del, typ/undertyp eller typ/egenskaper. Följande text ur en lärobok i biologi för år 4–6 är exempel på en
beskrivning:
En klippa vid västerhavet
På stenar och klippor i havet växer tång. Varje tångplanta sitter fast med en liten platta.
Tången har inga riktiga rötter. Tången behöver inte rötter, den kan ta upp näringsämnen
som den behöver direkt ur vattnet.
Tång tillhör växtgruppen alger. Det finns flera olika sorters alger, som fått namn efter
sin färg: grönalger, brunalger och rödalger.
Rödalgerna kan växa ända ner till 30 meters djup. De är bäst på att använda det svaga
solljuset där nere. Blåstången är en brunalg, den växer nära vattenytan. Grönalger växer
just där vågorna skvalpar mot strandklipporna.
Det finns många havsdjur i tången. Märlor, vattengråsuggor och tångräkor simmar omkring här. Blåmusslor sitter fast på klippor och stenar. Det finns också små fiskar som
lever bland tången, till exempel smörbult och tångsnälla. (Olsson 2003:77)

Utdraget organiseras i stycke ett, tre och fyra genom att rada egenskaper
hos alger, t.ex. växtplats och karaktäristika. Alger är utgångspunkt för hela
utdraget och för de flesta meningarna, och typiskt är att många meningar
därför börjar med en alg som får en karaktäristik per mening. Stycke två
struktureras i stället taxonomiskt i typ och undertyper enligt följande:
växtgrupper
alger (mossor, lummerväxter...)
tång, grönalger, brunalger, rödalger
Utmärkande för beskrivningen, som kan vara såväl abstrakt som konkret, är
också att den är generaliserande, typiskt hålls i presens och har många verb
av typen är, har eller utgör.
Följande är ett exempel på en naturvetenskaplig förklaring ur ett läromedel i biologi för gymnasieskolan som struktureras kausalt:
Vi har sett att proteinmolekylernas form till stor del bestäms av svaga kemiska bindningar (ofta vätebindningar) och av hydrofob effekt. Detta gör att jättemolekylernas form lätt
påverkas av faktorer i omgivningen, t.ex. pH, temperatur och vilket lösningsmedel proteinet befinner sig. När ett protein ändrar form, ändras också dess egenskaper. Man säger
att ett protein denatureras när dess molekylform och dess egenskaper ändras.
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Ett par av de 20 aminosyror som bygger upp proteiner har en kemiskt sur sidokedja (med
en kaboxylgrupp) och vissa andra har en basisk sidokedja (med en aminogrupp). Detta
medverkar till att proteinernas form och egenskaper lätt påverkas av den omgivande lösningens pH. /…/
När du kokar eller steker ägg märker du tydligt att uppvärmning får proteiner att denaturera. Det som händer är att molekylernas ökade värmerörelse orsakar att polypeptidkedjorna delvis nystas upp. Därmed trasslar de lätt in sig i varandra så att stora, svårlösliga
aggregat bildas. Ägget stelnar. (efter Henriksson 2003:30)

Texter i naturorienterande ämnen utmärks ofta av hög grad av specialisering
(i exemplet t.ex. protein, molekyl, bindning, pH), enligt Martin (1993). Däremot kan de i högre grad än de abstrakta samhällsorienterande ämnena vara
såväl konkreta som abstrakta (tänk exempelvis på konkreta ämnen som
kroppen och dess funktioner, ekosystem, kretslopp). Ett framträdande syfte
med de naturorienterande ämnena är att kategorisera och beskriva världen
(ibid.). För detta är nominaliseringen en central grammatisk resurs, som gör
att det som i verkligheten är en händelse kan behandlas som substantiv och
därmed ingå i taxonomier och klassificeringar.
Exemplen på historie- och biologitexter illustrerar sammanfattningsvis
hur skolämnena utvecklat olika genrer som struktureras på olika sätt och har
olika särdrag. Genrerna är funktionella för ämnenas specialiserade världsbild
och motsvarar olika perspektiv på historiska och biologiska fenomen. För
elevers läsning innebär det att de måste förstå vilka aktörer som ligger bakom
komplexa, informationstäta abstraktioner och nominaliseringar och ”packa
upp” komplicerade skeenden som följande (nominaliseringar i fetstil):
För ett land som Sverige med stora avstånd var järnvägarnas utbyggnad en huvudförutsättning för det industriella genombrottet.

Istället för att följa en tidslinje ska de göra reda i ett kausalt eller argumenterande resonemang och förhålla sig kritiskt till implicit och explicit uttryckt
värdering. Inslagen av gestaltning och inlevelse är, vidare, mindre vanliga i
förklaringar, beskrivningar och argumentation.
För elevernas eget skrivande ställer genrerna också olika krav, t.ex. genom att förklaring, beskrivning eller argumentation saknar den temporala
”ledstången” och i stället organiseras ”logiskt” i enlighet med exempelvis
en kausal, helhet/del- eller för/emot-struktur, vilket innebär att ett annat
perspektiv måste anläggas på ett fenomen. Dessa genrer kräver också generalisering och distansering. Viktiga resurser för detta i diskursiva3 texter i
3

Med diskursiva texter eller genrer avses här texter som inte är berättande, t.ex. förklaring eller argumentation.
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historia är abstraktioner och nominaliseringar. I en naturvetenskaplig beskrivning gäller det att förstå och kunna återge de taxonomiska eller kausala relationer som ligger till grund för strukturen. I en argumenterande
text är det också viktigt att framträda som tolkande författare. Man frångår
då den neutrala, vederhäftigt värderingsfria hållningen i de andra genrerna,
vilken i sig kan innebära en utmaning. Detta till förmån för en värdering
som erkänner komplexiteten i ett fenomen och i historieskrivning utan att
framstå som personlig utan som väl avvägd och grundad i fakta.

Interaktion och språkutveckling
Både Halliday och Vygotskij har intresserat sig för den interpersonella aspekten i språkutveckling och ser behovet att interagera med andra som
drivkraften i barnets språkutveckling redan innan barnet ”börjar prata” i
bemärkelsen använda samma språk som omgivningen. Följaktligen tilldelas
interaktionen med andra och med personer som vet mer – peers and experienced others (Hyland 2007:158) – en central roll i lärande. Hos Vygotskij
(1986) är skillnaden mellan vad någon kan göra själv och med andras hjälp,
”the zone of proximal development” (ZPD).
I nära anslutning till dessa centrala begrepp hos Vygotskij har forskning
utvecklats som intresserar sig för språkutveckling, litteracitet och lärande
som socialiseringsprocesser in i olika praktiker, exempelvis vetenskapliga
discipliner eller skolämnen. Läs- och skrivkompetens kan då ses som flera
kompetenser eller litteraciteter (”multiple literacies”; jfr Atkinson & Connor 2008:518) i olika kontexter, vilka hänger ihop med en individs vana och
erfarenheter av att läsa och skriva inom ett område. Språkutveckling och
litteracitet undersöks som allt större delaktighet i gemenskaper som delar
språkbruk, förståelse, värderingar och beteenden. I pedagogiska modeller
kan sådana insikter bl.a. återspeglas i form av stöttning, ett framträdande
inslag i t.ex. genrepedagogiken, den pedagogiska praktik som utvecklats i
anslutning till Hallidays språkmodell, och i SIOP-modellen (jfr Språk- och
ämnesintegrerad undervisning nedan).

Andraspråksanvändare och skolrelaterade register
Andraspråksanvändares skolrelaterade språkutveckling och skolframgång
är inte bara en funktion av att det rör sig om ett andraspråk utan påverkas av
individuella, sociala och kontextuella faktorer, t.ex. syn på text och språkliga
vanor i familjen, socioekonomisk status, ankomstålder, skolbakgrund, ålder
och intresse (August 2008:169f., Goldenberg et al. 2008:108ff.). Som Liberg
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framhåller i en diskussion av läsning på andraspråket underlättas läsning
av ”att läsuppgiften är intressant, bekant sedan tidigare, meningsfull och
förståelig, relaterad till ens egen kultur och av att man som läsare är medveten om dess nytta för ens egen framtid” (2000:120). Därtill kan skolspråket
innebära betydande utmaningar också för förstaspråkselever. Andraspråkstalare har dock andra villkor, eftersom undervisningsspråket för dem inte
bara är medium för ämnet utan något de håller på att lära sig, medan det
för förstaspråkselever är ytterligare register på modersmålet. Skolspråket i
förhållande till andraspråkstalare är ämne för följande avsnitt.

Domäner
För ett litet barn gäller språket de närmaste personerna och omgivningen
och utvidgas för nya domäner i takt med att barnet börjar delta i nya sammanhang och i nya relationer, med andra barn, på dagis och senare i skolan
och mer offentliga verksamheter. En förstaspråkstalare använder ett språk
för alla språkliga funktioner, både att skapa relationer till andra och att sätta
ord på omvärlden, och i skolan ”utvidgas” samma språk till nya domäner och
för lärande. Ett minoritetsbarns förutsättningar skiljer sig från det enspråkigas i det att ett språk använts i de första och mest familjära domänerna
medan ett annat tar vid i kontakt med majoritetssamhället eller det nya
landet och att t.ex. lärande i skolan sker på det andra språket.
En empirisk undersökning som berör fenomenet är Kulbrandstad (2003),
som gäller 7-åriga minoritetsbarns förståelse på modersmålet och norska av
vardagliga, konkreta ord (t.ex. kjøkken, frokost, ovn, vask, kran, å pusse tenner,
bad, å stå opp, dyne, bein, fot, trafikklys, bussholdeplass, svamp). Barnen som
hade norska som modersmål gav rätt svar på 97 % av orden. Andraspråkstalarna gav däremot det rätta svaret på 86 % av orden på modersmålet men
bara på 52 % på norska. Det vardagliga ordförråd som hör till familjära domäner och som är självklart för modersmålstalare är det alltså inte alltid för
andraspråkstalare. Det är inte säkert att de har den språkliga bas (Viberg
1996) som förstaspråkstalare har vid skolstart och som utöver ett grundläggande ordförråd bl.a. gäller uttal och grammatik, och som skolan bygger
vidare på som ”utbyggnad” (ibid.). Delar av det som förstaspråkstalare lär
sig utanför och före skolan lär sig andraspråkseleverna alltså i skolan, och
kompetensen är mer varierad hos andra- än hos förstaspråkseleverna.

Förhållandet mellan läs- och skrivkompetens på ett förstaoch ett andraspråk
Även om första- och andraspråket ofta används för olika domäner och
språkliga register finns en tydlig relation mellan första- och andraspråks258
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kompetens. USA:s National Literacy Panel on Language-Minority Children
and Youth som gått igenom flera hundra vetenskapliga publikationer om
andraspråksutveckling redovisar forskning kring förhållandet mellan läsoch skrivförmåga på första- och andraspråket (Genesee et al. 2008). En
vanlig utgångspunkt i den redovisade forskningen är enligt rapporten andraspråksforskaren Jim Cummins’ hypotes att kompetenser relaterade till
litteracitet och skolspråk överförs mellan ett första- och andraspråk, och att
man därmed kan dra nytta av de kunskaper man har i det ena när man läser
och skriver på det andra:
academic proficiency transfers across languages such that students who have developed
literacy in their first language will tend to make stronger progress in acquiring literacy in
their second language (Cummins cit. i Genesee et al. 2008:64).

Panelen konstaterar att denna hypotes bekräftas avseende flera delkompetenser relaterade till läsning och skrivning. Läs- och skrivkompetens på
förstaspråket spelar roll för läs- och skrivkompetensen på ett andraspråk,
och generellt har flerspråkiga elever som kan läsa och skriva på förstaspråket en fördel på andraspråket i jämförelse med flerspråkiga elever som
inte kan det.
Cummins överföringshypotes stämmer enligt Genesee et al. (2008:75) i
synnerhet för ”högre” kompetenser som läsförståelse och lässtrategier. För
”lägre” kompetenser som stavning eller ordläsning kan andra faktorer än
litteracitet på förstaspråket ha större betydelse, som allmän förstaspråkskompetens eller förstaspråkets stavningskonventioner. För de lägre kompetenserna som stavning kan litteracitet på förstaspråket t.o.m. störa utvecklingen på andraspråket, om stavningskonventionerna skiljer sig mycket åt.
Exempel på sådana kompetenser som överförs mellan språk är fonologisk
medvetenhet, medvetenhet om språkets formsida. Andraspråksanvändarna
i Genesee et al. (2008:69) med hög fonologisk medvetenhet hade hög fonologisk medvetenhet också i andraspråket, och hög fonologisk medvetenhet
hängde också ihop med förmåga att på andraspråket dela upp ord i mindre
delar, rimma och andra ordrelaterade färdigheter. Förstaspråkets påverkan
på ordförrådet i andraspråket har också påvisats i flera studier (ibid. sid:71),
och då i synnerhet ”högre” förmågor (”higher-order vocabulary skills”) som
tolkning av metaforiska uttryck eller associationer. Hyltenstam (2010) diskuterar utifrån undersökningar kring förhållandet mellan läsförmåga på
första- och andraspråket hur ordförrådet på ett språk avspeglar personens
begreppsordförråd, vilket har positiv inverkan på läsutveckling och allmän
skolframgång på andraspråket. Ett stort begreppsförråd avspeglar en större
omvärldskunskap vilket gynnar både ytterligare lärande och läsförståelse
(ibid.).
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Enligt Genesee et al. (2008:78) hade god läsförståelse på förstaspråket positiv effekt på läsförståelsen i andraspråket i samtliga genomgångna studier.
Den positiva effekten gällde för både närbesläktade och avlägsna första- och
andraspråk (exempelvis koreanska och engelska), för andraspråksanvändare från de första skolåren t.o.m. gymnasiet (”high school”), för inlärare
av såväl andra- som främmandespråk och i båda riktningarna mellan första och andraspråket. Alla citerade undersökningar rapporterar också att
andraspråksanvändare har förmåga att läsa strategiskt på andraspråket om
de behärskar detta på förstaspråket och förmågan sammanföll därtill med
bättre läsförståelse på andraspråket. Goda läsare på andraspråket hade också
en högre metaspråklig förmåga än svaga läsare (2008:80), i bemärkelsen att
de bättre kunde resonera kring och dra nytta av likheter mellan första- och
andraspråket, medan språken för de svaga läsarna upplevdes som mer särskiljda.
Undersökningar av relationen mellan skrivförmåga på ett första- och andraspråk hos andraspråksanvändare i årskurs 1–6 visar att dessa drar nytta av
skrivkompetenser i förstaspråket för skrivande på andraspråket (2008:80f.).
Hos äldre elever fanns också samband mellan komplexitet och ”sofistikering” i första- och andraspråkstexter. Andraspråksanvändare drar också
nytta av sina kunskaper om skrivande och text på förstaspråket i andraspråksskrivande. Liknande resultat framkommer i Cumming (1988) som
undersöker texter skrivna av vuxna andraspråksanvändare med varierande
skrivkompetens på förstaspråket och visar hur andraspråks- och skrivkompetens bidrar till skilda kvaliteter i texterna.

BICS och CALP
Skriftrelaterad andraspråkskompetens påverkas således av läs- och skrivförmågan på förstaspråket. För beskrivning av andraspråkskompetens, oaktat
relationen till kompetenser på förstaspråket, har Cummins föreslagit en
uppdelning mellan två typer av språkbruk, BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) och CALP (Cognitive Academic Language Proficiency).
BICS avser interaktionellt, vardagligt tal medan CALP är åldersadekvat akademiskt/skolrelaterat språkbruk. CALP är förknippat men inte synonymt
med skrift:
Oral classroom discussions do not involve reading and writing directly, but they do reflect
the degree of students’ access to and command of literate or academic registers of language. This is why CALP can be defined as expertise in understanding and using literacyrelated aspects of language. (Cummins 2000:70)
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Uppdelningen i två språkkompetenser har mött en hel del kritik för att vara
alltför rigid. Kritiker har påpekat att också avancerade uppgifter innehåller kommunikation av mer vardagligt slag och för att det finns en risk att
barnens egna språkliga register nedvärderas i förhållande till skolans mer
akademiska språkbruk (Lindberg, 2009a).
Distinktionen fångar dock det faktum att andraspråkstalare ofta utvecklar ett fungerande interaktivt talspråk för vardagskommunikation snabbare
än de också utvecklar det specialiserade och monologiska språkbruk som
behövs för skolarbete. Om det tar kring två till tre år för ett barn att utveckla ett fungerande interaktivt språk, gör Collier (1987) utifrån empiriska
data i form av lästest och resultat i skolämnen följande uppskattning av hur
lång tid det tar att utveckla ett språk som är tillräckligt för lärande i skolan,
beroende på när barnet kom till målspråkslandet (Collier 1987, Hyltenstam
2010):
Ankomstålder
5–7 år
8–11 år
12–15 år

Tidsåtgång
3–8 år
2–5 år
6–8 år

Vi tar här upp några aspekter på andraspråksanvändning relaterade till
CALP-kompetens och läsning och skrivande på ett andraspråk.4 Först behandlas några faktorer som kan påverka läsning på ett andraspråk och några
undersökningar av andraspråksanvändares läsning. Därefter diskuteras några aspekter på skrivande på ett andraspråk.

Språkliga faktorer och läsning
En mängd faktorer kan vara av betydelse för andraspråksanvändares läsning,
varav vi här kortfattat nämner några; några aspekter har redan berörts i beskrivningen av skolspråket i Skolspråk och vardagsspråk ovan.
Enligt forskningsgenomgången gjord av den amerikanska National Literacy Panel on Language-Minority Children and Youth (August et al. 2008:170)
följer små flerspråkiga barn, oavsett språklig bakgrund, en liknande gång
i läs- och skrivutvecklingen som enspråkiga elever, men de behöver ofta
längre tid.
4

Vissa andraspråkstalare möter dock andraspråket framför allt i skolan. Hawkins (2004) påpekar att det
finns barn som möter mer av skolspråket än vardagsspråket. Dávila da Silva (2004) beskriver hur en
spanskspråkig åttaårig flicka efter ett år i USA skriver och läser på engelska utan att tala det flytande.
Cummins (2000:74) exemplifierar ett angränsande fenomen med forskaren som läser vetenskaplig text
på ett språk utan att kunna tala det.
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Uppenbara svårigheter för andraspråksanvändare är skillnader i ordförståelse som kan gälla olika aspekter, t.ex. vardagliga ord som i Kulbrandstads
undersökning (2003; jfr ovan), ”vardagliga ämnesspecifika” ord som tas upp
i Lindberg (2007), t.ex. fysikämnets användning av gnida, eller abstrakta uttryck, vilket undersöks i relation till förståelse av Ekberg & Haskå (2002)
och som visade sig vara svåra för andraspråkselever. En annan aspekt är förståelsen av metaforik, som undersökts för norskan av Golden (2005), som
bl.a. visar att andraspråkselever kan ha svårigheter med abstrakta metaforiska uttryck som noen kommer deg i møte i en diskusjon. Prentice (2010) visar
hur flerspråkiga elever oftare än enspråkiga missförstår fasta uttryck som ha
händerna fulla eller ha fria tyglar, dvs. konventionaliserade flerordsuttryck
vars betydelse inte är härledbar ur uttryckets enskilda delar.
Läshastighet kan utgöra en belastning för andraspråksanvändare, eftersom det krävs en viss läshastighet för att förstå en text och forskning visar
att andraspråksanvändare generellt läser långsammare än förstaspråksanvändare. Urquhart & Weir menar t.o.m. att en av de tydligaste skillnaderna
mellan första- och andraspråksläsare är hastigheten (1998:192), där andraspråksanvändaren av naturliga skäl ligger efter avseende ordigenkänning,
vokabulär och genrekompetens.
Förhållandet mellan läs- och skrivkompetens och muntlig kompetens på
andraspråket
The National Literacy Panel on Language-Minority Children and Youth i USA
gick igenom flera hundra vetenskapliga publikationer kring bl.a. samband
mellan muntlig kompetens på andraspråket å ena sidan och läs- och skrivkompetens på andraspråket å den andra (August & Shanahan 2008, Lesaux et
al. 2008). Betydelsen av den muntliga färdigheten tycks sammantaget ge tydligare utfall för högre förmågor som läsförståelse än lägre som stavning. I test av
andraspråkstalares förmåga att läsa ord på andraspråket (engelska) förutsade
den fonologiska förmågan bättre deras resultat än den muntliga färdigheten
(2008:44). Också för stavningen spelade den fonologiska förmågan stor roll
och var tydligare än effekten av muntliga färdigheter (2008:46). Det framgick
också att modersmåls- och andraspråkstalare som är svaga läsare har liknande
fonologiska färdigheter, oberoende av skillnaderna i muntlig kompetens.
Mellan muntliga färdigheter och läsförståelse fanns däremot samband
konstaterade i flertalet studier, och flera muntliga färdigheter spelade roll:
Components of English-language proficiency that are linked to English reading proficiency include English vocabulary knowledge, listening comprehension, syntactic skills,
and the ability to handle metalinguistic aspects of language (such as providing definitions
of words). (Lesaux et al. 2008:46)
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Textegenskaper
Skillnader i skriftsystem, stavningskonventioner eller morfologi kan spela
roll för läsning på ett andraspråk, enligt en forskningsgenomgång i Urquhart & Weir (1998:54ff.). I arabiskan, exempelvis, skrivs inte alla vokaler
ut i skrift, vilket forskare citerade i Urquhart & Weir (1998:55) i anslutning
till experiment föreslår kan göra att människor som lärt sig läsa på arabiska
i högre utsträckning än personer som lärt sig läsa på engelska förlitar sig på
konsonanter i skrift och i lägre utsträckning uppmärksammar vokaler.
Textens språkliga utformning har betydelse, exemplifierat ovan med täthet och abstraktion; hit hör också sambandsmarkörer och röst. Sambandsmarkörer uttrycker textsamband med konjunktioner och adverb som för,
fast, därmed, därför, men utelämnas ofta så att sambanden är implicita. Med
röst avses uttryck för författarens attityd (det är självklart) och direkta läsartilltal som syftar till att öka läsarens engagemang och delaktighet (du har
säkert hört talas om…). Relationen mellan dessa textdrag och andraspråkselevers läsförståelse har undersökts av Reichenberg (2000). Förstaspråkseleverna hade en högre läsförståelse än andraspråkseleverna, men andraspråkseleverna gynnades av Reichenbergs manipulationer av texterna, som
bestod i tillägg av röst och kausalitet, varvid texterna gjordes mer konkreta
och dialogiska och implicita orsakssammanhang skrevs ut.

Mönster, vanor och attityd
Lika viktiga som textens egenskaper är enligt Liberg läsarens förkunskaper
om ämnet och ”den kulturella basen för ämnet” (Reichenberg 2000:116). Experimentella undersökningar av effekten av bakgrundskunskap i läsning på
ett andraspråk visar enligt Urquhart & Weir (1998:62ff.), i linje med Libergs
konstaterande, att bakgrundskunskap både kan kompensera för språkliga
svårigheter och vålla problem, om bakgrundskunskaperna skiljer sig mycket
från dem som förväntas i texten. I undersökningar av andraspråkstalare med
specialistkunskaper följde andraspråkstalarna instruktioner relaterade till
sin kompetens bättre än förstaspråkstalare utan specialistkompetens. I andra
undersökningar var det däremot oklart huruvida hög specialistkompetens eller andraspråkskompetens var mest gynnsamt (Urquhart & Weir 1998:63f.).
Liberg (2000) diskuterar forskning kring attityd till innehållet som visat sig
vara betydelsefullt för läsningen, t.ex. undersökningar kring hur attityd till
den kultur som en text återspeglar påverkar läsförståelsen, exemplifierat
med drusiska ungdomars läsning av arabiska och israeliska texter.
Ytterligare faktorer att beakta i förhållande till andraspråkselevers läsning
är vanor, värderingar och mönster kring text i hemmiljön, som, liksom för
förstaspråkstalare, kan stämma mer eller mindre väl överens med den typ av

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

263

DEL III – Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolårenForskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under

läsning och användning av text som premieras i skolan. Heath (1983) undersökte vanor kring text i familjer med olika klasstillhörighet och etnicitet.
Hon fann varierande mönster kring vad som lästes, vilka funktioner läsning
och skrivande hade och om det var viktigt eller perifert liksom hur man
talade om och umgicks kring text med barnen. Vid högläsning var barnen
involverade i olika hög grad och på olika sätt: i vissa familjer var de delaktiga
och förväntades bedöma och förhålla sig till texten medan de i andra förväntades lyssna utan värdering; i andra läste man knappast för barnen. Mönstren kring text relaterade sig till skolframgång bl.a. genom att de i olika grad
liknade de sätt att behandla text som finns i skolan, vilket avspeglades i hur
barnen lyckades i skolan. Få barn hade problem med läsutvecklingens första avkodning men olikheter fanns vad gällde krävande läsning och att läsa
för att lära, till medelklassbarnens fördel. Nauclérs (2004) undersökning av
svensk- och turkiskspråkiga förskolebarns socialisering kring skrift inom
familjen har likheter med Heaths, då de svenskspråkiga barnen i högre
grad förväntades samtala och diskutera texter vid högläsning än de turkisktalande. De enspråkiga svenska barnen uppvisade en mer utvecklad förmåga
att läsa för att lära, vilket Nauclér kopplar till de modeller för läsning barnen hade. Lindberg (2006) återger Painters undersökning av hur medelklassföräldrar språkligt förklarar ord och begrepp, t.ex. genom att definiera en
husbil (”en bil som man kan bo i”) i stället för att peka på en husbil i boken.
Definitionen är generaliserande och fristående från kontexten och förbereder därmed för språkanvändning i skolan.
Eftersom den språkanvändning barnet är inblandat i före och utanför skolan är så viktig för barnets språkutveckling och skolframgång, följer naturligt att språkanvändningen i hemmiljön på ett språk kan positivt bidra till
skolframgång på ett andraspråk. Hyltenstam (2010) redovisar forskning som
visar att flerspråkiga barn till högutbildade föräldrar klarade skolan bättre
än andra. Dessa barn socialiserades på sitt modersmål in i skriftspråket via
t.ex. läsning och samtal före skolstart och fick senare när de börjat skolan
hjälp hemma med läxorna. Förtrogenheten med skrift och utvecklingen
av ett mer skolrelaterat språkbruk och begrepp på modersmålet gjorde att
dessa barn klarade skolundervisningen på andraspråket bättre än andra flerspråkiga barn.

En läsundersökning
Andraspråkselever har sämre resultat än förstaspråkselever i flera läsundersökningar (Lesaux et al. 2008:41). Undersökningar kring andraspråkselevers
läsning representeras här av Fredriksson & Taube (2001), som, med fokus
på andraspråkselever, redovisar resultaten från de s.k. Stockholmsundersök-
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ningarna gällande läsförståelsen hos elever i årskurs 3 i Stockholms stad under åren 1993–96.5 Sammanfattningsvis visar Fredriksson & Taubes undersökning att andraspråkselever i årskurs 3 hade sämre läsförståelse på svenska
än enspråkiga elever, och skillnaden var större på texttest än ordtest. Andraspråkselever som växt upp i Sverige presterade ungefär lika bra som svenskfödda elever på ordtestet, men sämre än dessa på texttestet. Bland de flerspråkiga eleverna fanns också större variation än i den enspråkiga gruppen,
och skillnaderna var återigen större på texttestet än på ordtestet. Resultaten
kunde relateras till modersmål liksom till bakgrundsfaktorer som vistelsetid i Sverige, läsförmåga på andra språk och tillgång till böcker hemma.
Ett motexempel är den flerspråkiga klass som rapporterats om i Axelsson
(2000) där klassen fick medelvärden över genomsnittet för hela staden på
såväl ord- som textförståelse medan andra klasser i samma stadsdel låg betydligt under genomsnittet (se nedan avsnittet Litteracitetsutveckling och
litteracitetspraxis i skolan).

Läsning av läromedelstexter
Läsning på andraspråket ges en djupgående beskrivning i Kulbrandstads
(1998) kvalitativa undersökning av fyra andraspråksungdomars läsning av
norska SO-läromedel i årskurs 8. Tre av eleverna hade gått hela sin skoltid i
norsk skola och lärt sig läsa på norska. Utgångspunkten är iakttagelsen från
Kulbrandstads egen tid som lärare att andraspråkselever ofta har brister i
läsförståelsen trots ett välfungerande talspråk, dvs. en bristande överensstämmelse mellan deras vardagliga, interaktionellt baserade språkbruk och
det skolrelaterade språket.
Andraspråkselevernas läsförståelse skilde sig sinsemellan men andraspråksgruppen skilde sig också från förstaspråkstalarna. På ett läsförståelsetest läste andraspråkseleverna långsammare och gjorde fler felläsningar än
den enspråkiga kontrollgruppen och gav färre acceptabla svar (36–59 % mot
77–100 % för kontrollgruppen). Deras läsförståelse var lägre både rörande
explicit och implicit information och de hade problem med att redogöra
för det centrala i texten och att utnyttja textuppbyggnaden och centrala begrepp för detta. Ett illustrativt exempel är den metaforiska rubriken ”medaljens baksida” i en text om Japan som andraspråkseleverna gav en konkret
tolkning, t.ex.: ”i en firma kanskj hvis det er bra, så /…/ er det kanskje noen
menn som jobber bra, så får dem kanskje medaljer” (1998:359). De gick mis-

5

Undersökningarna använde en modifierad variant av IEA Reading Literacy, en undersökning av läsförståelsen hos 210 000 barn i 32 länder under läsåret 1990/91.
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te om en väsentlig ledtråd i rubriken, att en negativ aspekt om Japan skulle
följa, som förstaspråkseleverna inte hade några problem med. Därutöver
hade andraspråkseleverna svårare att förutsäga innehållet och mobilisera
förkunskaper generellt utifrån exempelvis rubriker. Värt att notera är också
att andraspråkselevernas läsförståelse enligt Kulbrandstad inte gick att förutsäga utifrån den muntliga kompetensen (1998:441).

Skrivande på andraspråket
Skrivande på ett andraspråk är ett forskningsområde i sig som gett kunskap
om hur andraspråksanvändares texter ser ut, vad som särskiljer dem från
förstaspråksanvändares och om faktorer som påverkar skrivandet. Fältet har
influerats bl.a. av andraspråksforskning, skriv- och textforskning och kontrastiv retorik. Inom lingvistiskt inriktad skrivforskning har man försökt
finna drag som kan ses som tecken på utveckling (Schleppegrell 2008:554;
se t.ex. Christie 2002, Christie & Derewianka 2008) och undersökt drag relaterade till skillnader mellan tal och skrift och vardagligt kontra akademiskt
språkbruk som en utveckling i barns och ungas skriftspråksutveckling,
såsom utbyggda nominalfraser, hög andel nominala ordklasser och täthet.
Kontrastiv retorik, där man undersöker hur olika språkgemenskapers texter
prototypiskt skiljer sig från varandra, har enligt Connor (2003) bidragit till
fältet med kunskap om hur textkonventioner varierar mellan kulturer och
vad som värderas som välskrivna texter i olika kulturer och språkgemenskaper, vilket kan vara relevant för läs- och skrivkunniga andraspråksanvändare. Inom skrivforskning är, vidare, ett stort fält skrivande i förhållande till
sammanhang och identitet.
Andraspråksskrivande uppvisar variation och är ett mångfacetterat fenomen som påverkas av många faktorer, exempelvis utbildning, erfarenheter
av text, förstaspråk, kontext, undervisning och statusförhållanden. Schleppegrell menar att andraspråksskrivande som fenomen är mer komplext än
förstaspråksskrivande eftersom andraspråksanvändare har varierande nivå
i förstaspråket och erfarenhet av skrift på såväl första- som andraspråket
(2008:554). Likt andraspråkskompetens generellt varierar det också vilken
nivå en andraspråksskribent når.
Det vida fältet andraspråksskrivande begränsas här till några aspekter
som relaterar sig till skrivande i skolan.
Strategier: korrekthet, komplexitet och flyt
Ett intresse för andraspråksforskning om skrivande har varit korrekthet,
t.ex. vilken typ av fel andraspråksanvändare gör och i vilken mån korrektheten ökar i takt med utvecklingen av andraspråket (Schleppegrell
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2008:555). Här har studier funnit att andraspråksskribenter inte alltid
skriver mer korrekta texter över tid, vilket Schleppegrell förklarar med
att skribenterna skriver mer krävande texter när deras kompetens i andraspråket växer. Andraspråksskrivande tycks överlag vara en balansgång
mellan korrekthet å ena sidan och komplexitet å den andra, då en andraspråksanvändare kan välja antingen ”säkra” strategier genom att prioritera
korrekthet på bekostnad av mer riskabel komplexitet eller mer komplicerad struktur som också innebär större risker. Sådana varierande strategier
rapporteras t.ex. i Ellis & Barkhuizen (2005:144) från undersökningar där
man velat relatera drag till varandra som komplexitet, korrekthet och flyt
och funnit att inlärare prioriterar olika drag, inte sällan på bekostnad av
något annat. Även Norrby & Håkansson (2007) fann varierande strategier
hos andraspråkstalare gällande benägenhet att ta risker i förhållande till
sin språkliga nivå.
Angående skrivprocessen framgick i Silvas (1993) forskningsgenomgång
att skrivande på ett andraspråk är mer mödosamt och tidskrävande än på
ett förstaspråk (1993:661). I Cummings (2001) forskningsgenomgång om
skrivande på ett andraspråk, rapporteras att människor ägnar mer tid och
energi åt beslut om grammatik och ordval i texter på andraspråket. Därmed
ägnar de eventuellt mindre kraft åt idéerna eller att planera texten och kan
hindras i sammanhang med höga kunskapskrav.
Utmärkande drag i andraspråkstexter
Forskning har visat på en rad drag som tenderar att skilja texter skrivna av
andraspråksanvändare från förstaspråksskribenters texter. I en forskningsöversikt samlar Silva (1993) resultat kring andraspråkstalares skrivande, där
det bl.a. framkommer att andraspråksskribenter på olika språkliga nivåer
gör fler fel (1993:663) och att deras texter tenderar att vara mindre komplexa, stilistiskt anpassade, varierade och mindre skolrelaterade (1993:666).6
Andraspråkstexterna hade mindre underordning, mindre passiv och lägre
lexikal variation. I ett antal studier bedömdes andraspråkstexter av förstaspråkstalare att vara mindre effektiva (1993:663).
Hinkel (2002) finner i en undersökning av uppsatser av både första- och
andraspråkstalande universitetsstudenter att andraspråksanvändarna i högre utsträckning använder personliga berättelser som exempel i diskursiva
texter och att de har fler talspråkliga strukturer, även i jämförelse med förstaspråksanvändare med lägre akademisk utbildning. Också i Hinkel (2003),
6

”Skolrelaterad” (academic) definieras i den rapporterade undersökningen (Campbell 1987:19f.) som
kvalitet i analys och bevisföring, textorganisation, grammatik och stil, komplexitet, variation och korrekthet, ordförråd och interpunktion och bedömdes av två universitetslärare i skrivande.
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en undersökning av drygt 1000 texter på engelska skrivna av universitetsstudenter, samt i Crossley & McNamara (2009) finns fler drag som klassificeras
som enkla eller talspråkliga i andraspråkstexterna och fler högfrekventa ord.
Hinkels (2005:297) slutsats är att andraspråkstalarnas vokabulär och syntax
till stora delar är vardaglig och personlig.7 Crossley & McNamara fann också
färre mångtydiga ord i andraspråkstexterna och menar att andraspråksskribenterna har tillgång till färre betydelser hos uttryck. Följande mening är
ett av författarnas exempel på en metaforisk användning som är vanligare
i förstaspråkstexter. Backbone (ordagrant ’ryggrad’) används metaforiskt för
ung. ’det som håller upp världen’:
Religion is still considered to be the backbone of the world.

Förstaspråkstalarna tenderade också att använda fler abstrakta uttryck.
Förstaspråksanvändarnas texter var tätare sammanhållna och innehöll tydligare ledtrådar för hur texten hängde samman, både genom fler konjunktioner och satsbindande adverb och genom lexikala medel som upprepning.
Förstaspråkstexterna var också mer självbärande. En självbärande text ger
den bakgrundsinformation som är nödvändig för att förstå texten och kan
därför förstås av en läsare som inte själv varit med i det sammanhang texten
skrivits i.
De skillnader som bl.a. Hinkel (2003) respektive Silva (1993) konstaterar mellan första- och andraspråksanvändares texter bör ses som utslag av
naturliga steg i elevernas andraspråksutveckling, liknande det interimspråk
som utmärker andraspråksutveckling i allmänhet. Jämförelsen med förstaspråksanvändares texter medger å ena sidan att ett slags baslinje upprättas
som referens. Å andra sidan riskerar sådana undersökningar att karaktärisera andraspråket i termer av brister, vilket är oegentligt om andraspråksutveckling förstås som interimspråk, inlärares systematiska målspråksversion
(Abrahamsson 2009). Kunskap om karaktäristiska drag i andraspråksanvändares texter är dock inte bara lingvistiskt intressant utan även värdefull i
pedagogiskt hänseende. Skillnader mellan första- och andraspråkstalare
tillskrivs då inte en enskild elev utan kan förstås som naturliga steg i andraspråksutvecklingen och lärare får kunskap om områden som bör uppmärksammas. Forskningen är också exempel på andraspråksutveckling i relation
till skolspråk.

7

I Hinkel (2003:292) definieras ”enkla” lexikala och syntaktiska drag bl.a. som vaga ord (folk i förhållande
till en person) eller existentiella konstruktioner med there+be. ”Utbrytningar med it (it-clefts, t.ex. ’It’s
fruit that he wants’) är exempel på en komplicerad struktur i undersökningen.”
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Svenska undersökningar av andraspråksanvändares texter
Janssons (2000) avhandlingssyfte är att beskriva argumentationsmönster
och textbindning i 35 argumenterande texter skrivna av iranska andraspråksanvändare av svenska. Jämförelser anställs med texter skrivna av dels
svenska skribenter, dels andraspråksanvändare med olika förstaspråk. Jansson finner inte så stora skillnader i andraspråksskribenternas textbindning.
Däremot utmärker sig iraniernas argumentationsmönster mot övriga två
grupper. Temastrukturen på textnivå skiljer sig från övriga grupper, dvs.
placering av den mest centrala meningen i en text eller ett stycke. Även i
argumentationsmönster särskilde sig den iranska gruppen från övriga. Bland
annat presenteras texternas tes annorlunda och på andra ställen i förhållande till den övriga texten.
I en studie av 24 tvåspråkiga elever med inföddliknande svenska i svensk
gymnasieskola (12 talare av finska, 12 av spanska plus 12 matchade svenska
kontrollelever) konstaterade Stroud (1989) på basis av skriftliga uppgifter
olikheter som tillskrivs kulturella perspektiv på vad som anses vara ”good
writing” (1989:251). De finsk- och svensktalande eleverna uppvisade stora
likheter i sin skriftliga textkonstruktion. De spansktalande eleverna däremot visade en större tendens att använda adverbial i början av meningen,
använda fler pronomen som subjekt, färre icke-finita former och att oftare
välja presens i sina texter. Detta resulterade i texter som var mer interaktiva och engagerade med en betoning på kreativitet. Stroud menar att
dessa skillnader kan bero på kulturella skillnader när det gäller textkonstruktion.
Med utgångspunkt från Cummins (1996) teori om BICS och CALP och
hypotesen att avancerade inlärare skiljer sig från infödda talare i ytliga
grammatiska och fonologiska avseenden av språkbehärskningen men inte
vad gäller förmågan att konstruera formella texter har Lemmouh (2002)
studerat förmågan att konstruera dekontextualiserade texter hos infödda
talare av svenska och tvåspråkiga. Lemmouh använde sig av informanter
från Hyltenstam och Abrahamssons studie (2001) om startålder och slutlig
behärskning. Informanterna fick i uppgift att inom ramen för två timmar
skriva en återberättelse av stumfilmen Moderna Tider. Analysen av uppsatserna gjordes utifrån språkdrag som Hultman & Westman (1977) funnit
typiska för olika texttyper: ord/makrosyntagm, andelen verbalsubstantiv/
löpord, andel substantiv/pronomen, sammansatta substantiv, appositioner
och efterställda attribut och finita respektive infinita verbformer. Resultatet
bekräftade den uppställda hypotesen, nämligen att grupperna inte skilde sig
åt i sättet att konstruera formella och kontextoberoende texter.
Carlsson (2002) jämförde tre brevgenrer skrivna av vuxna första- och
andraspråksanvändare i syfte att beskriva likheter och skillnader ”i utform-
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ningen av praktiskt inriktade texter skrivna på svenska av informanter med
olika språklig och kulturell bakgrund”. Skribenterna var 60 kvinnor och 60
män med vardera spanska, persiska och svenska som förstaspråk. De spanskoch persisktalande informanterna studerade svenska som andraspråk på
gymnasienivå. I breven undersöktes textmönster och språklig utformning,
t.ex. typer av innehållsliga drag och deras inbördes ordning. Skillnader och
likheter mellan texter skrivna av olika språkgrupper beror enligt Carlsson
i högre grad på kulturellt betingade konventioner än på bristande behärskning av svenska hos andraspråksskribenterna. Slutsatsen grundas bl.a. på att
skillnader ofta är större mellan de tre språkgrupperna än mellan första- och
andraspråkstalare.
Utmärkande drag i relation till genre
Skillnader mellan första- och andraspråksskribenters texter rörande bl.a.
tal- och skriftspråkliga drag får en tydlig genreanknytning i Reynolds (2005)
undersökningar av uppsatser på engelska i år 5–8 av knappt 750 en- och
flerspråkiga elever. Utgångspunkten är att språkutveckling kan karaktäriseras som en ökande förmåga att skilja mellan olika genrer (2005:20). Förstaspråkseleverna uppvisade generellt större anpassning till genrerna och
förtrogenhet med skrift- och talspråkskonventioner. Utvecklingsmässigt
låg de steget före andraspråkseleverna då de mer än dem närmade sig skriftspråkliga genrer (2005:40), skrev tätare texter, uppvisade större lexikal variation och hade färre vardagliga drag (2005:36). Andraspråkseleverna använde
fler drag som förväntas i talad interaktion (”on-line communication”). Som
författaren påpekar beror detta åtminstone inte alltid på att de inte skulle
behärska de enskilda språkliga strukturerna, utan på svagare känsla för när
de ska användas, dvs. för genre. Även i en tidigare undersökning på samma
material urskiljer Reynolds (2002) en tydligare skillnad mellan genrer i förstaspråkstexterna än i andraspråkstexterna.
I Ekberg (1999, 2004), som gäller konventionalitet, ett angränsande drag
till genre, utmärkte sig de enspråkiga barnens återberättelser av en bildserie genom högre grad av konventionaliserade uttryck än de flerspråkiga
barnens. Exempelvis var pseudosamordningar som t.ex. sitta och titta på
TV, betydligt vanligare hos de enspråkiga barnen. Det var ofta samma uttryck som användes på samma ställe i berättelsen. De flerspråkiga barnens
språkbruk däremot var mer varierat genom att de både använde färre konventionaliserade uttryck totalt och att de uttryck de använde var av fler
slag.
Makalela (2004) tar avstamp i en iakttagen skillnad mellan andraspråkstalares muntliga och skriftliga kompetens i en undersökning av femtio
sydafrikanska studenter som var andraspråkstalare av engelska med mycket
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begränsade erfarenheter av skriven eller akademisk engelska. Material för
undersökningen utgjordes av muntliga och skriftliga narrativer, av vilka de
skriftliga texterna innehöll fler morfosyntaktiska fel, exempelvis tempusfel, felaktiga val av preposition och artikelfel. Författarens tolkning är att
själva skrivandet var så krävande att studenterna inte samtidigt förmådde
ha fokus på korrekthet och därmed underpresterade i skrift i förhållande
till sin kompetens. En intressant iakttagelse är att studenternas muntliga
produktion däremot innehöll fler inlån från modersmålet. Makalela föreslår
(2004:378) att det muntliga mediet mer liknar de uttryckssätt studenterna
kände igen från modersmålet och att de därför använde fler former från
modersmålet.
Sammanfattningsvis kan många av dragen som forskningen funnit vara
skiljaktiga för första- och andraspråkstexter relateras till Cummins’ BICS/
CALP-distinktion, som gäller en skillnad i muntlig, vardaglig kompetens
och skolrelaterad kompetens, och den näraliggande uppdelningen mellan
vardags-/skolspråk (jfr ovan). Förstaspråkstexter uppvisar ofta högre skriftspråklighet och större variation vad gäller genreskillnader, medan andraspråkstexter ofta upplevs som talspråkliga och gör mindre skillnader mellan genrer. Angående läsning har forskning identifierat frågor som också
på ett allmänt plan relaterar sig till vardags- kontra skolspråk, då flera av
svårigheterna är typiska för skolspråk (Kulbrandstad 1998, Lindberg 2007).
För undervisning är frågorna viktiga och vi återkommer nedan till hur de
hanterats pedagogiskt. Först ska dock redovisas hur andraspråksskrivande
behandlats inte bara inom texten som i hittills redovisad forskning utan
också som en fråga om identitet och relation till sammanhang.
Skrivande och identitet
Ball & Ellis (2008) diskuterar läsning och skrivande som en identitetsfråga.
De föreslår, i anslutning till läsforskaren Gee, att när man blir förtrogen
med sammanhang där ett visst språkbruk används innebär det också att
man tar till sig den identitet som förknippas med språkbruket.
… discourses are an important aspect of identity and [Gee] refers to discourses as identity
kits. As a person comes to know the contexts for different discourses, they take on the
identity kit that goes along with that discourse – including the words, syntax and social
characteristics that accompany that discourse (Ball & Ellis 2008:502).

Perez definierar Gees ”identity kit” som sätt att bete sig, tala, skriva och
förmedla en roll som andra känner igen: ”the Discourse of doctors, the Discourse of factory workers, the Discourse of a workingclass home, or the Discourse of a political science student” (Perez 2004:29).
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Ball & Ellis (2008:506f.) citerar flera undersökningar som relaterar drag i
elevers texter till elevernas bakgrund, exempelvis hur s.k. African American
Vernacular English (muntlig varietet talad av svarta i USA) återfinns i elevernas texter, och därmed hur elevernas språkliga kultur förs över till skolan.
De redovisar också forskning som visar hur elevers skrivande är en funktion
av faktorer som kursplan och lektionsplanering, skrivuppgift och skrivpedagogik. I en annan citerad undersökning av 1255 afroamerikanska elever
upp till skolår 4, korrelerar skrivförmåga med identitetsrelaterade faktorer
som motivation, mognad, attityd, egna och lärares förväntningar och självförtroende.
Ball & Ellis pekar m.a.o. på en rad faktorer som påverkar elevers texter och
hänger samman med skrivutvecklingen, både sociala praktiker, undervisning, samspelet med lärare och andra elever, omgivningens förväntningar
och faktorer relaterade till identitet och självuppfattning som självförtroende inför uppgiften och motivation. De konstaterar vidare att möjliga
identiteter att visa upp i text definieras av skrivsammanhanget; i undervisning spelar lärarens strategier, bedömning och klassrumsklimatet roll för
vilka identiteter som är möjliga (2008:503).
Dávila de Silva (2004) berör i en beskrivning av en nyanländ spanskspråkig flickas läs- och skrivutveckling väsentliga aspekter relaterade till Ball &
Ellis’ resonemang, bl.a. betydelsen av modersmål och hur status och makt
påverkar en elevs uppfattning om läsning och skrivning. Åttaåriga Yolanda
som just flyttat till USA och börjat lära sig engelska anser inte att hon är en
kompetent skrivare och läsare, trots att hon tycker om att läsa och skriva
på spanska, eftersom hon inte kan läsa och skriva på engelska. Författaren
skriver: ”She had already learned that Spanish was not valued in her school
and had built her paradigm for reading and writing on this perception”
(2004:266). Dávila da Silva visar också på vikten av modersmålet för Yolandas läs- och skrivutveckling och menar att kodväxling, växlingen mellan
engelska och spanska, hade en funktion i den framväxande skriftspråkligheten. Möjligheten till kodväxling, och det faktum att läraren tillät det, gjorde
också att Yolanda kunde delta i det som skedde i klassrummet.
Bartlett (2007) diskuterar identitet och skolframgång utifrån en skolas föreställningar om den framgångsrika eleven och visar den osedvanligt snabba
utvecklingen till en framgångsrik elev hos 17-åriga Maria, nyanländ i USA
från Dominikanska republiken, från att ha uppfattats som en elev med
många hinder. Maria anammade de idéer som fanns på skolan om en framgångsrik elev, t.ex. att arbeta hårt och göra övningar och läxor och därmed
skolans föreställningar om framgång (”enacting the local model of success”).
Efter två år på skolan hade hon vuxit in i rollen och tilldelades den av sina
lärare.
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Forskning kring skrivande på andraspråket visar sammanfattningsvis på
drag som är utmärkande för andraspråkstexter och för skrivprocessen på ett
andraspråk, men också på hur båda fenomenen påverkas av kulturella och
kontextuella faktorer.

Undervisningsorganisation
Att alla barn i förskolan och skolan ännu inte har tillgång till en likvärdig
utbildning oberoende utgångsläget vid starten vittnar skolstatistiken om.
Studier och statistiska undersökningar har återkommande dokumenterat
de flerspråkiga elevernas ojämlika situation inom skolväsendet vad gäller
generell skolframgång och möjlighet till gymnasiestudier, språkfärdighet i
svenska och läsförmåga (se Skolverkets årliga statistik).
I en granskning av internationell forskning med fokus på språkliga minoritetsspråkselevers skolframgång i olika samhällen framstår följande
områden och faktorer (Axelsson 2001) som särskilt centrala för minoritetsspråkselevers skolframgång:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

det sociopolitiska sammanhanget,
sociala och kulturella processer i de miljöer barnet befinner sig i,
förskolans och skolans organisation,
förskolans och skolans kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare,
den pedagogik som bedrivs i förskolan och skolan,
barnets tankeutveckling, kunskaps- och identitetsutveckling,
utformningen av den bedömning av barnets utveckling som görs i förskolan och skolan,
förstaspråkets användning och status i förskolan och skolan,
utformningen av undervisningen i och på andraspråket.

Utvecklingen av första- och andraspråket påverkas av de sociokulturella
processer som barnet medverkar i och föräldrars och syskons attityder till
och användning av första- och andraspråket påverkar individens språk- och
identitetsutveckling.
I en longitudinell och kvalitativ studie har Parszyk (1999, 2002) följt åtta
assyriska/syrianska elever från förskoleklass och genom skolan under tio
år. Studien är utförd i tre steg genom observationer och intervjuer med
barn och personal i förskoleklassen, årskurs fem och årskurs nio. Språkligt
och kulturellt får eleverna i förskoleklassen stimulans för båda sina språk
och kulturer genom den tvåspråkiga personalen vilket gynnar deras självförtroende och begreppsutveckling. I årskurs fem kretsar både skolans och
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elevernas intresse kring ”det svenska” och både eleverna och lärarna uttrycker en viss oro över svenskans utveckling och integreringen i det svenska samhället i den dominant assyrisk-syrianska omgivningen. Eleverna i
studien får visserligen undervisning i såväl modersmål som svenska som
andraspråk, men de får det ”vid sidan om” vilket resulterar i att de tycker
att de ”missar” annan undervisning i klassen, uppfattar svenska som ett
läroämne mer än ett språk att ta till sig kunskaper på samt beskriver att det
är när man behärskar svenska som man ”kan kvalificera sig till att få delta
i OÄ – undervisningen på svenska” (Parszyk 1999:107). Det framkommer
elevröster som beskriver hur barnen tidigare, i förskolan, byggt syrianska
hus och sjungit syrianska sånger och hur den tvåspråkiga personalen agerat
som språkliga föredömen. Ett barn säger också: ”På dagis var det lättast att
förstå” (Parszyk 1999:116).
När Parszyk återser eleverna i årskurs nio funderar de mycket över
skillnader mellan assyrier/syrianer och svenskar. En del av dem går kvar
i skolan i bostadsområdet medan andra valt att byta till mer ”blandade”
skolor. Parszyks informanter har i årskurs nio en svenska med gott ordförråd och mestadels korrekt grammatik, men med viss brytning vilket
förklaras med att de lever i bostadsområden där de talar svenska med assyrisk/syrianska kamrater. Slutsatsen är att ”förskolan fostrade barnen
till starka ’syrianer’… som behärskade det svenska språket” (2002:204). I
skolan las tonvikten på majoritetskulturen och det svenska språket och
modersmålet tillgodosågs genom punktinsatser. Det rapporteras att flera
av eleverna upplevt modersmålsundervisningen som särbehandlande och
att det varit mer positivt när modersmålet kommit in naturligt genom
en tvåspråkig landsman som klasslärare eller fritidspedagog. Livsvillkoren
under skoltiden har präglats av ytterligheterna i förskoleklassen och de
senare åren i skolan.
Från USA rapporterar Wong Fillmore (1991) om fenomenet ”subtraktiv
tvåspråkighet” vilket innebär att andraspråksinlärning leder till förlust av
förstaspråket. I en brett upplagd studie återrapporterades intervjuer med
1001 familjer med olika förstaspråksbakgrund i USA. Merparten av familjerna var av latinamerikanskt ursprung, men också familjer från olika länder i
Sydostasien, arabisktalande samt amerikanska indianer deltog i studien. Ett
huvudfokus i intervjuerna var att få en uppfattning om ett språkbyte skett
i familjerna till förmån för engelska. Det visade sig att i familjer där barnen
gått i förskolor med endast engelska som kommunikationsspråk hade 64 %
av familjerna övergått till engelska hemma, medan i familjer där barnen gått
i förskolor där förstaspråket användes endast 26 % rapporterade språkbyte.
Ett resultat som illustrerar den språkliga sårbarheten hos yngre barn var att
även hos dem som gått i tvåspråkiga förskolor uppgavs att språkbyte skett i

274

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

DEL III – Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolårenForskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under

47 % av familjerna. I rapporten konstateras att barnen som vid skolstart talar lite eller ingen engelska snart gör engelska till sitt huvudspråk och i stor
utsträckning lämnar sitt förstaspråk. Barnen tar med sig engelskan hem och
använder den framförallt i kommunikation med sina syskon. Merparten av
föräldrarna i studien var dock ofta i en situation som inte erbjöd så många
möjligheter att utveckla engelska vilket ledde till en obalans i språksituationen i hemmet där föräldrarna använde förstaspråket och barnen, särskilt de
yngre, använde engelska. I vissa familjer ledde detta till svåra kommunikationsproblem.
I samhället i övrigt kan också olika former av fördomar och diskriminering påverka individens möjlighet till lärande liksom sociala mönster
som leder till underordnad status och assimileringstendenser (Ogbu 1991;
Axelsson 1999a). Isolerade eller i samverkan kan alla dessa krafter påverka
individens möjligheter till utveckling och lärande. Ogbu (1991) utgår i sin
kulturekologiska teori från att faktorer i såväl samhället och skolan som
inom minoritetsgruppen påverkar minoritetselevernas skolframgång. Minoritetsgruppers skolframgång beror enligt Ogbu på deras förhållande till
majoritetskulturen vilket är påverkat av varje minoritetsgrupps kultur,
de möjligheter de ser för sig själva i majoritetssamhället och samspelet
mellan dessa två faktorer. Samhällets behandling av minoritetsgruppen
avspeglas i rådande utbildningspolitik, pedagogik, utbildningens värde
samt den bedömning och de betyg som ges. Utifrån detta utvecklar minoritetsgruppen sin utbildningsstrategi genom att jämföra skolor, värdera
utbildning, ha eller inte ha förtroende för skolan samt göra en bedömning
av huruvida skolan ska ses som ett hot mot den egna identiteten eller inte
(ibid.).
Skolan kan tjäna som motvikt mot diskriminerande och fördomsfulla attityder i samhället. Individer och grupper av människor som på olika sätt
upprätthåller kulturmönster som inte omfattas av majoritetsbefolkningen
kan behöva särskilda insatser av bl.a. skolan. Samtidigt har skolan en viktig roll som progressiv kraft i att förändra sin organisation till förmån för
ett mer barncentrerat och demokratiskt arbete och i skapandet av kritiska
medborgare (Cummins 1996, 2009; Miramontes, Nadeau & Commins 1997).
I denna förändring ingår också att öppna skolans dörrar för föräldrar och
närsamhälle så att de tillsammans kan berika varandra och samverka i arbetet för barnens utveckling (May 1994; Axelsson 1998).
May (1994) beskriver ideologin bakom och arbetet i Richmond Roadskolan i Auckland, Nya Zealand där den språkliga och kulturella mångfalden
har formaliserats i skolans struktur. I början av 1990-talet hade hälften av
eleverna ett annat modersmål än engelska, framförallt samoanska, maori,
olika europeiska språk och språk från olika Stillahavsöar, t.ex. Cook Islands.
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Huvudtanken i skolan är ”language across the curriculum and the promotion of a maintenance view of bilingualism” (ibid.:169). Detta innebär att
användning av barnens hemspråk inom skolan uppmuntras så mycket som
möjligt och har formaliserats i en tvåspråkig kursplan. Läs- och skrivaktiviteter är integrerade i alla ämnen och ges särskild uppmärksamhet. Redan
i förskolan kan barn med maori, samoanska och ett språk från Cooköarna
delta i språkbad på respektive språk i särskilda förskoleenheter och därefter gå vidare till tvåspråkiga program. Dessutom finns det ett program för
enbart engelska samt ett särskilt program för nyanlända elever där man undervisar i engelska som andraspråk, om möjligt genom barnens modersmål.
Mot föräldrar och närsamhälle har man dörren öppen och uppmuntrar till
råd och diskussioner som kan utveckla skolan. Föräldrar är välkomna att
delta i skolans alla aktiviteter och enligt May gör de det också. Arbetet i
Richmond Roadskolan styrs av två principer. Den första principen står för
utvecklingen av ett kulturellt bevarande som innebär att man gynnar och
stödjer varje barns identitet och självkänsla genom att bekräfta kulturella
skillnader. Den andra principen syftar till att skolans elever ges tillgång till
makt vilket innebär att man strävar efter att förse minoritetsbarnen med
de färdigheter som är nödvändiga för att leva och klara sig i majoritetssamhället. Båda dessa aspekter har ansetts nödvändiga för att bekämpa den
ojämlika maktrelation som föreligger i samhället i övrigt mellan majoritet
och minoritet. Kulturell respekt anses vara en central faktor när det gäller
att utveckla ett pluralistiskt samhälle och det är skolans mål att utveckla
och utöka ett barns möjligheter snarare än att förändra dem (May 1994).
Dessa övergripande inriktningar står i stark motsats till den typ av ”välvillig
mångkulturalism” där man betonar minoritetsbarnens livsstilar snarare än
chanser i livet.

Modeller för utveckling av modersmål, andraspråk
och skolämnen
Beteckningen ’tvåspråkig utbildning’ används i många sammanhang, men
i praktiken kan utbildningar skilja sig avsevärt beroende på om de avser
majoritets- eller minoritetselever, hur och i vilken utsträckning de ingående språken används i klassrummet, vilket syfte samhället och skolan
har med utbildningen och vilket det språkliga målet är. Bakom varje tvåspråkig utbildning finns en filosofi om utbildningens mål som påverkas
av sociokulturella, politiska och ekonomiska frågor (Baker 1997:172ff.). En
övergripande distinktion som gjorts beträffande syfte är i övergångs- och
bevarandeprogram (Fishman 1976). Den förstnämnda programtypen syftar
till att föra över barnet från minoritetsspråket som talas i hemmet till ma-
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joritetsspråket som talas i samhälle och skola medan bevarandeprogrammen har som mål att stärka barnets minoritetsspråk såväl språkligt som
kulturellt och identitetsmässigt. För att bringa en större klarhet i de tvåspråkiga utbildningsvarianterna har Baker (1997:175) utarbetat en typologi
för olika former av tvåspråkig utbildning med en primär uppdelning i svaga
respektive starka former för tvåspråkig utbildning. I tabell III:1 redovisas
programformerna i urval och i det följande beskrivs de olika programmen
utifrån Baker.
’Simma eller sjunk’ (submersion)
Denna typ av undervisning presenteras av Baker med en vattenmetafor där
en elev kastas i från den djupa delen av poolen och förväntas lära sig simma
utan simdynor eller simundervisning. För minoritetseleven betyder detta att
all undervisning ges på majoritetsspråket tillsammans med infödda talare av
språket i ordinarie klass där alla, lärare och elever, förväntas använda endast
majoritetsspråket (Baker 1997:174). Minoritetselevens förstaspråk utvecklas
inte i denna programtyp utan ersätts med majoritetsspråket. Samhällets utbildningsmål är att minoritetseleven ska assimileras och tanken är att denna
typ av program ska vara ett verktyg för integration och göra skolan till en
smältdegel. Resultatet kan som beskrevs ovan i Wong Fillmores studie bli
ett fjärmande mellan barn och föräldrar, eller som i Thomas & Colliers studie (1997, 2002) låg skolframgång. McKay (1988:341) beskriver också hur minoritetselever kan råka ut för kamraters förlöjligande och lärares missnöje
pga. begränsad språkkunskap och som följd drabbas av låg självkänsla och
mindervärdeskomplex.
Ett svenskt exempel skulle vara när nyanlända elever direkt placeras
i ordinarie klass utan möjlighet till modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk eller studiehandledning på L1 respektive
svenska. En sådan situation skulle lämna hela ansvaret för språk- och
kunskapsutvecklingen hos eleven ensam. Risken för att eleven skulle tillbringa tid i klassen utan att förstå ämnena är större ju äldre eleven är vid
ankomst.

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

277

DEL III – Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolårenForskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under

Tabell III:1. En typologi för olika former av tvåspråkig utbildning (efter Baker 1997:175)
SVAGA FORMER FÖR TVÅSPRÅKIG UTBILDNING
Programtyp

Typelev

Klassrumsspråk

Samhälls- och

Språkmål

			utbildningsmål
’Simma eller sjunk’ Minoritetselev

Majoritetsspråk

Assimilering

Enspråkighet

’Simma eller sjunk’ Minoritetselev

Majoritetsspråk

Assimilering

Enspråkighet

(submersion)		

med ’pull-out’ L2
Assimilering

Relativ

(submersion)

med L2-undervisn.
Övergångs-

Minoritetselev

Från minoritets-

program		till majoritets-		enspråkighet
		språk
’Mainstream’ med Majoritetselev

Majoritetsspråk

Begränsat

Begränsad

främmande-		

med L2/FS-

berikande

tvåspråkighet

språksunder-		

undervisning

visning
STARKA FORMER FÖR TVÅSPRÅKIG UTBILDNING OCH BILITTERACITET
Programtyp

Typelev

Klassrumsspråk

Samhälls- och

Språkmål

			utbildningsmål
Språkbad

Majoritetselev

(immersion)		

Två språk m.

Pluralism och

Tvåspråkighet

initial betoning

berikande

och bilitteracitet

Två språk m.

Bevarande,

Tvåspråkighet

betoning på L1

pluralism och

och bilitteracitet

		på L2
Bevarande/

Minoritetselev

språkarv		

			berikande
Tvåvägsprogram

Minoritets- och

Minoritets- och

Bevarande,

Tvåspråkighet

majoritetselever

majoritetsspråk

pluralism och

och bilitteracitet

blandade		berikande
Tvåspråkig

Majoritetselev

utbildning i 		

Två majoritets-

Bevarande,

Tvåspråkighet

språk

pluralism

och bilitteracitet

majoritetsspråk 			

och berikande

L2: andraspråk, L1: förstaspråk, FS: främmandespråk

’Simma eller sjunk’ (submersion) med L2-undervisning utanför klassrummet
Ett tillägg till ’simma eller sjunk’-programmet är att minoritetseleven vissa
tider tas ut från det ordinarie klassrummet och får särskild andraspråksundervisning i majoritetsspråket (English as a second language, ESL; svenska
som andraspråk, sva). Det faktum att eleven går ifrån sin klass samt parallellen till specialundervisning har lett till stigmatiserande attityder från kam-
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rater. Inom denna programform ryms också varianten Sheltered Content
Teaching där minoritetseleven i särskild grupp får ämnesundervisning på
majoritetsspråket i förenklad form och med lärare som har större förståelse för elevernas språkliga och kunskapsmässiga behov. Beroende på hur
denna undervisning organiseras och lärarnas kompetens kan värdet variera.
På plussidan står en ökad förståelse av skolämnen och på minussidan isoleringen från de majoritetstalande kamraterna.
I den svenska skolan finns möjlighet att utnyttja timmar för elevens val
samt skolans profil för den flerspråkiga elevens undervisning i svenska som
andraspråk samt studiehandledning på L1 respektive svenska så att de tillfällen när den flerspråkiga eleven ”går ifrån” sammanfaller med när andra
elever gör det.
Övergångsprogram
De tvåspråkiga övergångsprogrammen har varit de mest förekommande i
USA och har liksom tidigare program assimilering som mål. Skillnaden är
att de under en period tillåter användning av minoritetselevernas modersmål till dess eleverna har nått en nivå när de kan klara undervisningen på
majoritetsspråket. Syftet är att så småningom öka användningen av majoritetsspråket och i samma proportion minska förstaspråksanvändningen. I
olika varianter kan denna övergång ske på två eller sex år, tidig resp. sen
övergång.
’Mainstream’ med främmandespråksundervisning
Denna programform beskriver den främmandespråksundervisning som majoritetselever får i många länder under någon eller några lektioner i veckan.
Undervisningen i ett språk som ämne har betecknats som ”droppmatning”
eftersom effekten är ytterst begränsad och inte kan jämföras med att använda språket som medium vid undervisning i ett skolämne. I Skandinavien
stämmer detta för t.ex. tyska, franska, spanska, men inte för engelska som
många talare har en hög nivå i.
Språkbad (immersion)
I Kanada var det just droppmatningen i franska som ledde till utvecklandet av språkbad eftersom många elever med engelska som förstaspråk
fortfarande efter 12 års studier inte kunde kommunicera flytande med en
fransktalande kanadensare. Språkbaden i Kanada startade som ett experiment i en förskola initierat av en grupp medelklassföräldrar som ville att
deras barn skulle bli tvåspråkiga och tvåkulturella i engelska och franska.
Språkbaden finns i flera former med variation i startålder (från förskolan,
9-10 års ålder eller högstadiet) och mängden tid som tillbringas i språk-
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badet (totalt språkbad: 100% de två första åren därefter 80%/vecka de följande tre åren och slutligen 50% under mellanstadiet; partiellt språkbad:
ca 50% under samma period). Flera faktorer utmärker språkbaden. För det
första omfattar språkbaden i Kanada två prestigefyllda språk, engelska
och franska vilket innebär en additiv tvåspråkig situation. För det andra
har språkbadet varit frivilligt att välja. För det tredje är det tillåtet för ett
barn i tidigt språkbad att använda sitt modersmål under det första 1½ året
i och utanför klassrummet. För det fjärde är lärarna kompetenta tvåspråkiga vilket innebär att barnen alltid kan göra sig förstådda. För det femte
är grupperna relativt homogena och börjar sin språkutveckling på ungefär samma nivå. Och för det sjätte så läser språkbadseleverna efter samma
kursplaner som övriga majoritetselever. Resultatet har ofta blivit en hög
nivå i språkbadsspråket och fortsatt utveckling för förstaspråket. De kanadensiska språkbaden har undersökts i många forskningsstudier och fått
efterföljare i Katalonien, Baskien, Finland, Japan, Australien, Skottland,
Schweiz, Wales och Irland.
Bevarande/språkarv
Ytterligare en tvåspråkig utbildningsform som anses vara en ’stark’ variant
är när minoritetselever har möjlighet att använda hemmets språk som ett
medium för undervisningen i skolan. Målet är tvåpråkighet och bilitteracitet och barnets förstaspråk skyddas och används vid sidan av majoritetsspråket. Det pågår en diskussion om beteckningen ’heritage language’ eftersom
man i vissa kretsar anser att den pekar för mycket bakåt. Motsvarande beteckningar är ’native language’, ’aboriginal language’ eller den i Storbritannien mer använda ’community language’.
De hemspråksklasser i form av envägsprogram som fanns i Sverige på
1970- till 1990-talet är exempel på denna form. Dessa innebar att t.ex. elever
med finska, grekiska eller turkiska som L1 fick ca hälften av sin skolgång på
sitt modersmål och resten på svenska. I dagsläget finns Sverige-finska skolor
med samma princip samt enstaka klasser med grekiska eller arabiska som
medium i undervisningen i kombination med svenska.
Tvåvägsprogram
Tvåvägsprogram eller ’dual language bilingual education’ är en undervisningsform där varje klass består av hälften majoritets- och minoritetselever och där båda grupperna undervisas i skolans ämnen på både sitt förstaoch andraspråk. En förekommande sammansättning är med engelsk- och
spansktalande elever i USA. Vid sidan av tvåspråkighet förväntas alla elever
utveckla litteracitet på båda språken. För att uppnå detta mål finns en strävan att båda språken ska användas under 50 % av det totala undervisnings-
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utrymmet, ett åt gången och med alla elever integrerade. Lärarna i dessa
program är oftast tvåspråkiga eller arbetar tillsammans i team.
I Sverige är antalet språk i den svenska skolan mycket stort, närmare 200
olika språk är representerade i grundskolan. Detta komplicerar möjligheterna till tvåvägsprogram. Samtidigt är tvåvägsprogrammen helt avhängiga
av vilka språk majoritetsbefolkningen vill utbilda sina barn i. Enstaka exempel med kombinationen spanska-svenska från förskolan upp i skolan finns,
vilket sannolikt är en effekt av det spanska språkets uppsving som B-språk i
grundskolan och uppmärksamheten på spanska som ett världsspråk. I dessa
verksamheter deltar barn med anknytning till svenska och/eller spanska,
men också barn med anknytning till andra språk.
Tvåspråkig utbildning i majoritetsspråk
I dessa program ges utbildning i två eller flera majoritetsspråk med målet att
nå två- eller flerspråkighet, bilitteracitet och kulturell pluralism. Skolor av
detta slag finner man i områden där flerspråkigheten redan är stor, som t.ex.
Singapore, Luxemburg, Bryssel.

Effektiva skolor för minoritetsspråkselever
Den mest omfattande empiriska studie som gjorts är den longitudinella
studien av tvåspråkiga elevers skolframgång i USA av Thomas & Collier
(1997, 2002). Syftet med studien var att ge skolor ett kunskapsunderlag som
bas för att förändra sin undervisning så att också de tvåspråkiga eleverna
nådde skolframgång. Mellan 1982 och 1999 har forskarna i 23 skoldistrikt
och 15 stater följt skolgången för över 50 000 elever med annat modersmål
än engelska från förskolan till skolår 12 i sex olika undervisningsprogram
(se nedan). I varje skoldistrikt har individuella elever studerats grupperade
efter bakgrundsfaktorer (t.ex. socioekonomisk status, förstaspråk, antal
skolår i ursprungslandet) för varje undervisningsprogram. Varje elev har
följts under flera år, så länge de är kvar i skoldistriktet, för att en uppföljning ska kunna ske av den långsiktiga skolframgången mätt med de prov
som allmänt används i skolan för matematik, natur- och samhällsorienterande ämnen, läsning och skrivning. I studien betonas skolframgången i
alla ämnen och inte bara språkbehärskningen av engelska. Thomas & Collier (1997, 2002) hävdar att skolans mål, om alla elever ska ha tillgång till
en likvärdig utbildning, måste vara att testresultaten i skolämnena ska vara
lika för alla elever vid skolgångens slut oberoende av utgångsläget vid skolstarten.
Ett centralt resultat i studien är att det tar tid och är svårt att få hela sin
skolgång på sitt andraspråk. Eftersom elever med engelska som andraspråk
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i början av sin skolgång i USA ofta inte får någon undervisning i övriga
skolämnen utan all tid och kraft koncentreras på engelskinlärning har de
mycket att ta igen när deras engelska så småningom fungerar för ämneslärande. Problemet är att medan andraspråkseleverna försöker komma ifatt
sina enspråkiga kamrater står dessa naturligtvis inte stilla i sin språk- och
kunskapsutveckling utan går ständigt vidare. De enspråkiga eleverna blir
som rörliga mål för de tvåspråkiga eleverna. Detta innebär att andraspråksinläraren ställs inför en dubbel uppgift: att ta igen och samtidigt hålla takten med de enspråkiga kamraternas utveckling (se också Engen, Kulbrandstad & Sand 1997; Verhoeven & Vermeer 1985 och Viberg 1996). Thomas &
Collier (1997, 2002) har funnit att i de mest förekommande programmen
för andraspråksinlärare i USA utvecklas visserligen eleverna från år till år,
men de klarar inte av att samtidigt fylla den kunskapslucka som uppstått
p.g.a. de första skolårens negligering av tanke- och kunskapsutvecklingen.
Resultatet ger vid handen att två typer av undervisningsprogram kan urskiljas: berikande program (Program 1–2) och stödprogram (Program 3–6)
och forskarna hävdar att det endast är i den förstnämnda typen av program som den nödvändiga kunskapsupphämtningen är möjlig. Principen
för stödprogrammen beskrivs som ”att ordna det som ses som ett problem”
medan de berikande programmen har en additiv inriktning och ”lägger till
något till det eleverna redan kan och vet”. Figur III:1 illustrerar långtidseffekten av de undervisningsprogram som använts i USA sedan 1980-talet
och hur eleverna har lyckats i respektive programtyp på 1990-talet mätt
med standardiserade test.
Berikande program
Program 1: Tvåvägsprogram, två språk. I en klass i ett amerikanskt tvåvägsprogram har hälften av barnen engelska som förstaspråk och hälften av barnen
ett annat förstaspråk, t.ex. spanska. Undervisningen i klassen ges halva tiden på engelska och halva tiden på spanska under 6–12 år, vilket innebär att
alla barn får möjlighet att utveckla kunskap på både sitt modersmål och ett
andraspråk. Båda grupperna av elever får uppleva ”det lätta” i att få undervisning på sitt modersmål och ”det ansträngande och svåra” i att få undervisning på sitt andraspråk. Utgångspunkten för lärandet blir mer jämlik.
Samtidigt sker en social integrering av eleverna eftersom hela klassen alltid
är tillsammans.
Program 2: Envägsprogram, två språk. I envägsprogrammet består hela klassen av t.ex. spansktalande barn som halva dagen får undervisning i ämnen
och språk på spanska och halva dagen på engelska under 6–12 år. Skillnaden
mellan programtyp 1 och 2 är den sociala integreringen eftersom barnen i
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envägsprogrammet endast under halva dagen är tillsammans med barn med
engelska som förstaspråk samt språklig eftersom barnen med engelska som
förstaspråk inte får lära sig spanska som ett andraspråk.
Stödprogram
Program 3: Övergångsprogram, ämnesinriktat. I det ämnesinriktade övergångsprogrammet får minoritetsspråksbarnet språk- och ämnesundervisning på
modersmålet och engelska under de 3–4 första åren. Under halva dagen integreras minoritetsbarnen med majoritetsbarn.
Program 4: Övergångsprogram, traditionell undervisning. Språk- och ämnesundervisningen på modersmålet är mer begränsad än i programtyp 3 och
pågår endast under 2–3 år. Undervisningen är mer traditionell, vilket enligt
Collier & Thomas (1999b) innebär att den i mindre grad ger utrymme för
elev-elev-interaktion.
Program 5: Engelska som andraspråk, ämnesinriktat. I denna programtyp förekommer ingen språk- eller ämnesundervisning på modersmålet. Däremot
får minoritetsspråkseleven anpassad ämnesundervisning på engelska under
2–3 år.
Program 6: Engelska som andraspråk, utanför klassen. Minoritetsspråkseleven
går i en reguljär klass och får under några timmar i veckan under 1–2 år gå
ifrån till språkundervisning i engelska som andraspråk hos en särskild lärare
i ett annat klassrum. Eleven är integrerad med enspråkiga elever i klassen
och förväntas klara sin ämnesinlärning själv utan ämnesanpassning eller
särskilda förklaringar.
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Figur III:1. Mönster för andraspråkselevers långsiktiga skolframgång i USA (från Thomas &
Collier 1997)8

I figur III:1 illustreras den enspråkiga genomsnittselevens slutliga skolresultat med den streckade horisontella linjen på nivå 50.9 Det är på den här
nivån som merparten av de enspråkiga eleverna i USA avslutar sin skolgång.
När det gäller andraspråksinlärare av engelska visar Thomas & Colliers
studier att det endast är elever från de två berikande programtyperna som
kommer över den 50:e nivån. Andraspråkselever som har gått i tvåspråkiga
tvåvägsprogram (1) eller i tvåspråkiga envägsprogram (2) har fått en undervisning genom åren som gör att de hinner ifatt och kan hålla takten med de
enspråkiga kamraterna. Och till och med lyckas bättre än genomsnittet. De
andraspråkselever som gått i de övriga programtyperna (3–6) hamnar alla,
i genomsnitt, under den 50:e nivån vid skolslutet. Figur III:1 visar också att

8
9

Andelen elever i respektive programtyp i studien är 1) 3 %, 2) 7 %, 3) 9 %, 4) 17 %, 5) 13 % och 6) 51 % av
de 42.317 elever som hade följts 1997.
I figur 1 används enheten NCE, normalkurveekvivalent (Normal Curve Equivalent) som närmast
motsvarar enheten percentil, med den skillnaden att skalstegen vid NCE är lika stora, dvs. de bildar en
intervallskala.
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under de tre första skolåren är elevernas resultat relativt lika oberoende av i
vilken programtyp de går. Det är först efter år 3 som resultaten börjar skilja
sig åt. Det är när stoffet i undervisningen blir mer tankemässigt krävande
som skillnader mellan de olika programtyperna uppträder.
Brytpunkten mellan det tredje och det fjärde skolåret kan förklaras av
Säljös (2000:kap.6) resonemang om lärandeprocessens karaktär som går ut
på att lärandeprocessen från det fjärde skolåret förändras i förhållande till
lärandeprocessen under primärsocialisationen och de första skolåren. Från
år fyra förväntas den grundläggande litteraciteten vara avklarad och stoffet
inriktas mer mot abstrakta begreppsvärldar och situationsoberoende sammanhang. Den vardagliga praktiken som för det yngre barnet varit basen för
lärandet ersätts av att ”lärandet [i institutionella miljöer] i stor utsträckning
[är] språkligt till sin karaktär” (Säljö 2000:155; jfr Skolspråk och vardagsspråk
ovan).
Thomas & Collier (1997, 2002) beskriver hur den tvåspråkiga eleven, under merparten av sina skolår, i de berikande programmen får möjlighet att
utveckla sin tankeförmåga och utveckla kunskap på sina båda språk (jfr Hill
1995). Undervisningen bedrivs på åldersmässig nivå och lärarna använder sig
av samarbetsinriktade, tematiskt ämnesövergripande arbetsformer, laborativt material samt video och datorer. Stoffet ger ett tvärkulturellt perspektiv
och lektionerna inspirerar eleverna att utveckla ny kunskap. Dessa program
beskrivs av Thomas & Collier (1997) samt Collier & Thomas (1999a-c) för
äldre elever innehålla problemlösande uppgifter, faktainsamling, reflekterande tänkande samt gemensamt beslutsfattande. Viktigt att notera är att
Thomas & Colliers studier består av data och analyser på makronivå, vilket
gör att det inte är möjligt att, på bas av dessa studier, uttala sig om vad som i
realiteten händer i klassrummet. Följdriktigt berörs inte alls hur första- och
andraspråksundervisningen samt elevernas första- och andraspråksutveckling går till i Thomas & Colliers studier.

Hur lång tid tar det att komma ifatt?
I de bästa undervisningsprogrammen (1 och 2) där eleverna under minst 6 år,
men ofta 12, får undervisning i och på sitt modersmål parallellt med undervisningen i och på engelska tar det mellan 4–7 år för de tvåspråkiga eleverna
att komma i nivå med sina enspråkiga kamrater. En förutsättning är att undervisningen är organiserad på det berikande sätt som beskrivits ovan, att
de undervisas av erfarna tvåspråkiga lärare och att de är på åldersmässig nivå
i skolämnena på sitt modersmål. De här eleverna klarar av att, upp genom
skolåren, hålla kvar det de lärt sig på andraspråket och modersmålet och
ibland nå högre resultat än enspråkiga kamrater.
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Elever med medelklassbakgrund och som studerat mellan 2–5 år i ursprungslandet före migrationen når i nivå med enspråkiga kamrater efter
5–7 år i engelska och i alla skolämnen när de i USA fått all undervisning på
engelska.
Elever som är födda i USA och som fått all skolgång på engelska samt
andraspråksundervisning i engelska (program 6) når i bästa fall i nivå med
enspråkiga kamrater efter 7–10 år i engelska och i alla skolämnen. En förutsättning är att de kan få hjälp och förklaringar för sitt tänkande och sin
ämnesinlärning på modersmålet hemma. De här eleverna gör ofta stora
framsteg i lägre årskurser vilket får lärare att tro att de inte längre behöver andraspråksundervisning. Vid högre krav på tänkande, svårare ämnesstoff och mer komplexa uppgifter blir dock de språkliga och ämnesmässiga
luckorna tydligare och utvecklingen går långsammare. Majoriteten av dessa
elever når sällan åldersmässig nivå om de inte får stöttning på modersmålet
i hemmet för sin utveckling av tänkande och lärande (Thomas & Collier
1997). Dessa siffror stämmer väl överens med vad som framkommit i andra
studier där man konstaterat att det tar 5 år eller mer för att till fullo tillägna
sig den skol- och kunskapsrelaterade språkbehärskningen i andraspråket
(Cummins 1981; Collier 1987; Thomas & Collier 1997, 2002; Hakuta, Butler
& Witt 2000).
Thomas & Colliers slutsatser
I kraft av sin forskning hävdar Thomas & Collier (1997, 2002) att ett barns
utveckling av tänkande och lärande går långsammare om barnet endast får
undervisning på sitt andraspråk och att detta barn kanske aldrig hinner ifatt
det enspråkigt engelsktalande barnet. Istället är det de tvåspråkiga elever
som under sina ca 5–6 första skolår haft möjlighet till en stark utveckling
av tänkande och lärande på sitt förstaspråk parallellt med andraspråket som
kommer i nivå med enspråkiga både språkligt och ämnesmässigt när de når
de sista skolåren (motsvarande det svenska gymnasiet). Forskarna konstaterar att ju solidare en elevs utveckling av tänkande och lärande är på förstaspråket, desto snabbare kommer hon att göra framsteg i andraspråket. Ju mer
barnen utvecklar sitt förstaspråk kunskapsmässigt och tankemässigt på en
åldersmässig nivå, desto bättre kommer de att klara sin ämnesutveckling på
andraspråket i slutet av sin skolgång. Thomas & Collier (1997, 2002) hävdar
att den positiva betydelsen av undervisning på modersmålet för andraspråkets utveckling gäller för alla elevgrupper: ”barn som invandrat till landet,
barn som är födda i landet, barn som har förlorat sitt förstaspråk, tvåspråkiga
barn som har nått långt i både sitt första och sitt andra språk samt barn som
är i början av sin andraspråksutveckling” (Thomas & Collier 1997: 48–52). De
hävdar också att avståndet mellan modersmål och andraspråk (jfr t.ex. kine-
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siska-svenska med holländska-svenska) spelar mindre roll än den tid eleven
fått formell undervisning på sitt modersmål (i ursprungslandet eller i det nya
landet). Från förstaspråket överförs kunskaper om språkliga djupstrukturer,10
läs- och skrivförmågan och tankeprocesser till andraspråket. Möjligheten
till ett starkt utvecklat förstaspråk genom formell undervisning ser Thomas & Collier (1997, 2002 samt Collier & Thomas 1999a-c) som den absolut
viktigaste bakgrundsfaktorn för skolframgång i de distrikt som studerats.
De viktiga komponenterna i en framgångsrik skolgång för det tvåspråkiga
barnet enligt Thomas & Collier kan illustreras som i figur III:2 nedan.

engelska
som
andraspråk

modersmål

det
tvåspråkiga
barnet

kunskapsutveckling
på modersmålet
och andraspråket

en sociokulturellt
stöttande miljö

Figur III:2 Viktiga komponenter i en framgångsrik skolgång för det tvåspråkiga barnet (efter
Thomas & Collier 1997, 2002)

Thomas & Collier hävdar vidare att det inte är tillräckligt att bara ge undervisning i andraspråket (alltså ren språkundervisning). Det stämmer inte att
bara mera andraspråk (engelska i USA, svenska i Sverige) alltid är en fördel.
Eleverna måste ges tillgång till innehållet i alla ämnen genom sitt andraspråk och genom språkligt anpassad ämnesundervisning. Denna undervisning måste dessutom ges i en sociokulturellt stöttande miljö, där eleverna
av ämnesläraren får uppgifter att arbeta med på andraspråket som stämmer
10

Språklig djupstruktur är ett begrepp hämtat från generativ grammatik vilket avser ett slags språkliga
”bassatser” som kan uttryckas med flera syntaktiska ”ytstrukturer”. Satserna ’hon sjöng sången’, ’sången
sjöngs av henne’ och ’sången sjöng hon’ går alla tillbaka på djupstrukturen ’hon sjöng sången’.
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med deras ålders- och mognadsnivå. Det är också viktigt att ämnesläraren
har kunskap om andraspråksinlärningsprocessen så att både språk och ämne
utvecklas.
En viktig komponent i alla de olika undervisningsmodeller som Thomas
& Collier undersökt var att undervisningen gav utrymme för eleverna att
samarbeta med varandra. Samarbetsinriktad undervisning var mer effektiv
än traditionell lärarstyrd undervisning. Elever gjorde större framsteg över
tid när de fick undervisning av lärare som hade deltagit i vidareutbildning i
relevanta, aktiverande undervisningsformer som temaundervisning, samarbetsinlärning, processorienterat skrivande mm. Också i Sverige finns forskning som visar att samarbetsinriktad undervisning för yngre och äldre andraspråksinlärare som ger möjlighet att uttrycka sig och förhandla om ett
innehåll i mindre grupper främjar andraspråksinlärningen (Lindberg 1996,
2001; Lindberg & Skeppstedt 2000; Gröning 2001a, 2001b, 2006; HagbergPersson 2001, 2006; Sellgren 2011).
Thomas & Colliers studier (1997, 2002) visar att tvåspråkiga elever nådde
bättre resultat när de gick i skolor där de värdesattes och blev behandlade
med respekt, dvs. när de befann sig i en sociokulturellt stöttande miljö. I
dessa skolor betraktade lärarna de tvåspråkiga barnen som en tillgång. Deras
livserfarenheter fick utrymme och deras modersmål respekterades och användes aktivt i undervisningen. De tvåspråkiga barnen upplevde dessa skolor som trygga, icke-diskriminerande, fördomsfria och välkomnande platser.
I kraft av resultatet för de elever som gick i programtyp 1, Tvåvägsprogram
med två språk, påpekar Thomas & Collier att integration med jämnåriga
majoritetselever fungerade mycket effektivt om den planerades noggrant
och utfördes av välutbildade tvåspråkiga lärare eller lärare med kunskap om
andraspråksundervisning. En viktig förutsättning var dock att det förekom
ett reellt samarbete mellan olika typer av elever. Lärarna var mycket betydelsefulla i det här sammanhanget. Andra viktiga förutsättningar var tid till
gemensam planering och utvärdering. Att skilja ut de tvåspråkiga barnen
under längre tider från klassen kunde lätt medföra att de fick låga förväntningar på sig själva.
Det måste dock påpekas att en sådan integration aldrig får innebära att de
tvåspråkiga barnens behov glöms bort i det dagliga arbetet och att lärarna tar
för givet att de tvåspråkiga eleverna, bara för att de är tillsammans med majoritetsbarn utvecklar språk och kunskaper utan att fokus är på de tvåspråkiga barnens specifika behov av särskilda arbetssätt som begreppsgenomgång,
förförståelse och efterarbete (Gibbons 2002, 2009, Miramontes 1996).
Betydelsen av socioekonomisk status har också undersökts av Thomas &
Collier (1997). I studien definierades socioekonomisk status (SES) utifrån
rätten till fri eller prisreducerad lunch i skolan. Över hälften av eleverna
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i studien har denna rättighet, men Thomas & Collier (1997) vill ändå påpeka att det också inom elevgruppen med låg SES finns en stor variation.
Viktiga faktorer med betydelse för elevernas skolframgång är familjernas
ambitioner, socioekonomisk status i ursprungslandet samt föräldrarnas utbildningsnivå. De poängterar också att viktigare än SES som förklaringsfaktor för framtida skolframgång är det undervisningsprogram barnet sätts
i. Detta bekräftas också av studier från Norge och Storbritannien (Engen et
al. 1997; Tomlinson 1991).
I USA har Thomas och Colliers studie kritiserats av statsvetaren Rossell
(1998) för bristen på kontrollgrupper och avsaknad av detaljerad statistik
och samplingsinformation samt för att Rossell inte anser att resultaten
stämmer med vad som tidigare framkommit i småskaliga språkbadsstudier.
Thomas & Collier har beträffande kontrollgrupper replikerat att de valt att
använda sina informantgrupper i studien som kontrollgrupper eftersom de
bedömer att det är omöjligt att få perfekt matchade kontrollgrupper. När
det gäller kritiken om statistik kom Thomas & Collier 2002 med en fortsättning på den första delstudien med ett ännu större statistiskt underlag som
stödjer resultaten från 1997. Intressant är att Rossell 2005 deltog i en workshop i Berlin med temat ”The effectiveness of bilingual school programs for
immigrant children” där hon vidhöll sin anti-tvåspråkiga hållning men utan
att nämna Thomas & Colliers studie (Rossell & Kuder 2005). Möjligen kan
detta tolkas som att Rossell lagt ner sin kritik av Thomas & Colliers studier
och resultat.

Tvåspråkighetsprogram i Sverige
Om Thomas & Colliers forskning överförs till det svenska sammanhanget
kan vi konstatera att för skolor med kulturell och språklig mångfald i Sverige är de framgångsrika tvåvägsprogrammen inte möjliga att realisera på
alla språk. I Sverige finns närmare 200 minoritets- och invandrarspråk och
det är svårt att förutsäga på vilka av dessa språk föräldrar skulle vilja att deras barn fick undervisning. Kombinationen engelska/svenska samlar redan
idag många elever och spanska/svenska finns i några skolor. Den sistnämnda
kombinationen har alla möjligheter att expandera eftersom spanska som Bspråk i årskurs 6 har vunnit stort gehör ute i skolorna och kontakterna med
spanskan är många. Poängen med tvåvägsprogrammen hos Thomas & Collier är dock att det i klasserna finns talare av respektive språk med mycket
hög språkförmåga alternativt modersmålskompetens.
Envägsprogrammen i Thomas & Colliers studie har i Sverige haft föregångare i de hemspråksklasser som var vanligt förekommande på 1970- till
1990-talet och idag i de språkskolor där ett visst språk är medium för mer-
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parten av undervisningen (t.ex. i Sverige-finska eller engelska skolor). I en
del skolor i storstadsområdena finns i vissa språk ett stort antal barn med
samma modersmål. För dessa barn skulle man kunna införa klasser där modersmålet och svenskan användes till lika delar för undervisning och lärande.
Organisationsformen skulle kräva en tvåspråkig lärare eller en lärare för vart
och ett av språken som samarbetade. Särskilt innovativa insatser skulle den
socialt integrerande komponenten kräva. Exempel på bl.a. fadderklassystem
där barn ur olika miljöer möts, leker och arbetar tillsammans finns dock.
De övriga undervisningsprogram som Thomas & Colliers tvåspråkiga elever gått i kännetecknas av hur stor del av undervisningen i skolämnena som
ges på modersmålet (program 3 och 4) och för de enspråkiga programmen
(5 och 6), av om undervisningen i engelska som andraspråk enbart varit inriktad på språkundervisning eller också inneburit anpassad ämnesundervisning på andraspråket. Thomas & Collier betonar vikten av att andraspråksinläraren får språkligt anpassad ämnesundervisning på såväl första- som
andraspråket dock utan att de preciserar den rent språkliga utvecklingen.
Tvåspråkig undervisning på arabiska och svenska
Inspirerade av de studier Thomas & Collier utfört i USA och med en önskan
att dra fördel av stora grupper av arabisktalande elever i Malmö implementerade tre skolor i Malmö mellan 2002 och 2011 tvåspråkig undervisning i arabiska och svenska för elever med arabiska som modersmål från förskoleklass
till årskurs fem. Satsningen studerades av en tvärvetenskaplig grupp forskare genom enkäter, intervjuer med lärare, skolledning och projektledare i
början och slutet av läsåren, dagböcker, språkbedömningar och terminsvisa
videoinspelningar. Skolornas mål med att införa tvåspråkig undervisning
var att den parallella och utökade användningen av arabiska skulle höja elevernas kunskapsnivå och utveckla deras kompetens i svenska. Alla tre skolor
brottades sedan flera år med låg måluppfyllelse och den tvåspråkiga undervisningen bedömdes kunna förändra den bilden (Tvingstedt, Drakenberg
& Morgan 2009, Tvingstedt 2011). En av skolorna bedrev den tvåspråkiga
undervisningen under ett år medan övriga två skolor fortsatte till och med
2011. Eleverna undervisades av två lärare i varje klass, en svensktalande klasslärare och en flerspråkig modersmålslärare i arabiska. För den initiala läsoch skrivutvecklingen i årskurs ett användes arabiska medan svenskan övervägande var muntlig. I årskurs två kunde merparten av eleverna läsa på både
arabiska och svenska. Lärarna menade att elevernas arabiska blivit starkare
under projektet samt att projektet uppskattats av eleverna. Ledningsgruppen ansåg att arabiskans status höjts och integrerats i verksamheten (Tvingstedt, Drakenberg & Morgan 2009:148). Föräldrarna var överlag positiva till
projektet och kontakten med dem hade förbättrats (ibid.). I intervjuer med
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skolledningen framkom bl.a. att projektet initialt präglats av viss osäkerhet
avseende mål och ansvar och av brist på tid och resurser. Lärarnas allmänna
inställning till tvåspråkig undervisning var positiv, men de framhöll i intervjuerna osäkerhet inför vad tvåspråkig undervisning innebär. Önskemål
framfördes om mer tid för diskussion och samarbete.
Studiens initiala fokus på tvåspråkig undervisning försköts efterhand mot
förutsättningarna för skolutveckling. En slutsats är att mer tid och resurser
kanske skulle möjliggjort att den tvåspråkiga undervisningen skulle bli utgångspunkt för skolans strukturer i stället för att som fallet blev anpassas
till de strukturer som fanns. En annan är att lärares ”kulturellt omedvetna
självförståelse” måste synliggöras för att motverka oavsiktlig diskriminering
(2009:158).
Resultat visar att språkanvändningen i klassrummen, trots tvåspråkiga
intentioner, dominerades av svenskan och att arabiskan i stor utsträckning
användes för att översätta det som just sagts på svenska, vilket gav arabiskan en repeterande istället för självständig roll. Ämnesundervisningen gavs
företrädesvis på svenska och arabiska kom främst att användas i språkundervisning (Avery 2011). Skolornas huvudmål har varit att höja elevernas
kunskapsnivå och utveckla deras svenska vilket har gjort att elevernas tvåspråkighetsutveckling blivit sekundär. Vidare bedöms att uppläggningen av
undervisningsprogrammet har upplevts som otydlig till mål och riktlinjer
med framför allt osäkerhet hos undervisande personal om fördelningen
mellan språken. I kombination med bristande tid för planering och otydliga roller för lärarna har intentionen att införa ett starkt tvåspråkighetsprogram inte kunnat genomföras fullt ut (Tvingstedt 2011), något som forskarna också påpekade i ett tidigt skede (Tvingstedt, Drakenberg & Morgan
2009). Slutsatsen är att de två språken inte använts som likvärdiga resurser
för språk- och kunskapsutveckling beroende på såväl organisatoriska och
ideologiska orsaker som skolornas och personalens begränsade kunskap om
tvåspråkighet.

Ämnet svenska som andraspråk
I Sverige är ämnet svenska som andraspråk en del av regelverket som stödjer
mångfald i skolan och är centralt i diskussionen kring de flerspråkiga elevernas situation i skolan. Implementeringen av ämnet har dock ännu inte
genomförts i alla hänseenden.
Svenska som andraspråk har varit ett fullvärdigt ämne i ungdomsskolan
med egen kursplan sedan 1995. Ämnena svenska och svenska som andraspråk är likvärdiga och ger efter gymnasiet samma behörighet till högre
studier. Majoriteten av målen är desamma men ska nås på olika sätt (Ds
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1995:40). Innehållsliga skillnader är bl.a. ett annat förhållningssätt till äldre
litteraturhistoria i svenska som andraspråk, vilket förklaras på följande sätt
i en departementsskrift om kursplanens tillkomst:
Litteraturen spelar en lika stor roll som i modersmålssvenska, men den studeras på ett
annat sätt. Litteraturen är inte bara mål utan också medel i det språkutvecklande arbetet /…/ Litteraturläsning bör ske med en annan ordningsföljd i svenska som andraspråk.
Först bör eleverna få läsa aktuella och moderna texter som ger språkliga mönster och
hjälper dem att få ett funktionellt språk. De äldre texterna och den ingående analysen av
språket kommer som nästa steg. (Ds 1995:40, s. 30)

I svenska som andraspråk finns mindre språkhistoria och nordiska språk,
vilket vid framtagandet av kursplanen antogs kunna störa andraspråksutvecklingen (ibid.), men starkare fokus på språkbehärskning och förståelse
och ett kontrastivt perspektiv på språk och kultur som saknas i svenskkursplanen. Andraspråkskursplanen betonar också kunskap om andraspråksutveckling och egna verktyg för fortsatt utveckling liksom kunskap om
Sverige, vilket inte har någon motsvarighet i svenska, medan identitetsutvecklingen är starkare i svenskämnet. Huvudsakligt innehåll i svenska är
enligt kursplanen kunskap om språk och litteratur medan det i svenska som
andraspråk är språk och språkutveckling. I båda svenskämnena ges ganska
stort utrymme i syftesbeskrivningarna åt hur språket är väsentligt för lärande och för andra skolämnen.
Economou (2007:94ff.) läser gymnasiets kursplan i svenska som andraspråk mot grundläggande pedagogiska riktlinjer och menar att kursplanen
tar hänsyn till att andraspråksutveckling tar tid och också uppmanar till att
se mångfald som en resurs. Däremot saknas i syftesbeskrivningen kunskap
om utveckling av skolspråk. Economou saknar också betydelsen av interaktion och kontextualisering, dvs. språklig avlastning, dialog, tillfälle att uttrycka sig i många kommunikationssätt, genrer och modaliteter. Hon ser
inte heller höga förväntningar i kursplanen.
Genomförande av svenska som andraspråk
För fullgod behärskning av ett andraspråk på en tillräcklig nivå för lärande
och samhällsliv räcker det ofta inte att bara befinna sig i en miljö där andraspråket används, ett slags indirekt eller naturlig inlärning, och inte heller är
punktinsatser tillräckliga. Det krävs ofta systematiska och långsiktiga insatser under centrala delar av andraspråksutvecklingen. Svenska som andraspråk
ska tillgodose andraspråkselevers långsiktiga behov av en särskilt utformad
språkundervisning, men dessvärre rapporteras återkommande om brister i
genomförandet och organisationen av ämnet. I Myndigheten för skolutveck-
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lings (2004) kartläggning av ämnet framkom bl.a. bristfällig eller inget genomförande av undervisning trots behov, bristande bedömning av elevernas
språkfärdigheter i urvalsförfarandet, stor andel obehöriga lärare och låg status
för ämnet hos elever och föräldrar. Liknande iakttagelser har gjorts i rapporter och forskning (t.ex. Economou 2007, Skolverket 1998, 2001, 2004, 200811),
bl.a. rörande låg status, många obehöriga lärare, bristande bedömning av
elevers behov att läsa ämnet och underlåtenhet att inrätta undervisning i ämnet. Skolverket (2005:100f.) konstaterar att organisationen av ämnet i grundskolan är ”oklar” och att elever ibland läser svenska men får betyg i svenska
som andraspråk eller vice versa. Två tredjedelar av de undervisande lärarna
saknar relevant utbildning ”trots att kraven på utbildning sätts så lågt som till
20 poäng i svenska som andraspråk”. I Skolverket (2008:47) rapporteras att
svenska som andraspråk ofta anordnas för de svagaste eleverna och bara på var
tredje grundskola erbjuds ämnet alla elever med annat modersmål. På vissa
skolor erbjuder man inte eleverna ämnet även om de enligt skolans kriterier
behöver det. I Skolverkets kvalitetsgranskningar (1998) räknas den bristfälliga organisationen av svenska som andraspråk som inspektörerna ofta iakttog
som ”C-miljö”, den typ av miljö som i minst grad stödjer elevernas läs- och
skrivutveckling (1998:119). Man konstaterar bl.a. att ämnet i många fall inte
anordnas för berättigade elever och att få lärare har formell kompetens att
undervisa i ämnet. En expertgrupp från OECD (Utbildnings- och kulturdepartementet 2006:47f.) vittnar om bristande kvalitet och stor andel obehöriga
lärare som undervisar i ämnet. Economou (2007:56) är kritisk till urvalsförfarandet inför gymnasievalet och anser att testet som ligger till grund för det
är olämpligt. Några lärare i studien ger enligt Economou uttryck för additiv
undervisning som ideal, dvs. att mångfald bör ses som en resurs (2007:85) och
elevernas erfarenheter tas tillvara, medan andra tycks ha ett bristperspektiv
(2007:60), att eleverna har problem som ska rättas till.
Skolverket (2008:18) ifrågasätter ämnets existens på grundval av iakttagelser som till stora delar bekräftar tidigare rapporter; man har bl.a. funnit att ämnet ofta har låg status och att det på många skolor reserveras för
lågpresterande elever med låga betyg i stället för andraspråkselever. Det har
enligt rapporten ofta karaktär av stödämne och anordnas också som sådant
på vissa skolor, så att elever följer undervisningen i svenska och får stödundervisning i svenska som andraspråk.
En viktig anledning till de svårigheter ämnet svenska som andraspråk
haft att etablera sig kan enligt Lindberg (2009b:18) vara att införandet av

11

I Skolverket (2008:49) rapporteras dock inte bara om låg status utan hur man på några grundskolor
lyckats ändra elevers uppfattning om ämnet genom information.
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ämnet kan ses som ett uttryck för ”strategisk essentialism”. Vid mitten av
1990-talet fanns i Sverige en större grupp elever i olika åldrar som inte hade
svenska som modersmål och som genom adekvat undervisning behövde
utveckla sina svenskkunskaper och komma ifatt sina enspråkiga kamrater.
Elevgruppen var redan vid denna tid en heterogen grupp till sin bakgrund
och beroende på hur länge de har varit i Sverige, men kom i och med ämnets
införande att av strategiska skäl behandlas som en homogen grupp.
Men i en strävan att bryta den enspråkiga och monokulturella hegemoni som så starkt
missgynnade minoritetsspråkseleverna och ge erkännande åt den språkliga och kulturella
mångfalden infördes en ämnesuppdelning som istället kom att markera de flerspråkiga
elevernas avvikande och därigenom ytterligare bidra till deras exkludering (Lindberg
2009b:18).

Lindberg (2009b) berör här frågan om svenska som andraspråk som ett
segregerande eller integrerande ämne, men bedömer att frågan inte går att
besvara eftersom ämnet ännu inte genomförts enligt intentionerna och
det därmed inte är möjligt att utvärdera det och dess effekter. Att andraspråkselever behöver särskilda arrangemang är forskningen enig om liksom
att det inte räcker med kortare introduktionsundervisning för att sedan låta
eleverna delta i ordinarie undervisning utan medvetenhet om andraspråkselevernas behov eller ämnenas språkliga dimensioner. Ämnet svenska som
andraspråk är därför nödvändigt, men det behövs utvärderingar av ämnet
och kunskap om hur undervisningen bedrivs – och inte bara om de organisatoriska ramarna – om hur lärarna ser på ämnets uppgift, hur det förhåller
sig till andra ämnen och vilken språkundervisning som bedrivs inom ämnet.
Det saknas därutöver utförliga beskrivningar av undervisningen i svenska
som andraspråk och även sådana historiska diskussioner som finns kring
svenskämnet, som relaterar svenskämnet till idéströmningar, läroplaner,
forskning kring språk och litteratur och som visar vilka olika synsätt som
funnits på ämnet och dess innehåll och funktion (se exempelvis Dahl 1999,
Teleman 1991, Thavenius 1999).
Trots tillkortakommanden när det gäller implementeringen av svenska
som andraspråk och modersmålsundervisningen har Sverige internationellt
ändå framstått som relativt framgångsrikt när det gäller utbildningen av
flerspråkiga elever. I PISA-mätningarna (Programme for International Student Assessment) av läsning från 2003 och 2006 (OECD PISA 2003 & 2006)
konstaterades att andragenerationens elever med utländsk bakgrund i Sverige lyckas mycket bättre än i t.ex. grannländerna Norge och Danmark. I
den senaste mätningen av läsning, OECD PISA, 2009 kan vi dock konstatera att det svenska försprånget nästan helt försvunnit. Endast i jämförelse
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med andragenerationen i Danmark företer Sverige ett något bättre resultat.
Nedslående i den svenska skolutvecklingen är den nationella jämförelse
OECD gör mellan invandrade och infödda elever i Sverige där det framgår att skillnaderna mellan elevgrupperna är särskilt tydliga i skolämnena
och ackumulerar genom skolåren. Näst störst är gapet mellan elevgrupperna när det gäller att få tillgång till de nationella programmen i gymnasiet
och störst vid avslutningen av gymnasiestudierna. Det måste beaktas att de
nationella populationer som ligger till grund för PISA-mätningarna är begränsade och för elevgruppen med utländsk bakgrund relativt liten, vilket
innebär att gruppen förstageneration starkt kan påverkas av en nyinvandrad
grupps utbildningsprofil. Samtidigt är det tydligt att insatserna för de flerspråkiga eleverna i Sverige ännu inte är tillräckligt effektiva, särskilt inte för
de nyanlända.
Organisation av undervisningen i svenska som andraspråk
Vi har ovan redovisat forskning och utredningar om ämnet svenska som
andraspråk där såväl organisation och genomförande av undervisningen
som betygsättning och lärarnas kompetens uppvisat brister (bl.a. Economou 2007; Skolverket 2005). Elevgruppen flerspråkiga elever är en mycket
heterogen grupp till sin bakgrund och beroende på hur länge de har varit
i Sverige. Därtill är eleverna spridda geografiskt vilket innebär att alla lärare och skolledare behöver kunskap om flerspråkighet och lärande på ett
andraspråk för att kunna ställa relevanta diagnoser och göra bedömningar
av elevernas undervisningsbehov (Hyltenstam & Lindberg 2004). Samtliga
faktorer har medverkat till den diskussion som idag förekommer om relationen mellan de båda svenskämnena. Vid vissa högskolor har i lärarutbildningen grundkurserna i svenska och svenska som andraspråk slagits
samman vilket innebär att blivande lärare får en breddad kompetens i båda
ämnena som bättre stämmer överens med den heterogena klassammansättning som blivit allt vanligare. För ämnet svenska tillförs då en kontrastiv
språksyn och för svenska som andraspråk ges mer utrymme åt litteratur.
Vidare neutraliseras effekten av den ”strategiska essentialismen” men risken
med ämnessammanslagningen är att ämnet svenska som andraspråk på lång
sikt försvinner. Sättet att motverka det sistnämnda är att de lärarstuderande
på högre nivåer kan studera respektive ämne separat. Nästa steg är att alla
lärare, genom grundutbildning och fortbildning, får kunskap om andraspråksinlärning, flerspråkighet och ett mångkulturellt förhållningssätt så
att de tillsammans med läraren i svenska som andraspråk och modersmål
kan planera och stötta den flerspråkiga elevens utbildning. Särskilda arrangemang i form av förberedelseklasser eller mottagningsgrupper behövs under en initial period kombinerade med kontaktmöjligheter med jämnåriga
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kamrater för social integrering. Skolans uppdrag blir att ge de flerspråkiga
eleverna en kvalificerad språk- och ämnesundervisning med fokus på språklig medvetenhet i alla ämnen vilket gör att de kan hinna ifatt och hålla
takten med sina enspråkiga kamrater samtidigt som de har maximal social
kontakt (Bailey 2007; Gibbons 2002; Martin 2009; Schleppegrell 2004; Thomas & Collier 1997, 2002).

SPRINT – språk- och ämnesintegrerad undervisning
En särskild undervisningsform som under de senaste tjugo åren expanderat i
svenska grund- och gymnasieskolor är SPRINT, språk- och ämnesintegrerad
undervisning, med huvudsakligen engelska som undervisningsspråk (Hyltenstam 2004, Sylvén 2004, Lim Falk 2008). I den europeiska kontexten, används beteckningen Content and Language Integrated Learning, förkortat
CLIL. Syftet med undervisningsformen är att påskynda utvecklingen av ett
andraspråk genom att använda detta som undervisningsspråk i stället för
elevernas modersmål. I en kartläggning för Skolverket (Nixon 2000) användes beteckningen som ett paraplybegrepp för ämnesundervisning på annat
språk än svenska, dvs. också för modersmålsundervisning. Lim Falk (2008)
konstaterar dock att i praktiken används beteckningen SPRINT ”endast för
ämnesundervisning för ’svenska’ elever på ett ’främmande’ språk, till exempel engelska och tyska” (2008:27). Anledningen till att ta upp SPRINT i
denna bok är att undervisningen innebär att elever undervisas på ett annat
språk än sitt modersmål, vilket är en parallell till flerspråkiga elevers undervisning på andraspråket svenska, och redovisa vad detta får för konsekvenser för deras lärande i skolämnena.
En viktig förebild för SPRINT har varit den kanadensiska immersionseller språkbadsundervisningen i franska för engelskspråkiga barn (Genesee
1987). Hyltenstam (2002:53) konstaterar att de två undervisningsformerna
har många gemensamma drag utifrån de kriterier som är formulerade för
språkbadsundervisningen:
•
•
•
•
•
•

Undervisningsformen är frivillig och medvetet vald av föräldrar och elever.
Alla elever har samma förstaspråk.
Läraren förstår elevernas förstaspråk.
Inga elever har undervisningsspråket som modersmål.
Förstaspråket har utvecklats till en viss nivå när undervisning på annat
språk startar.
Litteracitet (läs- och skrivkunnighet samt förmåga att använda språk i
kognitivt krävande, dekontextualiserade sammanhang) förväntas även på
förstaspråket.
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Däremot uppfyller inte SPRINT kriteriet att ”elevernas modersmål har hög
status (högre än undervisningsspråket)”, vilket Hyltenstam (2002) ser som
en avgörande faktor i ett långsiktigt språkpolitiskt perspektiv.
I en empirisk jämförelsestudie på gymnasienivå konstaterade Washburn
(1997) att SPRINT-eleverna betygsmässigt halkat efter i flera ämnen, men
hållit jämna steg i engelska. Nikula (2005) däremot framhåller att de europeiska forskningsresultaten från CLIL-studier är uppmuntrande med
avseende på såväl ämnes- som språkutveckling. Nikula konstaterar vidare
att i CLIL-klassrummet är engelskan ett undervisningsverktyg medan det i
det vanliga språkklassrummet är ett studieobjekt. Likaså används engelskan
hela tiden i CLIL-klassrummet medan man i språkklassrummet är mycket
textbunden och främst använder språket för läromedelsanknutna diskussioner (ibid. 2005). I Sylvéns studie (2004) av engelsk ordkunskap hos SPRINToch vanliga elever visade sig användningen av engelska i tal och skrift på
fritiden vara den viktigaste faktorn. Huvudresultaten hos Lim Falk (2008)
är att det talas lite i SPRINT-klassrummet och att det som sägs mest sägs på
svenska, att eleverna anser att de missar en del facktermer på svenska samt
att eleverna uppvisar en stor osäkerhet om den engelskspråkliga kontexten
kring fackord i olika ämnen, dvs. att utvecklingen av de olika ämnesdiskurserna på engelska är begränsad. Däremot är deras utveckling i svenskämnet
god och eleverna har ökat sin medvetenhet om språkets betydelse för förståelse och uttrycksförmåga.
Med fokus på flerspråkiga elever finner Sylvén (2004) att elever med
annat modersmål är bland dem som presterar bäst i SPRINT-klassen.
Liknande erfarenheter finns från Spanien där man i redan flerspråkiga
regioner med två officiella språk, spanska och katalanska eller baskiska,
galiciska, valensiska, har lyckats bättre med att införa ytterligare ett
språk (Ruiz de Zarobe & Lasagabaster, 2010). Vidare konstaterar Ohlander
(2009) att elever med annat förstaspråk än svenska som är födda i Sverige
generellt klarar sina engelskstudier minst lika bra som elever med svenska som modersmål. Däremot är detta inte fallet med utlandsfödda elever
med annat modersmål än svenska. Lim Falk (2008) rapporterar också om
SPRINT-program som valts av flerspråkiga elever för att dessa då får samma utgångsläge som eleverna med svenska som modersmål, dvs. ingen får
undervisning på sitt förstaspråk. Lim Falk (2008) poängterar att hennes
undersökning visat hur betydelsefullt språket är för undervisningspraktik och lärande, men också att skolor, lärare och elever är förhållandevis
omedvetna om detta. Hyltenstam (2004) anför både språkpolitiska och
språkideologiska skäl att ifrågasätta SPRINT-undervisningen. Språkpolitiskt är verksamheten ett majoritetsprojekt som på sikt kan bidra till
att stärka engelskans position på svenskans bekostnad. Språkideologiskt
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har engelskan på grund av globalisering och internationalisering fått så
stor betydelse att dess roll som undervisningsspråk inte ifrågasätts. Det
påpekas i Edlund (2011:20) att även om ”många studier visar att kunskapsutveckling sker bäst via modersmålet och att världens politiskt och ekonomiskt dominerande länder har satsat på modersmålsbaserade undervisningssystem har ännu inte någon central systematisk utvärdering av
verksamheten gjorts.”
Generellt kan konstateras att man i Europa är överlag positiv till CLILundervisning (Dalton-Puffer, 2007; Do Coyle, 2010; Nikula, 2005; Ruiz de
Zarobe & Lasagabaster, 2010) medan forskarrösterna i Sverige är mer kritiska eftersom forskningen hittills inte sett stora effekter på elevernas engelska (Lim Falk 2008) och istället viss negativ effekt på utvecklingen i andra
ämnen (Washburn 1997).
I en licentiatuppsats om sprintundervisning studerar Edlund (2011) gymnasieelevers engelska genom att undersöka i vilken utsträckning SPRINTelever på Naturvetenskapsprogrammet ger uttryck för ett genremedvetet
skrivande i olika register. De svenska SPRINT-eleverna använder engelskspråkiga läromedel och undervisas uteslutande på engelska. Jämförelse görs
med elever på Naturvetenskapsprogrammet som följer reguljär svensk undervisning och med en grupp engelska elever med engelska som modersmål. Materialet som, utöver en elevenkät och lärarintervjuer, består av de
tre elevgruppernas texter, totalt 126 texter, analyseras med en systemiskfunktionell analys och en lexikal analys. De framförallt kvantitativa resultaten visar att samtliga elevgrupper ger uttryck för ett visst registermedvetet skrivande, även om registerskillnaderna inte är stora. SPRINT-elevernas
lexikala variation visar sig vara signifikant högre än NV-elevernas och i nivå
med de engelska elevernas och vidare är SPRINT-elevernas lexikala bredd
större än NV-elevernas men mindre än de engelska elevernas. Slutsatsen
är att SPRINT-undervisning kan erbjuda eleverna goda förutsättningar för
språkutveckling, ”men för att denna undervisning ska kunna garantera eleverna goda ämneskunskaper och utveckling av språket krävs tydliga modeller
och språklig stöttning.” (Edlund 2011: sammanfattning).

Litteracitetsutveckling och litteracitetspraxis i förskolan
Barns, föräldrars och förskollärares samtal kring berättelser och böcker har
redovisats i studier av Nauclér och Boyd (1996, 1997); Nauclér (2003), och
(2004). Studien visade att det fanns påtagliga skillnader i hur läsberättande
och sagoläsning gick till i de olika undersökningsgrupperna. Utmärkande
för sagoberättande för de turkisktalande barnen var att dessa främst hade
rollen som lyssnare när den vuxne hemma eller i förskolan i monologform
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berättade en saga. Det innebar att dessa barn inte inbjöds att aktivt göra
kommentarer eller ställa frågor i samband med sagoläsningen. De svensktalande barnen däremot förväntades delta aktivt som medberättare både
hemma och i förskolan genom att svara på frågor om innehållet i text och
bild samt ta ställning till påståenden och händelser i texten. Slutsatsen som
dras i studien är att de turkiska barnen genom sin socialisation hemma och
i förskolan inte får lika stor vana i att utveckla sina tankar om texten, tolka
den eller dra slutsatser av text och bild. De missar också tillfällen att använda språket i mer språkligt kontextualiserade samtal i motsats till samtal
om här och nu. Däremot utvecklas de till goda berättare.
En studie av interventionskaraktär är den ettåriga studie i en förskola i
södra London som rapporteras av Kenner (1997, 1999, 2000a, 2000b) och
som handlar om den kunskap om olika skrivtecken och genrer som 30 treoch fyraåriga tvåspråkiga barn uppvisar. Kenners utgångspunkt är att barn
bygger upp sin kunskap om symboler i sin dagliga användning av texter för
bestämda syften och att de kommer till förskolan med rika erfarenheter av
olika litteracitetspraxis. Den forskningsfråga hon ställer är om tvåspråkiga
barn som möter olika skrivtecken är medvetna om att de möter vissa typer
av symboler i speciella sociala kontexter (Kenner 1999).
Barn och föräldrar erbjöds att ta med litteracitetsmaterial hemifrån och
inbjöds också att medverka som ”skrivare” i förskolan. Barnens och föräldrarnas texter var tvåspråkiga och användes för ett socialt syfte i förskolan
och kunde sen återanvändas av barnen för ytterligare produktion (Kenner
1999, 2000b). Barnens aktiviteter i förskolan och deras intressen hemma visade tydliga kopplingar och föräldrarnas deltagande i förskolan ledde till
närmare kontakt mellan förskolepedagogerna och föräldrarna om barnens
litteracitetsutveckling.
Ur ett övergripande kunskapsperspektiv uppvisade barnen under året såväl kunskaper om olika genrer som en medvetenhet om vilka symboler som
kunde användas i en viss typ av text. Barnen visade också stor förmåga att
uppmärksamma detaljer när de arbetade med ett språk som inte var deras
eget. Sålunda ledde ett öppnande av förskolerummet till att barnens möjligheter att arbeta med olika skrivsätt och genrer utökades. En koppling
möjliggjordes till den intuition och de slutledningar barnen redan utvecklat
i hemmet för att förstå syftet med skrivet språk.
En svensk etnografisk studie av litteracitetsutvecklingen hos flerspråkiga
barn i förskolan gjordes av Axelsson (2005). I studiens fem förskolor intog
svenska barnböcker en central plats vid utvecklingen av barnens svenska
språk och svenska litteracitet. Barnen deltog i nyckelaktiviteter som att själv
”läsa” en bok och att få lyssna till en berättelse och de var väl införstådda
med hela proceduren att välja bok och att samtala om en berättelse. Därtill
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förekom tillfällen av mer eller mindre spontan karaktär där förskollärarna
samlade en större eller mindre grupp barn till dialogisk läsning eller dramatisering av innehållet i en bok. En övergripande slutsats av studien är att det
i de fem studerade flerspråkiga förskolorna pågick ett arbete som i hög grad
stimulerade och utvecklade de tvåspråkiga barnens svenska språk och svenska litteracitet. I jämförelse med den studie som för tio år sedan rapporterades av Nauclér och Boyd (1996) finns exempel i Axelssons studie (2005) på
att förskollärare framförde fler berättelser i dialogform än i monologform.
Det var också ett förekommande mönster i studien att barnen aktivt inbjöds att kommentera eller ställa frågor i samband med bokläsningen. Barnen var medberättare, frågeställare och frågebesvarare och de fick utrymme
att berätta om egna upplevelser i anknytning till bokberättelsen. I dessa dialoger visade förskollärarna ett uppenbart intresse för de tvåspråkiga barnens
erfarenheter och åsikter. Det gavs därmed inget explicit uttryck i boksamtalen för den maktrelation som Nauclér och Boyd (1997) antog kunde finnas
mellan minoritets- och majoritetsgrupper i det svenska samhället. Med stöd
av dessa kontrastiva punkter hävdar Axelsson (2005) att bl.a. Nauclér och
Boyds studie från början av 1990-talet kan ha medverkat till en större medvetenhet hos förskolepersonal i Stockholms flerspråkiga förskolor.
Dataredovisningen i Axelssons studie (2005) ger exempel på hur förskolebarnen ges möjlighet att själva återberätta tidigare hörda berättelser och
uttrycka sig i monologform. Barnen visar hur de utvecklat en övergripande
berättelsestruktur med behärskning av berättelsens huvuddelar: inledning,
handling, avslutning. Eftersom de flesta av de studerade femåringarna var
födda i Sverige och hade gått i förskolan sedan de var ett år hade de också
hunnit tillägna sig en svenska som klarade både situationellt och språkligt
kontextualiserat berättande (närspråk/BICS och fjärrspråk/CALP). Heath
(1983, 1996) konstaterar i sin epilog att barn behöver få utrymme för att
uttrycka sammanhängande tal tillsammans med personer som de litar på.

Litteracitetsutveckling och litteracitetspraxis i skolan
I Axelsson (2000) rapporteras om ett samarbete mellan en bibliotekarie och
två lärare i en stadsdel i Stockholm med övervägande tvåspråkig befolkning
som har resulterat i en framgångsrik modell för flerspråkiga barns läs- och
skrivinlärning. Studien gjordes när de 24 tvåspråkiga eleverna med 12 olika
modersmål gick i årskurs 3, men litteracitetsaktiviteterna hade startat redan
i förskoleklassen.
Läsinlärningen har främst skett med en whole language-inriktning av
nya zeeländsk modell (Clay 1991) och utgångspunkten har varit de svenska
ord barnen känner till. Huvudprincipen har varit att ”man lär sig läsa ge-
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nom att läsa” och alla barn har lärt sig läsa och skriva på sitt andraspråk
svenska. Från första stund i ettan fyllde lärarna med hjälp av bibliotekarien
från stadsdelens bibliotek klassrummet med bilderböcker där textmängden i början varierade från några ord på varje sida till några meningar. Så
småningom har textmängden ökat och i slutet av årskurs 3 hade alla barn
läst Astrid Lindgrens böcker och många andra böcker. Varje barn valde
själv sina böcker och när de slutade trean hade de läst mellan 300 och 400
böcker var.
Barnens bearbetning kopplad till barnböckerna har varit central. Barnen
har ritat och målat, återberättat både i tal och skrift, dramatiserat och spelat
rollspel och gjort figurer i slöjden. Den egna produktionen har varit framträdande och stor och den har visat att barnen förstått vad de läst.
Resultatet av arbetet redovisas också genom den läsundersökning som
Taube under flera år gjorde åt Stockholms stad med alla treor i kommunen.
I den undersökningen fick klassen medelvärden över genomsnittet för hela
staden på såväl ord- som textförståelse medan andra klasser i samma stadsdel låg betydligt under genomsnittet.
Arbetet i den svenska, tvåspråkiga klassen ansluter sig metodiskt till
de internationella s.k. ”bokflodsprogrammen” som använts världen över
(Elley 1991). I sin studie redovisar Elley resultaten från nio studier (Fidji,
Niue, Singapore, USA, Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland, Israel) där
man funnit att andraspråksinlärare som exponerats och intresserats för
stora mängder av intresseväckande, illustrerade barnböcker (200–300
böcker under ca ett år) har lärt sig andraspråket snabbare än elever som
undervisats med traditionella språkundervisningsmetoder. Bokflodsprogrammen, som har haft lite olika utformning (läsa många böcker själv,
lyssna på band, högläsning), har inneburit att eleverna har översköljts av
spännande och roliga böcker med meningsfullt innehåll, vilket har resulterat i att de av bara farten har lärt sig språket, samtidigt som de utvecklat
positiva attityder till böcker. I samtliga studier har man funnit att eleverna
tillägnat sig såväl syntaktiska strukturer som nya ord, samtidigt som de
varit upptagna av att processa meningsfull, stimulerande text, dvs. komma
åt innehållet i böckerna.
Elley (1991) konstaterar att barn som lär sig ett andraspråk uppvisar en
snabb tillväxt i sin språkutveckling om följande villkor uppfylls: ett omfattande inflöde av meningsfull, intresseväckande text; en integrering av
muntliga och skriftliga aktiviteter där det primära fokuset är på innehåll
men där formen också bearbetas.
Ytterligare effekter var att barnen som deltagit i bokflodsprogrammen
hade fått en mycket positiv attityd till böcker och till läsning överhuvudtaget. Samt att läsförmågan också påvisade en spridning till andra färdigheter
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som att skriva, tala och behärska syntaxen. Dessutom fanns vissa tecken till
effektspridning också i andra språk. Det sistnämnda får stöd i andra studier
av tvåspråkiga barn där man funnit att t.ex. förmågan att berätta överförs
från ett språk till ett annat (Lindberg, Juvonen & Viberg 1990). I en avhandling från 2010 använder pedagogen Damber ovan nämnda läsundersökningar från Stockholm och konstaterar i både kvantitativa och kvalitativa
studier att det bokbaserade arbetssättet utvecklat elevernas nyfikenhet och
personliga intresse för att läsa. Dambers slutsats (2010) sammanfaller med
Axelssons (2000) att arbetssättet och lärarnas positiva inställning till elevernas förmåga samverkat till de goda resultaten och för vissa elever varit
centrala för deras karriärutveckling (Damber 2009).

Modersmål ur ett flerspråkighetsperspektiv
Modersmål betecknar vanligtvis det språk som ett barn lär sig först av sina
föräldrar. Termen har en vidsträckt användning i vardagligt tal, men är ur
ett forskningsperspektiv problematisk eftersom det i flerspråkiga kontexter kan vara svårt att bestämma vilket språk som ska ges etiketten modersmål. För att undvika dilemmat väljer Garcia (2009) i sin omfattande bok
om tvåspråkig utbildning att använda begreppet home language practices.12
I Sverige har utvecklingen varit den omvända genom att vi från 70-talet
använde beteckningen hemspråk på det språk talare av ett annat modersmål än svenska lärde sig hemma och 1988 bytte ut den mot beteckningen
modersmål. En illustration av svårigheten med den senare termen ger
Kaplan och Baldauf (1997, citerade i Garcia 2009) i exemplet med barnet som har fötts i Malaysia av en tamiltalande mamma. Detta barn lär
sig sannolikt tamil, kolonial malajsiska (Straits Malay) och/eller kolonial
kinesiska (Straits Chinese), och/eller malajsiska (Bahasa Malay), och/
eller engelska. Vilket eller vilka av dessa språk som ska betecknas som
modersmål är knappast fruktbart att bestämma. Situationen är likartad i
Sverige när andragenerationen blir större och de små barnen börjar tidigt
i förskolan där svenskan oftast är dominant. En ytterligare anledning till
att termen ”modersmål” är problematisk är att den oftare har kommit att
användas för språkliga minoritetsgrupper än för språkliga majoritetsgrupper, något som är fallet i Sverige. Baker och Prys Jones (1998:50) hävdar
att ”The term therefore tends to be a symbol of separation of minority
12

Garcia varnar dock för att också detta begrepp har sina begränsningar. Hon exemplifierar med revitaliseringen av maori på Nya Zeeland där maori för många talare varken är första- respektive andraspråk
eller hemspråk respektive modersmål.
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and majority, or those with less, as opposed to those with more power and
status.” Redan 1981 reflekterade Skutnabb-Kangas över svårigheterna med
att identifiera modersmål och hänvisar till fyra kriterier som vart och ett
kan leda till olika resultat:
•
•
•
•

Ursprung
Kompetens
Funktion
Identifikation
• Intern
• Extern

Det/de språk man har lärt sig först
Det/de språk man kan bäst
Det/de språk man använder mest
Det/de språk man identifierar sig med
Det/de språk andra identifierar en med
(Skutnabb-Kangas 1981:18)

När det gäller de tre senare kriterierna, kompetens, funktion och identifikation, så är det uppenbart att de kan förändras över tid i relation till olika språk.
I sin avhandling studerade György Ullholm (2010) språksituationen
bland olika generationer ungrare i Sverige genom djupintervjuer med
61 familjer och som deltagande observatör i olika aktiviteter. Familjerna
i tre grupper var storleksmässigt jämförbara och utmärktes av föräldrarnas språkmiljö och sociala identitet före flytten till Sverige. I grupp 1 var
en eller båda föräldrarna majoritetsmedlemmar från Ungern uppvuxna i
enspråkiga områden. I grupp 2 hade majoritetsmedlemmarna vuxit upp i
flerspråkiga områden i hemlandet. I grupp 3 tillhörde ofta båda föräldrarna
vitala etniska minoriteter från flerspråkiga områden i Transsylvanien (Rumänien). György Ullholms hypotes är att föräldrarnas språkliga uppväxtförhållanden har betydelse för i vilken grad deras barn i Sverige utvecklade
tvåspråkighet med ungerska som ett av språken. Hypotesen bekräftades
och faktorer som mönster för giftermål, religiöst engagemang, kulturell
orientering, barnens möjligheter att träffa andra gruppmedlemmar och
språkmedvetenhet visade signifikanta skillnader. Familjerna i grupp 3 var
de som i störst utsträckning bibehöll och vidarebefordrade ungerskan i
Sverige. Samtidigt poängteras den ungerska gruppens stora demografiska
spridning i Sverige som allvarligt äventyrar gruppens sammanhållning och
språkbevarande.
Leung, Harris & Rampton (1997) förde i ett försök att hitta mer tidsadekvata benämningar än modersmål och infödd talare (eng. native speaker) fram begreppen language inheritance, language affiliation och language
expertise, termer som på svenska översattes till språkarv, språkidentifikation
och språkförmåga i Axelsson (2001). Beteckningen språkförmåga (language
expertise) syftar till att ge en beskrivning av den nivå en person har uppnått i ett visst språk, språkidentifikation (language affiliation) avser den an-
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knytning till eller tillhörighet personer känner med ett språk, oberoende
av om de tillhör gruppen som vanligtvis kopplas ihop med språket eller ej,
språkarv (language inheritance) slutligen, står för de sätt varpå individer kan
födas in i en språktradition som dominerar i familjen och närsamhället,
oberoende av om de hävdar språkfärdighet eller språkidentifikation i det
aktuella språket. Ramptons syfte med att föra fram de nya begreppen var
att kunna beskriva de dynamiska och invecklade system för språköverskridande (language crossing) som han fann bland ungdomar i urbana engelska
miljöer (Rampton 1995). När det gäller situationen i dessa miljöer visade
Ramptons forskning att det lika litet fanns en automatik i att koppla ihop
vita enspråkiga engelsktalande ungdomar med standardengelska som att
koppla samman vissa minoritetsungdomar med deras förväntade modersmål. Snarare var det så att ”ett signifikant antal minoritetsungdomar demonstrerar en svag identifikation med sitt förmodade modersmål” (Leung,
Harris & Rampton 1997: 557). Författarna tillade att språkidentifikationen
kunde vara med en helt annan språkvarietet än den förväntade. I Axelsson
(2001) prövades de tre begreppen på tvåspråkiga ungdomar i Sverige och det
konstaterades att begreppsuppdelningen hade relevans också i en svensk
kontext.
Med hänvisning till svårigheter och negativa konnotationer kopplade till
att utreda vilket som är en individs första- eller andraspråk finner Garcia
(2009) det viktigare att tala om tvåspråkighet. Med avstamp i ett historiskt
perspektiv, men med det 21:a århundradet i fokus för hon fram fyra modeller för tvåspråkighet som bör övervägas när tvåspråkiga program introduceras.
Tabell III:1. Modeller för tvåspråkighet (vår översättning av Garcia 2009:55)

Mål

Subtraktiv

Additiv

Rekursiv

Dynamisk

Går mot

Syftar till

Accepterar

Uppmuntrar

enspråkighet
		

balanserad

flödet av

kommunikativ

tvåspråkighet

tvåspråkighet

och dynamisk

				tvåspråkighet

De två första modellerna har varit de som traditionellt använts för att beskriva former för tvåspråkighet. I miljöer där enspråkighet och enspråkiga
skolor är normen uppmuntras barn som talar ett annat språk än majoritetens och skolans språk att lära sig det dominanta språket och samtidigt lämna sitt förstaspråk. Detta ger en subtraktiv form av tvåspråkighet där resultatet blir ett barn som så småningom främst talar sitt andraspråk och främst
kommer att kunna överföra detta språk till sina egna barn. Även den andra
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modellen, additiv tvåspråkighet, är sedd ur ett enspråkighetsperspektiv där
tvåspråkigheten i realiteten uppfattas som dubbel enspråkighet eftersom
de tvåspråkiga talarna förväntas kunna använda båda språken på samma sätt
och i samma omfattning som enspråkiga talare av respektive språk. Eftersom dessa två modeller inte räcker för att beskriva andra typer av tvåspråkighet föreslår Garcia (2009) ytterligare två modeller för tvåspråkighet, den
rekursiva och den dynamiska. Rekursiv tvåspråkighet illustreras av de samhällen där ett ursprungsspråk under en tidsperiod har blivit undertryckt
och därefter blir föremål för samhällelig revitalisering. I en situation som
med maori i Nya Zeeland, menar Garcia, är det inte frågan om att börja från
noll och bara lägga till ett andra språk eftersom det gamla språket fortfarande används i ceremoniella sammanhang och i olika utsträckning av olika
talare. Tvåspråkigheten kan inte ses som additiv utan rekursiv eftersom den
går tillbaka till de delar som finns kvar av ursprungsspråket i sin strävan att
skapa ett språk för nya funktioner in i framtiden. I Sverige kan vi jämföra
med t.ex. revitaliseringen av samiska, tornedalsfinska och älvdalska. Den
fjärde modellen, dynamisk tvåspråkighet, syftar till att beskriva de många exempel på flerspråkig språkpraxis som blivit följden av en alltmer globaliserad värld (jfr language crossing ovan). Garcia (2009) exemplifierar dynamisk
tvåspråkighet med flerspråkigheten i Afrika och Asien där barn är involverade i diskurspraktiker som omfattar alla språk som de har tillgång till och
använder beteckningen likaså för den ökande flerspråkigheten i västländer.
I Europa har fokus mer varit på flerspråkighet generellt och språkanvändning över fysiska och virtuella gränser och med varierad förmåga i respektive språk har betecknats med ”plurilingualism” och omtalas i Europarådets
språkpolicy som ”The ability to use several languages to varying degrees and
for distinct purposes” (Council of Europe, 2000).
Definitionerna av tvåspråkighet och flerspråkighet har förändrats genom
åren från Bloomfields behärskningsfokuserade definition, ”nativelike control of two languages” (Bloomfield 1933) till sentida definitioner som riktar in
sig på användningen av två språk mer eller mindre dagligen (Grosjean 1982;
Lüdi 2002). Däremellan har begreppet ”balanserad tvåspråkighet” funnits
som en idealiserad uppfattning om en person som behärskar båda språken
lika bra. I själva verket är det sällan som en persons språk är socialt lika eftersom språken används för olika syften, i olika sammanhang och med olika
samtalspartner samt har olika makt och prestige (Garcia 2009:45). Mer adekvat i dagens globaliserade värld är den språksyn som berörts ovan, dynamisk
tvåspråkighet eller som en expansion av kodväxling ”translanguaging” dvs.
användningen av två eller flera språk som ett naturligt sätt att kommunicera
och delta i multipla diskurspraktiker för att skapa mening och begriplighet
i flerspråkiga världar (Garcia 2009). Denna utveckling har också medfört att
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gränsen mellan en individs första- och andraspråk är flytande (Fraurud &
Boyd 2006; Hyltenstam & Lindberg 2004; Lindberg 2009) och att språken
kan variera i styrka och användning över åren. I forskningslitteraturen illustreras detta bl.a. av den alltmer använda beteckningen ”additional language”
istället för andraspråk (L2). I skolan innebär denna utveckling att det inte
självklart låter sig avgöras vilka elever som ska tillhöra den ena eller andra
kategorin. Med en uppdaterad och globaliserad språksyn skulle den svenska
skolans uppdelning av språk i modersmål, moderna eller främmande språk
kunna tonas ned till förmån för en allmän valfrihet att utveckla språk. I detta
sammanhang är den Europeiska kommissionens och kommissionärens förslag om adoptivspråk (Europeiska kommissionen 2008; Lindberg 2009b) värt
att nämnas. Förslaget syftar till att öka de bilaterala förbindelserna i Europa
och möjliggöra kommunikation på varje lands språk (jfr transnationellt perspektiv, Carlson 2009: 59). För att uppnå detta föreslog den tidigare kommissionären Leonard Orban att ”alla européer bör uppmuntras att tillägna sig
ett personligt adoptivspråk” (Lindberg 2009b:26) och därmed bidra till att
”vidga de yrkesmässiga och kulturella horisonterna” (Europeiska kommissionen 2008:17). Som Lindberg (2009b) påpekar skulle en sådan utveckling
kunna stärka ställningen för de språk som tappat mark under senare årtionden och också ge uppmärksamhet åt mindre språk i Europa.
Ur ett samhällsperspektiv kan flerspråkighet och interkulturell undervisning ses som ”hörnstenar för god demokratisk och utbildningspolitisk utveckling” (Nihlfors 2008:102). Därför bör skolan, som en spegel av samhället,
också främja inkluderande praktiker genom att ge utrymme för den samlade språkliga heterogeniteten i klassrummet och integrera elevernas olika
språk i undervisningen (Garcia 2009; Lindberg, 2009b). I ett kanadensiskt
skolprojekt i Toronto framgår hur eleverna skriver böcker och berättelser
eller konstruerar matematiska problem på två språk med hjälp av kamrater, lärare eller föräldrar (Schechter & Cummins 2003; http://thornwood.
peelschools.org/Dual/; www.multiliteracies.ca), vilket medför ett synliggörande av såväl språk som identiteter (jfr Haglund 2005, Otterup 2005).
Sådana praktiker skulle också knyta an till den forskning som visar att flerspråkiga barn parallellt använder olika språk i sin vardag (Evaldsson 2002;
Haglund 2005; Jørgensen 1998; Rampton 1995).

Modersmålsundervisningens betydelse
I en svensk etnografisk studie påvisade Hill (1995, se också Hyltenstam &
Tuomela 1996 för en diskussion av studien) genom intervjuer med 42 tvåspråkiga elever i gymnasiets första årskurs sambandet mellan att under tidigare förskole- och skolår ha deltagit i modersmålsundervisning och:
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•
•
•
•
•
•
•

betyg i årskurs 9 i svenska, matematik, engelska och medelbetyg/snitt
trivsel i skolan
identitet
attityder till modersmål och tvåspråkighet
förekomsten av problem med svenskan enligt ungdomarna själva
korrekthet, flyt och brytning i svenskan enligt intervjuarens bedömning
förmåga att resonera kring det abstrakta begreppet demokrati.

Eleverna som bodde i flerspråkiga bostadsområden i Göteborg valdes ut efter
kriteriet att de hade deltagit i modersmålsträning i förskolan. Gruppen bestod till lika delar av flickor och pojkar från både teoretiska och yrkesförberedande gymnasieprogram i tre gymnasieskolor och totalt var 10 modersmål
representerade. Eleverna delades in i tre grupper beroende på hur länge de
deltagit i modersmålsundervisning under förskolan och skolan och resultaten redovisades för varje grupp och undersökt faktor. Genom studien är det
i yttergrupperna som skillnader framträder på så sätt att gruppen som deltagit i modersmålsundervisning under hela skolkarriären uppvisar ett mer
positivt resultat på alla parametrar. Särskilt tankeväckande är resultatet vid
frågan om identitet. I gruppen ”tidiga avbrott” rapporterade en övervägande
majoritet att de identifierade sig mest som svenskar medan motsatsen var
fallet i gruppen som deltagit i modersmålsundervisning under hela skoltiden. Den förra gruppen var också den som befunnits klara sig sämst med det
svenska språket.
Resultaten visar att de som fått minst modersmålsundervisning var de
som hade de största problemen med svenskan, utifrån betyg, egen bedömning och forskarens bedömning, samtidigt som det var dessa elever som
kände sig mest som svenskar. Hyltenstam och Tuomela (1996: 89f.) påpekar
dock att det inte är möjligt att säga att eleverna i gruppen ”utan avbrott”
klarade sig så bra på grund av att de fått så mycket modersmålsundervisning.
Däremot framkommer i Hills samtal med eleverna att gruppen ”tidiga avbrott” ofta anger att avbrotten styrdes av ”tveksamma vuxna” (Hill 1995:28),
vuxna som pendlat mellan att anamma och avvisa modersmålsundervisningen under sitt barns uppväxt.
Som framgått ovan så stämmer Hills resultat väl med resultaten i andra
studier (se framförallt redovisningen av Thomas & Colliers studie samt
Bakers typologi) och är helt i linje med vad man kan förvänta sig. Resultaten ”faller väl in i den teoretiska ram angående tvåspråkig utveckling och
skolframgång som för närvarande är allmänt accepterad” (Hyltenstam och
Tuomela (1996:90). I nästa del behandlas didaktiska aspekter på undervisning.
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Undervisning
Utgångspunkten för denna del är hur skolspråket kan hanteras med andraspråkselever i undervisning. Efter en kortfattad genomgång av allmänna frågor presenteras två modeller för andraspråksundervisning,
SIOP och genrepedagogik, två exempel på språk- och ämnesintegrerad
undervisning. Andraspråkselever har bråttom, eftersom de ska lära sig
undervisningsspråket samtidigt som de så snart som möjligt måste lära
sig samma stoff som jämnåriga förstaspråkselever och följa deras progression (Mohan 2001:108). Även för förstaspråkstalare kan skolgenrerna utgöra en utmaning, och en viktig komponent i de tolv år som majoriteten
av svenska ungdomar går i skolan är att behärska ämnenas specialiserade
språkbruk.
Förstaspråkselever behärskar vid skolstart den språkliga basen, till skillnad från andraspråkseleverna, och utvecklar under skoltiden huvudsakligen utbyggnaden (Viberg 1996). Den språkliga basen är exempelvis uttal,
morfologi, syntax och ett basordförråd samt samtalsstruktur och grundläggande regler för kommunikation. Dessa är delar av den språkliga kompetensen som modersmålstalare av ett språk i allmänhet behärskar vid skolstart.
Utbyggnaden utvecklas till stor del i kontakt med skola och skriftspråk.
Den består bl.a. av läs- och skrivförmåga, ett specialiserat ordförråd och
en diversifierad genrekompetens relaterad till skolämnen och andra specialiserade kontexter. Andraspråkselever lär sig basen och utbyggnaden mer
eller mindre samtidigt, beroende på vid vilken ålder de kommit till målspråkslandet.
Särskilt med tanke på att språk- och ämnesinlärning i stor utsträckning
är oskiljaktiga blir en central fråga hur undervisningen bäst kan bedrivas
så att andraspråkselevernas utveckling av bas, utbyggnad och ämnesinnehåll blir så effektiv som möjligt. Eftersom språket i ett reguljärt NO- eller
SO-klassrum ofta ligger över andraspråkselevers nivå räcker det inte med
att bara låta andraspråkselever följa gängse undervisning och förvänta sig
att ämnesspråket kommer naturligt (Mohan & Huang 2002:406), dvs. att
inflöde skulle räcka för att andraspråkseleverna ska förstå och producera tal
och text (Hajer 2004:47) (se också avsnittet ”Hur lång tid tar det att komma
ifatt?” ovan).

Inte förenkla utan stötta
Det kan ligga nära till hands att förenkla undervisningsspråket för att möta
andraspråkselevernas behov, t.ex. genom att undvika texter och läsning eller
att inte kräva att andraspråkselever ska göra vissa uppgifter. Flera forskare
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(Hajer 2004, Wong Fillmore & Snow 2004) menar dock att detta är ett sätt
att kringgå skolspråket, och man riskerar enligt Hajer att skapa följande
negativa spiral:
Förklarar svåra ord, men minskar också antalet svåra ord.
Förenklar texter, förkortar texter.
Fokuserar på lösryckta fakta snarare än på djup förståelse.
Låter inte eleverna producera egna texter, undviker elevernas bristande formuleringar i
tal och skrift.
Interaktionen minskar, det pedagogiska klimatet försämras.
Läraren tar över och nivån sjunker. (Hajer 2004:47)

Forskare varnar också för lösningen att undvika undervisningsspråket genom att begränsa undervisningen till enbart experiment och andra mindre
språkbaserade uppgifter, dvs. till att ”göra NO” (eng. ”doing science”):
the emphasis on doing science could lead one to assume implicitly that language is unimportant or a nuisance factor and that evidence of science learning can be generated
effectively by non-language methods or performance assessment (Schleppegrell & Fang
2008:20).

Dessutom tycks andraspråksutveckling i sig gynnas av att innehållet i undervisningen är intellektuellt utmanande och ämnesrelaterat (jfr Thomas &
Collier 1997, 2002).
Det krävs därför en särskilt utvecklad undervisning för att möjliggöra en
effektiv språk- och kunskapsutveckling och göra skolspråket tillgängligt.
En framgångsrik modell är därutöver flexibel och tar hänsyn till att andraspråkselever kommer in i skolsystemet vid olika åldrar och med varierande
läs- och skrivkompetenser på förstaspråket. Den är anpassningsbar i förhållande till elevernas andraspråksnivå och behov i olika stadier, t.ex. en ”tröskelnivå”, en lägsta språklig nivå som krävs för att ta till sig undervisning
(August et al. 2008:168).
I anslutning till den distinktion som togs upp ovan mellan interaktionellt, vardagligt språkbruk å ena sidan och skolrelaterat å den andra, BICS
respektive CALP, illustrerar Cummins (2000) relationen mellan språk och
innehåll i följande modell:
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Kognitivt låg utmaning
A

C

Kontextberoende

Kontextberoende
B

D
Kognitivt krävande

Figur III:3. Relationen mellan språk och innehåll (Cummins 2000:68, vår översättning)

Den horisontella linjen beskriver graden av kontextberoende i vardaglig
kommunikation respektive (ofta skriftligt) monologiskt språkbruk, medan den vertikala gäller den intellektuella komplexiteten. Båda linjerna ska
uppfattas som skalor och inte som motsatser. Längst till vänster på den horisontella skalan avlastas språket av samtalsstöd och kontexten, som återkoppling, gester, den fysiska miljön, medan språket bär hela informationsbördan längst till höger. Behärskning av språkbruket i ruta A innebär inte
nödvändigtvis att man har det i ruta D. För undervisning föreslås en utveckling från ruta A till B till D, dvs. mot ett intellektuellt utmanande innehåll
via kontextuellt stöd. Ruta C bör undvikas utom för repetition av moment
(2000:71).13
Anknytningen till kontext och elevernas erfarenheter i Cummins modell
återkommer som en central aspekt för tillgång till skolspråket i modeller för
andraspråksundervisning som relaterar sig till andraspråkselevernas dubbla
uppgift (jfr Echevarria et al. 2004, Hajer 2004). Andra viktiga komponenter
är bl.a. utrymme för språklig produktion (Echevarria et al. 2004, Hajer 2004,
Lindberg 1995), stöttning (Echevarria et al. 2004, Gibbons 2007, Martin
1999) och språklig avlastning (Echevarria et al. 2004, Gibbons 2006, 2007).
Pedagogiska modeller framhåller i olika grad också explicit undervisning
som en viktig komponent, dvs. undervisning kring språkliga strukturer i
texter (Gibbons 2006, Kramer Dahl et al. 2007, Martin 1999). Nedan diskuteras dessa aspekter och empiriska undersökningar kring dem. Därefter
presenteras kortfattat två modeller för andraspråksundervisning, vari aspekterna ingår, SIOP och genrepedagogik.

13

Jämför också Marianis (1997) variant av modellen med high/low challenge och high/low support.
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Interaktion, grammatik och språklig avlastning i andraspråksundervisning
Aspekter på interaktion
Inom språkundervisning finns en utveckling från en formell inriktning, där
undervisningen utgår från målspråkets grammatik, mot en kommunikativ,
där de kommunikativa behoven är utgångspunkten.14 Grovt uttryckt överger man metoder med huvudfokus på isolerad färdighetsträning, formaliserad grammatikundervisning och en traditionell klassrumsstruktur där
elever i första hand svarar på lärarens frågor (Leung 2001:180). I den kommunikativa undervisningen blir innehållet centralt med krav på relevans
och autenticitet, och inläraren intar en aktiv roll vars intressen och behov är
utgångspunkt för undervisningen. Undervisningen riktas mot kommunikation och interaktion med grund i insikten att man ”lär sig kommunicera genom att delta i kommunikation” (Lindberg 1995b:15). För andraspråkselever
framhåller Gibbons (2000) betydelsen av att få tillfälle att tala i längre turer
i sammanhang där språket är ”under press” (dvs. i situationer där uppgiften
innebär en hög kognitiv belastning och språket inte avlastas av kontexten;
jfr ovan), t.ex. i en förklaring av något som lyssnaren inte känner till, vilket
är svårt att få till om läraren dominerar i en traditionell klassrumsstruktur.
Dialogen ger också utrymme för förhandling av betydelse och form, då samtalet skapas tillsammans av deltagarna (jfr Lindberg 1995 nedan), och det
är också i interaktion elever kan visa om de förstår och läraren kan anpassa
sitt tal genom t.ex. upprepning, omskrivning eller förtydliganden i enlighet
med elevernas behov (Leung 2001:179ff.).
En annan aspekt på interaktion rör stöttning (eng. ”scaffolding”), från
lärare och kamrater, som aktualiseras i anslutning till Vygotskijs begrepp
den närmaste utvecklingszonen (eng. ”zone of proximal development”; ZPD).
Stöttning avser det stöd som behövs för att någon ska kunna utföra något
som han/hon inte klarar ensam, dvs. för att med hjälp av någon annan röra
sig över sin aktuella nivå. Teorierna är ofta inspirerade av barnspråksforskning som visat hur barnets språkutveckling stöds av vuxna i interaktion.
Stöttning ingår i flera modeller för andraspråksundervisning:
Sociocultural theory, encompassing the notion of ZPD and the related pedagogical construct of scaffolding, challenges teachers to maintain high expectations of students but
also to provide adequate scaffolding for tasks to be completed successfully. In terms of

14

Utförligare beskrivningar av ett kommunikativt perspektiv i andraspråksundervisning återfinns i Lindberg 1995 och i förhållande till svenskämnet i Dahl 1999.
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L2 learners, it suggests a somewhat different orientation to learning tasks that has often
been the case in the past. Although it may still sometimes be necessary to simplify tasks,
the use of simplified tasks as an ongoing strategy can lead to a reductionist curriculum.
Instead, we should consider the nature of the scaffolding that is being provided for learners to carry out tasks. (Gibbons 2007:703)

Men argument för interaktion och språklig bearbetning gäller inte bara
språkutveckling utan är också kunskapsrelaterade, då inte bara språkutveckling utan också lärande stöttas av språklig bearbetning av ett stoff. Kunskap
befästs och problematiseras genom att behandlas i olika uttryckssätt, som
olika typer av interaktion eller olika slags skrivande, eller genom omformulering med ett nytt uttryckssätt, t.ex. från tal till skrift:
Övergångar från ett medium till ett annat, ett sätt att formulera sig till ett annat, utgör
platser där lärandet kan förstärkas och förädlas i en läroprocess. De utgör en form av
uppväxlingsstationer. (Liberg 2008:52)

Språklig bearbetning är också ett sätt att socialiseras in i ett ämne, t.ex. genom skrivande (af Geijerstam 2006:42; jfr Interaktion och språkutveckling
ovan). Lärande inom ett ämne kan ses som en växande delaktighet i sätt att
tänka och använda språket inom en gemenskap.
Hägerfelth (2004) undersöker hur språket används i gymnasiekursen Naturkunskap A i två klassrum. Första- och andraspråkselevers användning
jämförs. Materialet av lektioner och gruppsamtal mellan elever samlades
in genom deltagande observation, audio- och videoinspelningar, observationsanteckningar, intervjuer och språkjournaler (självrapportering kring
språkanvändning, t.ex. med vem och om vad). Även elevtexter studerades,
med avseende på sammanhang och innehåll (semantiska kedjor). Hägerfelth hade även tillgång till betyg och diagnosmaterial. I en av klasserna dominerade andraspråkseleverna medan första- och andraspråkseleverna var
ungefär lika många i den andra.
Eleverna intog olika positioner i klassrummet och skilde sig bl.a. avseende
aktivitet och språkanvändning. En passiv roll av lyssnare intogs bara av andraspråkselever medan en ”kritisk kreativ” position intogs av förstaspråkselever, som generellt var mer aktiva. Även om sådana mönster urskildes mellan första- och andraspråkselever fanns variation inom grupperna beroende
på kontextuella faktorer som samtalspartner, bedömning och om uppgiften
var utmanande och rimlig. Både första- och andraspråkselever deltog i interaktionen om de bjöds in. Möjligheterna till detta var större i ett av klassrummen, som i högre grad utmärktes av interaktion, brett texturval och
varierade uppgifter. Hägerfelth drar slutsatsen (2004:339) att andraspråks-
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elever presterar bättre om de får rikligt med möjligheter att använda ett ämnesspecifikt språk och att undervisningssammanhanget därför är centralt.
Empiriska undersökningar kring interaktion och ”språkliga aktiviteter”
Interaktion och språklig ”bearbetning” har undersökts både ur språkutvecklings- och kunskapsperspektiv. Ett exempel på den första typen är Lindbergs
(1995b) studie av andraspråksundervisning för en grupp vuxna andraspråkstalare och betydelsen av smågruppssamtal. I samtalen hade studenterna tillsammans ansvar för samtalet och fick tillfällen till varierad språkanvändning
(1995b:147). Studenterna fick utrymme att producera längre sekvenser och
tillfällen till naturlig kommunikation i högre utsträckning än i lärarledda
samtal. De praktiserade bl.a. turtagning och fick användning för språkliga
resurser som inte behövdes i lärarstyrda lektioner (t.ex. sambandsmarkörer
(men, så, eftersom), uttryck för attityd (just, precis) och typiska samtalsord
som återkopplingssignaler (mm, ehum, jo; ex. ur Lindberg 1995b:152).
Ett exempel på en undersökning av språkliga aktiviteter och lärande är
Rivards (2004) studie av betydelsen av språkbaserade uppgifter som involverar tal och skrift (eng. ”language-based activities”) för lärande i naturvetenskap i årskurs 8. De 154 eleverna klassificerades som låg-, medel- och
högpresterande. Utgångspunkt var tidigare forskning som visat hur språklig
bearbetning i tal och skrift i en trygg klassrumsmiljö främjar lärande:
receiving and giving explanations, clarifying and elaborating ideas, challenging and defending tentative solutions are all possible mechanisms that could account for this enhanced learning (Rivard 2004:432).

I den experimentellt upplagda studien arbetade eleverna med att förklara
ekologiska frågor med problemlösande uppgifter under ledning av särskilt
utbildade lärare i likartad undervisning. En grupp talade dock om uppgifterna i smågrupper utan att skriva, en andra skrev individuella lösningar
medan den tredje först samtalade i smågrupper och sedan skrev individuella texter. En kontrollgrupp skrev individuella lösningar på mer begränsade
uppgifter, för att eventuella effekter av att formulera en förklaring skulle
fångas.
Följande är exempel på hur en grupp elever diskuterar varför det är förbjudet att jaga stora rovdjur i Kanadas nationalparker (vår övers.):
Jennifer: Det är nog för att man inte får jaga i parker och för att…
Ken: Det kan vara farligt /att jaga/ på grund av vargar och grizzlybjörnar
Michael: Ja för de kan anfalla om de är arga
Heather: Och för att grizzlybjörnen är utrotningshotad
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Michael: Och de är ute efter pälsen
Heahter: Så att de inte ska utrotas
Michael: Ja och vargarna
Ken: (…) För om vi har ihjäl alla vargar kommer det kanske att bli fler gnagare, som vargarna äter
Michael: Ja gnagare och sånt kommer att bli fler och så blir de för många. Ja jag tror att
det är därför

I de förklaringar som dessa elever skrev individuellt efter diskussionen
fanns enligt Rivard med såväl jaktförbudet, utrotningshotet, förändrade bytespopulationer och störningar i näringskedjan. Inte någon av de elever som
bara skrev individuella uppgifter utan att delta i samtal hade med alla dessa
faktorer i sina texter.
Elevernas kunskaper testades före, under och efter momentet genom flervalsfrågor och bedömning av skrivuppgifter och samtal. De högpresterandes resultat påverkades inte i så hög grad av om de deltagit i förberedande
samtal eller inte. De tycks ha haft goda resurser från början för att klara individuella krävande uppgifter. Låg- och medelpresterande elever gynnades
däremot av att ha diskuterat uppgifterna med andra och fick bättre resultat på flervalsfrågor, hade bättre begreppslig förståelse och mindes stoffet
bättre över tid i jämförelse med andra lågpresterande. Även i de skriftliga
lösningarna framkom att de lågpresterandes förståelse gynnades av samtal,
och både de hög- och lågpresterande gynnades mer av att skriva förklaringar
än mindre utmanande uppgifter.
Relaterat och förankrat lärande
Ytterligare en faktor som ofta betonas i samband med andraspråksundervisning är kontextualisering och anknytning till tidigare erfarenheter och
mellan teman. Langer (2001) behandlar bl.a. relaterat och förankrat lärande
(eng. ”connected learning”) som en framgångsfaktor i en longitudinell undersökning av 88 klasser i högre skolår i 25 amerikanska skolor. Fokus ligger på skolor som presterade över sina förutsättningar och lyckades bättre i
läsning och skrivning än jämförbara skolor. Det fanns variation i elevsammansättning men majoriteten var socialt och etniskt heterogena. Fokus var
på ”high literacy” i kontrast till grundläggande läs- och skrivförmåga: ”included are the ability to use language, content and reasoning in ways that
are appropriate for particular situations and disciplines” (2001:838). Sex drag
identifierades som förvisso kunde förekomma sporadiskt på de skolor som
lyckades mindre bra men som var särskiljande mellan skolorna i det att de
hela tiden genomsyrade undervisningen på de framgångsrika skolorna. Med
relaterat och förankrat lärande menas:
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The education literature on learning and instruction is replete with evidence that student learning and recall are more likely to be enhanced when connections can be made to
prior knowledge gained from both in- and out-of-school experiences than when content
of instruction is treated as if it is entirely new. (Langer 2001:842)

Relaterat lärande kan gälla mellan begrepp och erfarenheter inom lektioner, mellan lektioner och skolår eller mellan erfarenheter och kunskaper
innanför och utanför skolan. Dessa kopplingar gjordes systematiskt på de
framgångsrika skolorna men inte alls eller sporadiskt på de övriga. Ett exempel på relaterat lärande är en lärare som vid läsningen av en roman kopplade till ett tema som klassen mött i tidigare verk, blindhet som symbol.
Läraren ville också att eleverna reflekterade kring symbolen i sina liv och
hur identitetsskapande sker i interaktion med andra (2001:864). En annan
ville göra kopplingar mellan verk och satte samman romaner i tematiska
par, så att eleverna exempelvis kunde jämföra framställningen av familjen i
två romaner (2001:866).
Ball & Ellis (2008) föreslår i sin tur i anslutning till sin diskussion om
identitet att barns erfarenheter och kunskaper ges utrymme i undervisningen för att vidga deras språkbruk mot det som premieras i skolan (2008:505).
Utöver interaktion, kontextualisering och, enligt somliga, explicit undervisning som tagits upp ovan är språklig avlastning och stöttning viktiga
komponenter i andraspråksundervisning. Aspekterna tas upp i två modeller
nedan, SIOP och genrepedagogik, som är utvecklade för att möta andraspråkselevers dubbla uppgift att både lära språket och stoffet.
Om språk i skrivundervisningen
Om enigheten kring interaktion och funktionalitet är relativt stor inom
andraspråksfältet är grammatikens roll mer omdiskuterad. En skiljelinje
gäller också undervisningens roll och möjligheter i skrivundervisningen (jfr
Herzberg 2001, Holmberg & Wirdenäs 2010).
Vissa menar att skrivutveckling bäst sker spontant och i interaktion med
andra i relevanta sammanhang. Att lära ut genremönster i formell undervisning är enligt denna ståndpunkt ineffektivt eller omöjligt. Freedman (1993) är
förespråkare för en sådan uppfattning och menar att genrekompetens utvecklas spontant och i princip inte kan läras ut. Freedmans empiri är några juridikstudenters växande förmåga att skriva juridiska genrer, vilket de lär sig genom
dagligt arbete med juridiska frågor och inte genom undervisning om genrerna.
Explicit undervisning om genrenormer kan, menar Freedman, motverka sitt
syfte: ”The danger in explicit teaching is that we may thereby prevent our students from enacting what they know tacitly” (1993:235). Dominerande diskurser är kopplade till verkliga verksamheter som är svåra att imitera i klassrum.
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Argument som framförts mot Freedman är i vad mån insikter om universitetsstudenters lärande kan överföras på elever i ungdomsskolan. Det har
ifrågasatts i vad mån alla elever har en sådan tyst kunskap som enligt Freedman kan hämmas av genremodeller. Frågan har också rests hur elever som
inte från början har tillgång till privilegierade språkbruk kan få det genom
skolan. Juridikstudenter kan antas befinna sig i en osedvanligt gynnsam
miljö för socialisering in i yrket och själva vara mycket motiverade. Många
hör därtill säkert till dem som haft det relativt lätt för sig i skola och högre
utbildning.
Enligt förespråkare för explicit undervisning missgynnar sådana indirekta
modeller som Freedman förespråkar, där explicit undervisning om språk har
en svagare ställning (Hyon 1996:709), barn som inte från början har tillgång
till de genrer som premieras i skolan. Genreförtrogenhet kan enligt denna
uppfattning utvecklas i undervisning och stöds av metaspråkliga kunskaper
om textmönster. Centralt är dock att grammatiken är funktionell, dvs. relateras till texter och deras sociala sammanhang. All grammatikundervisning
främjar nämligen inte elevers skrivutveckling, vilket konstateras i Graham
& Perins (2007) metaanalys av över 120 forskningspublikationer om framgångsfaktorer i läs- och skrivundervisning. De explicita modellerna innebär alltså inte en återgång till ickekommunikativa undervisningsformer där
man huvudsakligen fokuserar form. Inte heller är explicit undervisning detsamma som fokus på fel, som Atkinson & Connor (2008) påpekar. Arten av
grammatikundervisning spelar alltså stor roll.
Förespråkare för explicit undervisning kommer bl.a. från den australiensiska genreskolan, där man alltså menar att förebildstexter och kunskap
om textmönster effektiviserar skrivundervisningen. Man betonar förvisso,
likt Freedman, vikten av interaktion och meningsfull skrivmiljö (Gibbons
2006:88, Schleppegrell 2004:44). Men man menar att den starka tilltron till
en spontant växande genrerepertoar och att elevens skrivande utvecklas naturligt under rätt betingelser gynnar en redan gynnad grupp elever som från
början omgivits av text och många genrer. Elever från mindre litterata hem
eller andraspråkselever som inte i större utsträckning kommer i kontakt
med texter på andraspråket utanför skolan lämnas utan stöd. Genreskolan
fäster stark tilltro vid undervisningens möjligheter och förespråkar bl.a. en
tydligare lärarroll och ett starkt fokus på just den språkliga utformningen
som ett framträdande led i stöttningen. Vi återkommer till genrepedagogiken längre fram (Språk- och ämnesintegrerad undervisning).
Empiriska undersökningar om explicit undervisning
Den amerikanska National Literacy Panel on Language-Minority Children
and Youth gick igenom flera hundra vetenskapliga publikationer rörande
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olika faktorers inflytande på andraspråkselevers litteracitet (August et al.
2008), varav några kan relateras till frågan om explicit undervisning. Undervisning kring språkljud som syftar till fonologisk medvetenhet hos flerspråkiga barn var gynnsam för den första läsinlärningen liksom undervisning som fokuserade ordförråd och ordbetydelse (2008:144f.). Att undervisa
förstaspråkselever om lässtrategier gav också tydligt positiva effekter, t.ex.
hur elever kan ställa frågor till texten eller sammanfatta den. Panelen fann
få experimentella undersökningar av skrivundervisning för andraspråkselever men konstaterar utifrån dessa att minoritetselever tycks gynnas av vissa
drag i undervisningen:
Generally, these studies found that language-minority students benefit from structured
writing procedures in which students are explicitly taught to write well, and from peerediting approaches in which students revise their writing on the basis of feedback from
others (August et al. 2008: 145).

Det finns betydligt mer forskning om effekten av skrivundervisning på
förstaspråkselevers skrivande än på andraspråkselever (August et al. 2008).
Vi tar här upp Graham & Perin (2007), där både första- och andraspråkselever ingår, en storskalig genomgång av 123 publikationer vilken med
statistiska metoder15 mäter effekten av olika typer av skrivundervisning
för elever i årskurs 4–12 i syfte att hitta effektiva metoder (”practices”).
Undervisningsmetoderna som ingår är varierande och inkluderar exempelvis processkrivning, ”explicit undervisning” och olika strategier. Man
fann belägg för goda effekter på elevers skrivande av bl.a. strategier för
att självständigt planera och revidera text, i synnerhet för svaga skribenter (2007:462). Goda effekter hade också olika typer av planering inför
skrivandet, peer assistance och användningen av modelltexter. Författarna
sammanfattar genomgången i ett antal rekommendationer (2007:466f.)
där den starkaste är strategier för att planera, revidera och sammanfatta
text, definierat som följer:
[Strategy instruction] involves explicitly and systematically teaching students strategies
for planning, revising, and/or editing text. Instruction is designed to teach students to
use these strategies independently. Writing strategies range from processes, such as brainstorming (which can be applied across genres), to strategies designed for specific types of
writing such as stories and persuasive essays. (Graham & Perin 2007:449)

15

Undersökningen mäter effektstorleken på undersökningar som omfattar både en experiment- och en
kontrollgrupp.
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Man rekommenderar också att elever arbetar tillsammans med texter, att
det finns tydliga mål för uppgiften och att elever får samla och strukturera
idéer inför skrivandet. Vidare rekommenderas också fokus på meningsbyggnad och hur texter görs tätare samt användning av förebildstexter för olika
typer av skrivande. Även i Langer (2001) ger undervisning kring strategier
goda effekter.
August et al. (2008) och Graham & Perin (2007) är storskaliga forskningssammanfattningar. En kvalitativ undersökning är Yehs (1998) undersökning
av effekterna av explicit respektive indirekt undervisning som genomfördes
i samarbete med två lärare i norra Kalifornien och deras fyra årskurs 7-klasser. Merparten av eleverna kom från låginkomstfamiljer och tillhörde etniska minoriteter. På standardiserade lästest hade många låga resultat.
Lärarna gav explicit språklig undervisning i en klass vardera, kallade experimentklasserna, men inte i de båda andra, jämförelseklasserna. Undantaget
den explicita undervisningen skulle båda grupperna få samma processorienterade undervisning:
…students in both groups were taught using the same process approach, in which the emphasis is on writing as a process that includes prewriting, writing, responding, revising,
editing, developing skills with conventions, and evaluating, with instruction integrated
into the writing process. (Yeh 1998:61)

Eleverna skrev flera argumenterande uppsatser kring samhällsaktuella frågor
med en fiktiv kontext, t.ex. brev till rektor om klädkoder eller till USA:s
president. Inför skrivandet läste de artiklar i ämnet och deltog i muntliga debatter och ”brainstorming” i klassen. Experimentgruppens explicita undervisning bestod i strukturer för argumenterande text, t.ex. hur de kan byggas
upp i olika steg som tes, stöd för tesen, motargument, bevis, sätt att foga samman delarna, samt typer av argument, som fakta, värderingar och orsaker.
Bedömningen av texterna gjordes av två utomstående bedömare och gällde uppsatsernas uppbyggnad och utförlighet, korrekthet samt författarens
”röst”, dvs. uttryck för attityd av olika slag. I relation till jämförelsegruppen
bedömdes experimentgruppens texter som mognare och mer typiska för
genren. De hade tydligare struktur och fylligare, bättre underbyggda argument samt tydligare koppling mellan argument och ståndpunkter. Strukturen användes huvudsakligen flexibelt. I intervjuer uppvisade experimentgruppen större kunskaper om textuella kriterier och argumentation och
fokuserade i mindre grad på lägre nivåer som korrekthet. Det högre resultatet för experimentgrupperna gällde oavsett skola och kön.
Sammanfattningsvis menar Yeh sig visa att experimentgruppens utveckling i förhållande till jämförelsegruppen kan hänföras till den explicita un-
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dervisningen. Han menar också att den explicita undervisningen varken
gett upphov till svagare, mindre personlig röst eller rutinmässig eller slavisk
användning av mönster. Yeh (1998:77) fortsätter:
The findings suggest the importance of combining explicit and immersion approaches
for teaching argumentative writing. Explicitly teaching heuristics plus immersion was
more effective than the comparison treatment – a commonly used approach that immersed students in reading, debating, and writing thesis-support argumentation. /…/ The
results support the conclusion that minority students benefit from clear guidance regarding teachers’ expectations about thesis-support argumentation.

En liknande undersökning gjordes av Sengupta (2000), av effekten av explicit undervisning kring revideringsstrategier och mottagaranpassning med
15–16 år gamla andraspråkselever i Hong Kong. De elever som fått explicit
undervisning (2000:106) fick högre betyg på sina slutuppsatser än eleverna i
kontrollgruppen, och i intervjuer uppvisade de en mer holistisk, mottagarmedveten syn på text medan jämförelsegruppen mer omtalade korrekthet
och lägre språkliga nivåer.

Språk- och ämnesintegrerad undervisning
Pedagogiska modeller
Språk- och ämnesintegrerad undervisning har vuxit fram som ett sätt att
stärka andraspråkselevers skolframgång, sedan det blivit uppenbart att det
inte var tillräckligt med andraspråksperspektiv bara i ämnet engelska för att
möta andraspråkselevers språkliga behov (Mohan 2001:107, Schleppegrell &
Fang 2008:3, Short 2005:75) eller att enbart exponera andraspråkseleverna
för andraspråket (Mohan 2001).
Flera varianter av språk- och ämnesintegrering finns. Short (2005) tar
upp dels andraspråksundervisning som färgas in av övriga ämnen och
innehåller sådant som skolrelaterade register och kompetenser nödvändiga för andra ämnen, dels ämnesundervisning som innehållsligt och didaktiskt präglas av språkliga perspektiv och hänsyn till andraspråkselevers
behov. Stoller (2004:268) beskriver olika modeller av språk- och ämnesintegrering som en skala, från dem som i första hand drivs av ämnesinnehållet och vars mål i första hand är stofforienterade till dem som drivs av
språket och har fler språkliga mål. Den amerikanska SIOP-modellen och
den australiensiska genrepedagogiken förenar båda språkliga perspektiv
och ämnesundervisning. Genrepedagogik är därutöver en skrivpedagogisk modell, som tillämpas både i ämnesundervisning och i språk- och
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modersmålsämnen, i de sistnämnda i högre grad för att lära en genre (jfr
Hammond 2006).
SIOP-modellen
SIOP (”The Sheltered Instruction Observation Protocol”), utvecklad under
1990-talet, är ett exempel på en amerikansk språk- och ämnesintegrering.
Modellen har tagits fram och bearbetats i samarbete mellan forskare och
lärare (Echevarria & Short 2001). SIOP är ett detaljerat observationsprotokoll utvecklat för att analysera och utvärdera undervisning som underlag för
utveckling av språk- och ämnesintegrering för andraspråkselever. Protokollet består av åtta delar: lektionsförberedelse, uppbyggnad av förkunskaper,
begripligt inflöde, strategier, interaktion, tillämpning, genomförande av
lektionen, tillbakablick och bedömning (efter Echevarria et al. 2004).
SIOP erbjuder konkreta exempel på undervisning och bedömning som syftar till att utveckla både språk och kunskaper hos andraspråkselever, inklusive exempel på hur lärare kan planera utifrån viktiga andraspråksdidaktiska
perspektiv och integrera centrala moment i andraspråksundervisning som
multimodala tekniker, tydliga språk- och ämnesmål, begripligt inflöde och
anknytning till elevernas bakgrund och kunskaper. Andraspråksdidaktiska aspekter som betonas i beskrivningar av protokollet är bl.a. att anpassa tal till en
lämplig nivå för andraspråkstalarna, t.ex. genom ett långsammare taltempo,
enkel meningsbyggnad och genom att förklara idiomatiska uttryck. En framträdande komponent är språklig avlastning med hjälp av andra modaliteter eller medier, som bilder, modeller eller experiment. Man betonar tydliga, kända
och rimliga krav som ger eleverna möjlighet att lyckas och som blir successivt
högre i samband med stöttning. Både tala, lyssna, skriva och läsa bör finnas
med i ett moment. Vissa aspekter, som begripligt innehåll och interaktion bör
finnas med i alla lektioner medan andra inte återspeglas vid varje lektionstillfälle. Under en period om några lektioner bör dock alla ges utrymme.
SIOP-modellen är ett exempel på en didaktisk modell som omsätter i
praktik flera av de principer för andraspråksundervisning som tagits upp
ovan. Det som däremot helt saknas i SIOP är koppling till en språkteori eller språkinlärningsteori vilket gör att protokollet endast kan betecknas som
författarnas idé om hur undervisning för andraspråkselever bör gå till än
som forskning om hur det verkligen går till.
Genrepedagogik
Genrepedagogiken, eller Sydneyskolan, utvecklades ur och är nära sammanlänkad med systemisk-funktionell lingvistik (SFL), en språkteori utvecklad av
M.A.K. Halliday som bl.a. syftar till att beskriva dels text, dels språket i relation till kontext och språklig variation mellan kontexter. Språkmodellen
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är därför lämplig för beskrivningar av språket i skolan eller enskilda skolämnen. Genrepedagogiken utgår från definitionen av genre som ”a staged,
goaloriented, social process” (Christie 1999), språkmönster som används i
ett visst sammanhang i en viss kultur för att nå särskilda syften.
Genrepedagogiken utvecklades i projekt i ungdomsskolor i Sydney varav
flera hade låg måluppfyllelse och en hög andel andraspråkselever och aboriginer. Teoretisk utgångspunkt var bl.a. SFL-baserad barnspråksforskning
(t.ex. Halliday 1986, 1993) där lärande studeras ur språkligt perspektiv och
språket antas vara mediet för både lärande och social interaktion. Detta resulterar i genrepedagogiken i starkt fokus på språk i förhållande till lärande
och i undervisningen.
Lingvister tyckte sig i skolorna se att eleverna använde en smal repertoar
av genrer och att personliga genrer dominerade, t.ex. personliga berättelser, och ville därför vidga genrerepertoaren till diskursiva, icke-berättande
genrer för att eleverna skulle bli kompetenta användare av skolrelaterade
eller offentliga texter och inte begränsade till dem de själva hade erfarenhet
av. Man gjorde omfattande beskrivningar av ämnesspråk och av relevanta
genrer för elevskrivande (Coffin 2000, Halliday & Martin 1993) och utvecklade en modell för skrivande som bl.a. utmärks av starkt fokus på genrers
uppbyggnad och på text i förhållande till kontext och social funktion. I
Australien har genrepedagogiken fått stor spridning och vidareutvecklats i
aktionsforskningsprojekt.
Genreskolan har kompensatoriska strävanden att bereda alla elever tillgång till ”maktens genrer” (”genres of power”) och rätta till en slags språklig
snedfördelning som innebär att vissa grupper har tillgång till de språkbruk
som premieras i offentliga och utbildningsrelaterade sammanhang. Genrepedagogiken utvecklades inte uteslutande för andraspråksundervisning
men har fått bred tillämpning inom den; exempelvis beskrivs dess framväxt
i Davison (2001) som del i ett allmänt intresse i Australien under 1980- och
1990-talet för andraspråkselevers skolgång och andraspråksundervisning,
samt i en allmän kritik mot ”naturligt lärande” och därmed intresse för språkets roll i lärande och explicit undervisning (2001:30).
Språkanalysen och undervisningen i prestigegenrer antas inte bara bidra
till att elever får tillgång till prestigegenrer utan också till kritisk läsning
och förmåga att avtäcka ideologi i text. Coffin (2000:411f.) menar exempelvis
att hennes analys av historieämnets språkliga mönster potentiellt kan bidra
till förmåga att se igenom historietexternas sätt att framställa som ”naturligt” (eng. ”naturalised”) något som egentligen är resultatet av tolkning och
urval, eventuellt med ideologiska övertoner.
För samtalen om olika genrers utformning och funktion krävs ett metaspråk, ett språk för att tala om språk, vilket hämtas från systemisk-fun-
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tionell lingvistik. I klassrummen analyseras texter med SFL-termer redan i
låga åldrar och texterna fungerar bl.a. som förebilder för eget skrivande. Den
explicita undervisningen om text är en del i stöttningen, som har en framträdande roll i genrepedagogiken i form av modeller och gemensam konstruktion av text (Martin 1999) med tydliga likheter med Vygotskij (Wells
1994) och som en del av den ”synliga pedagogik”, med förebild i Bernstein,
där kriterier för värdering och bedömning är tydliga och kända. Förebilder
har hämtats från barnspråksforskning och den centrala roll vuxna och andra
”mer vetande” spelar i barns språkutveckling genom ”guidance through interaction in the context of shared experience”, som i följande samtal mellan
ett närmare fem år gammalt barn och föräldrarna:
(F[ather] says the current (hired) car can’t go as fast as the usual one)
S[tephen] [4.8]: I thought – I thought all cars could – all cars could go the same – all cars
could go the same (pause) fast.
M[other]: The same speed.
S[tephen]: Yes same speed. (Painter 1999:121)

Liksom föräldrar i barns språkutveckling är centrala modeller tilldelas läraren en framträdande roll i arbetet med funktionell undervisning om text.
Genrepedagogiken tillämpas både i språkämnenas skrivpedagogik och i
andra ämnen. I orienteringsämnena är utgångspunkten den starka koppling
som görs mellan språk och lärande och ett sätt att konkretisera insikten att
lärande i ett ämne innebär att man utvecklar det språkbruk som är gängse
i ämnet. Undervisningen läggs upp utifrån parallella språk- och kunskapsmål och ofta gäller ett moment både ett stoff och en genre som är relevant
för det. I t.ex. Macken-Horarik (2002) gäller ett undervisningsmoment i
NO fortplantning och parallellt genren förklaring, en lämplig genre dels
eftersom momentet gick ut på att förklara hur fortplantning går till, dels
som hävdvunnen genre i naturvetenskap. Den genrepedagogiska strävan att
eleven utvecklar kunskap och ämnesspråk parallellt hänger ihop med ett
intresse för läs- och skrivutveckling under hela skoltiden och de nya språkkompetenser som krävs i ämnena. För en diskussion av genrepedagogik,
systemisk-funktionell lingvistik och andraspråksforskning, se Magnusson
(2009).
Ett tredje alternativ
Cope & Kalantzis (1993) diskuterar genrepedagogik i förhållande till två
konkurrerande paradigm i skrivundervisning, traditionalism å ena sidan och
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progressivism å den andra.16 Progressivismen vann mark i Australien under
1970-talet som en reaktion mot traditionalismen och följdes av en motreaktion av traditionalism. Genrepedagogik utgör enligt författarna ett tredje
alternativ till dessa motsatta perspektiv i skrivundervisning.
Traditionalismen vilar i Cope & Kalantzis tappning på formell korrekthet
(1993:1) och grammatikundervisning baserad på latin och grekiska, vilket
gör att den inte i alla stycken fungerar som beskrivningsredskap för engelskan. Grammatikundervisningen associeras med överföringspedagogik
och utantillinlärning (1993:3) och med språkliga käpphästar vars egentliga
funktion enligt Cope & Kalantzis är att fungera som tecken på bildning och
exkludera dem som inte kände till reglerna (eng. ex.: she did it ist.f. she done
it, isn’t ist.f. ain’t; 1993:3).
Progressivism uppkom i sin tur som en reaktion mot traditionalismen.
Centrala komponenter är ”whole language” och processkrivande:
Following Dewey, students were now to be active learners, to learn by doing, to learn
through practical experience rather than learn facts by rote. Learning was to be meaningful rather than formal. The most effective learning, it was assumed, would take place
when it was relevant to the individual rather than institutionally imposed. Curriculum
was to stress process over content. /…/ Authentic resources, things that students wanted
to read and write and which were of relevance and interest to their own lives, would be
used instead of textbooks. The focus of the writing curriculum would no longer be on
language in the abstract but on the meaning the child wanted to communicate (Cope &
Kalantzis 1993:4f.).

Barnspråksutveckling stod modell för läs- och skrivundervisningen. Läraren
skulle följaktligen avstå från rättning och intervention och låta skriftspråkligheten utvecklas ”naturligt”. Läraren fick en undanskymd roll som den
som röjer vägen (eng. faciliator) eller administrerar (eng. manager). Den för
traditionalismen centrala grammatiken kastades ut.
En viktig poäng i Cope & Kalantzis’ resonemang är att båda paradigmen,
progressivismen såväl som traditionalismen, sägs missgynna elever från
icke-priviligierade miljöer. Traditionalismen exkluderar dem som inte tillhör en värderad grupp. Men genom att förneka att vissa språkbruk är mer
gångbara än andra i skolan, omöjliggör progressivismen tillgång till skolans
språk via utbildning: ”As there could be no ’proper language’, there could
also be no ’disadvantaged’ student” (1993:5). Progressivismen, menar Cope &

16

Argumentationen gäller ”missgynnade” elever generellt (eng. disadvantaged), första- såväl som andraspråkstalare.
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Kalantzis (1993:6), gynnar medelklassbarn och reproducerar därmed ojämlikhet på samma sätt som traditionalismen.
Vad gäller kunskap och undervisning om språk i skrivundervisningen är
traditionalismens grammatik verkningslös enligt författarna, eftersom den
är isolerad från skrivundervisningen. Den kan inte heller förklara språkets
variation i förhållande till ett socialt syfte och således inte till genrer. Progressivismens tilltro till en ”naturlig” utveckling av skriftspråklighet med
barnspråksutveckling som mall är emellertid orealistisk:
Orality and literacy could hardly be more different, not only in their discursive structures
but in the different nature of the learning process that is involved. ”Natural” literacy learning is simply an inefficient use of time and resources. (Cope & Kalantzis 1993:6)

Inte bara skiljer sig utvecklingsgångarna och sammanhangen för barns
muntliga språkutveckling och utveckling av läsning och skrivning. Utpräglat skriftspråkliga genrer, t.ex. vetenskaplig text, skiljer sig grammatiskt
mycket från talspråk (jfr Skolspråk och vardagsspråk ovan). Genrepedagogisk undervisning organiseras inte sällan med hänsyn tagen till skillnader av
olika slag mellan tal och skrift.
Språkligt organiserad undervisning
I genrepedagogisk undervisning utnyttjas ofta ”the mode-continuum”, ung.
”mediumskalan”, som betecknar en glidande skala mellan tal och skrift.
Istället för att se tal och skrift som motsatspar föreslår modellen att skillnaderna är gradvisa och att språkbruk alltså kan vara mer eller mindre talrespektive skriftspråkligt, illustrerat i figur III:4:
Här och nu
Handling
Tal

Distansering
Reflektion
Skrift

Figur III:4. The mode-continuum

Längs till vänster återfinns dialogiskt, kontextbundet och vardagligt språkbruk och längst till höger monologiskt, självbärande, ofta specialiserat
språkbruk. I pedagogiskt syfte kan genrer placeras in längs skalan, från vardagligt tal och temporal organisering till specialiserade genrer (jfr Vardagsspråk och skolspråk ovan). Därmed skapas utvecklingsgångar för elever mot
alltmer icke-vardagliga och monologiska genrer med logisk struktur, t.ex.
berättelse, redogörelse, förklaring, argumentation. Pedagogiskt illustrerar
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modellen en successiv rörelse mot skalans högra sida genom ett allt mer
skriftspråkligt språkbruk.
En språkmässig brygga mellan utpräglat tal- och skriftspråk kan exempelvis vara mellanformen planerat, monologiskt talspråk. I ett flerspråkigt
klassrum beskrivet i Gibbons (2000) realiserades rörelsen längs ”mediumskalan” genom att de 8–10 år gamla eleverna först arbetade med experiment
i smågrupper där språket var interaktivt och kontextbundet, för att därefter
med lärarens stöttning muntligt återberätta vad de gjort och därmed använda ett språkbruk med högre krav på kontextobundenhet och precision.
Återberättelsen fungerade därmed som brygga till en skriftlig rapport om
samma experiment, som krävde högre specialisering och generalisering och
anslutning till skriftspråkskonventioner. Det var först i de senare momenten som vetenskapliga termer introducerades, då eleverna redan hade en
grundläggande förståelse att förankra dem i:
The broader principle is that language which would normally be beyond students’ comprehension is likely to be understood when students can bring their experiences and understandings as a basis for interpretation. /…/ The overall sequence of activities also presents a challenge to more traditional ways of sequencing teaching and learning activities
in the second language classroom, where a unit very often begins with the pre-teaching of
vocabulary or a grammatical structure. While this approach may be appropriate in some
teaching contexts, it is underpinned by the notion that learners must first ‘learn’ language
before they can ‘use’ it. (Gibbons 2000:267)

För att eleverna ska ha anledning att berätta för varandra vad de gjort krävs
en informationsklyfta, att talarna vet något som övriga inte vet, varför smågrupper av elever gjorde olika experiment. Varje grupp blev därmed expert
på sitt område.
Den språkliga utvecklingen mellan stegen motsvarades av en innehållslig
utveckling, då eleverna fick tillfälle att bygga en grundläggande förståelse
för vetenskapliga skeenden i det första experimentet och sedan successivt övergå från att handla till att reflektera och till ett mer vetenskapligt synsätt. Läraren interfolierade elevernas muntliga återberättelser med
vetenskapliga termer (t.ex. ’repellera’ istället för ’stöta bort’) liksom med
upprepningar och andra typer av stöttning som eleven behövde i stunden
för att producera återberättelsen. Denna cykel i tre steg upprepades flera
gånger och skapade språkutveckling genom ”gemensamt konstruerad diskurs” (2000:261).
Kramer-Dahl et al. (2007) beskriver på liknande sätt förberett, mindre
kontextbundet talspråk, här ”skolrelaterat talspråk” (eng. ”literate talk”).
Skolrelaterat talspråk fungerar som brygga mellan talat, vardagligt språk-
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bruk och skriftligt och specialiserat i undervisning för andraspråkselever
i Singapore. Ämnet var demografi inom ett tema i samhällskunskap. Skolrelaterat talspråk användes t.ex. i redovisningar och föreläsningar och hade
funktionen av förstadium till skrivande. Exempelvis fungerade muntlig
återberättelse som förberedelse inför en rapport och en muntlig debatt som
förberedelse inför en skriftlig argumentation.
Utvecklingen återges i figuren nedan. Vardera axeln motsvarar den kunskapsrelaterade respektive den språkliga utvecklingen. Pilarna mellan boxarna betecknar hur eleverna i varje rörelse längs den vertikala axeln rör sig
längs den horisontella, dvs. från ett kontextbundet till ett mer självbärande
språkbruk. Vid en rörelse uppåt på den vertikala kunskapsaxeln återgår man
till det kontextbundna talspråket längst till vänster och rör sig sedan mot
höger.
Den vertikala axeln är en utveckling från faktabaserad information till
ett mer perspektivrikt förhållningssätt. Exempelvis arbetade man i början
av temat med grundläggande fakta kring befolkningsfrågor, senare med undersökande uppgifter i grupp och slutligen med ett rollspel. Eleverna fick
företräda olika intressegrupper och fick positioner att utgå från i diskussioner om olika intressen och konsekvenser av politiska beslut. Avslutningsvis
skrev de självständigt kring ämnet. Språkligt rörde sig eleverna från interaktivt, kontextberoende språk, via återberättelser mot en självständigt skriven
rapport.
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Figur III:5. Interaktion och stöttning i klassrummet. Efter Kramer-Dahl 2007:180; vår övers.
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(efter Martin 1999:131; vår övers.)
Figur III:6. Den pedagogiska cirkelmodellen

Ett exempel på undervisning organiserad utifrån språkliga principer, som
bygger på fundament som stöttning och interaktion, är den pedagogiska
cirkelmodellen (Martin 1999) i fyra steg (vilka kan upprepas och vars inbördes ordning kan varieras). Det första steget utgörs av uppbyggnad av kunskap om fältet, det andra av dekonstruktion eller modellering, dvs. en genre
analyseras i förhållande till funktion och sammanhang och plockas isär för
att undersöka hur delarna bidrar till syftet. Dekonstruktionen följs av gemensam konstruktion, då elever och lärare tillsammans skriver ett exempel
på genren. Ofta är läraren sekreterare som antecknar elevernas förslag och
föreslår hur de kan förbättras eller göras mer genretypiska eller skriftliga.
Det sista steget är individuell konstruktion då eleven själv producerar en
text inom genren. I cirkeln i figuren ovan omges stegen av en yttre cirkel,
”bestämma sammanhanget” och ”bygga fältet”, för att understryka att syfte,
kontext och kunskapsuppbyggnad representeras i alla steg. Stöttningen representeras här av förebildstexterna, den gemensamma konstruktionen av
text och samtalen om texternas utformning med ett metaspråk.
Ofta ges läromedel begränsat utrymme, eftersom de är en skolintern typ
av text som inte har någon motsvarighet utanför skolan. Stoffet hämtas från
flertalet företrädesvis autentiska källor av flera modaliteter. Var i kedjan och
i hur hög grad dessa är utpräglat skriftliga beror på elevernas ålder och vana
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vid skrift. Med små barn föregås eventuellt skriftliga auktoriteter av muntlig expertis, och egna upplevelser ägnas längre tid än med äldre elever, för
att föras in först i slutet av momentet (Derewianka 1990). För andraspråkselever är muntlig förhandling centralt, och i de första stegen byggs muntligt
baserad förståelse med mer vardagliga förtecken än den skriftspråkligt paketerade och specialiserade kunskap som utgör målet. Noteras kan således
att elever inte konfronteras med skriftspråkligt framställd och specialiserad
kunskap initialt vare sig det gäller egen produktion eller i kunskapssökande
utan lotsas dit successivt via mer muntliga och vardagsnära moment. Den
pedagogiska cirkelmodellen tillämpad med andraspråkselever inkluderar
med fördel moment från andraspråksundervisning (Davison 2001:48).
Med hänvisning till cirkelmodellen argumenterar Mohan & Huang, företrädare för en SFL-baserad variant av språk- och ämnesintegrerad undervisning, mot en viss typ av ”fokus på form”, utan funktion (eng. ”language code
perspective”). ”Fokus på form” innebär här att språkliga strukturer studeras
utan koppling till funktion eller betydelse eller att text läses som exempel
på språkstrukturer utan att hänsyn tas till hur strukturerna relaterar till
innehållet och genren:
It is a familiar point that a page of discourse from a science course textbook brings together language and science content. Seen from a language code perspective, however,
it is merely a list of grammatical structures and vocabulary; the meaning of the page,
the science content, has been lost. The focus on form approach, therefore, reduces the
problem of curriculum integration to the search for language forms in content material.
It becomes impossible to ignore the science curriculum as a macro-level structure of meaning (Mohan & Huang 2002:407).

Poängen är i stället, menar författarna, att studera de språkliga strukturerna
i sin funktion i en text. Deras exempel gäller en naturvetenskaplig text och
däri språkstrukturer som fyller vissa funktioner i den naturvetenskapliga
världsbilden. I det undervisningsexempel de citerar var det språkliga målet
i en kanadensisk språkbadsklass att lära sig konditionalsatser.17 Eleverna bedömdes i fiktiva, från undervisningen isolerade test på denna struktur i termer av korrekthet. I stället borde man, argumenterar författarna, bedöma
deras diskussioner och texter, som gällde planering av en koloni i rymden.
Detta är nämligen en utmärkt kontext för konditional betydelse i naturve17

Gemensamt för olika typer av ’language-immersion’ är att undervisning bedrivs på ett andraspråk, t.ex.
så att all eller delar av undervisningen bedrivs på andraspråket. Majoriteten av eleverna kan vara andraspråkstalare av undervisningsspråket och vara förstaspråkstalare av majoritetssamhällets språk som när
engelskspråkiga elever får undervisning på franska, eller klassen kan ha olika förstaspråk och få delar av
undervisningen på ett språk och andra på ett annat, exempelvis engelska och spanska i USA.
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tenskap. I stället för att använda texter bara som exempel på språk i allmänhet, borde de studeras som exempel på det specifika språket i naturkunskap
och hur det realiserar stoffet.
Leung (2005) knyter an till den ämnesbaserade andraspråksforskningen
och menar att det finns all anledning att också forskningen inom tvåspråkighetsområdet utforskar de idéer och principer för ämnesintegrering som
utvecklats inom andraspråksdidaktiken. Med Padilla konstaterar han att det
inte längre finns anledning att fråga sig om tvåspråkig undervisning fungerar utan att huvudfrågan är hur den kan utformas för att ge maximal språklig, kognitiv och social utdelning när elever från olika bakgrunder möts (Leung 2005).
Läsning
Genrepedagogiken utvecklades först som en skrivpedagogik men har på
senare år utvecklats mot läsning mot bakgrund av konstaterade behov av
en skolrelaterad läspedagogik. Bland andra har Schleppegrell & Fang (2008)
utvecklat en ”språkbaserad pedagogik” för läsning som går ut på att fylla ett
ofta påtalat behov av att närläsa ämnestexter med elever som innebär att lärare och elever tillsammans, mening för mening, ”packar upp” ämnestexter.
Schleppegrell & Fang bidrar med lingvistisk analys av tänkbara språkliga
strukturer i respektive ämne. Vid läsning av NO-texter är en del att skriva
ut nominaliseringar med elever. NO-läraren är väl lämpad för detta som
expert på ämnet:
Such a translation requires both linguistic knowledge and science content knowledge, as
it involves more than a simple manipulation of linguistic structures (turning verbs and
adjectives into nouns). This is why analysis and discussion of language is important: so
that where the language itself does not fully represent the meaning in ways accessible to
students, such as when agency is suppressed through nominalization, teachers can help
unpack and supply meaning (Schleppegrell & Fang 2008:35).

Ett annat moment i NO kan vara att förklara tekniska ord och reda ut vilka
taxonomier de ingår i. NO-läraren är den som är bäst lämpad för detta i
egenskap av ämnesexpert.
För historietexter framhåller Schleppegrell & Fang bl.a. en tolkande läsning och föreslår tre frågor för läsning i klassrummet: Hur har författaren
organiserat texten? Vad händer i texten? Vilket perspektiv intar författaren? Frågorna fångar sådant som för en elev kan vara svårt med texter i
historia av språkliga skäl: de abstrakta, generaliserade aktörerna som kan
”dölja” dem som verkligen agerade, samt det inte alltid uppenbara faktum
att historieskrivning är en fråga om urval och tolkning, som det krävs en
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analys av språkliga resurser som värdering och organisation för att få syn
på (jämför Skolspråk och vardagsspråk ovan). Författarna menar att lärares
utvärderingar av pedagogiken är positiva: ”Teachers report that they have
been able to engage in rich discussions about history with their students by
analyzing textbook sections in this way /…/ as the language analysis provide
insights into how authors present history” (2008:63).
Rose & Martin (2005) arbetar också med läsning på genrepedagogisk
grund, bl.a. med förebild i föräldrars läsning med barn och den tid som
läggs ner på att tala om innehåll och bilder. Därmed hjälper föräldrarna
barnet in i texter som ofta ligger bortom barns erfarenhet. I undervisning
introduceras och diskuteras innehållet och översätts det specialiserade
språket till vardagsspråk, vilket ger en god grund för att läsa den faktiska
ordalydelsen. Modellen inkluderar alltså både ingående kontextualisering
och textnära analys. Den individuella läsningen föregås av flera steg, t.ex.
omformulering av ett helt stycke, position, dvs. var något står, uppackning,
dvs. ”översättning” till vardagsspråk, elaborering, dvs. associationer till
elevernas erfarenheter, sådant man studerat tidigare m.m. Man hoppas ge
elever tillgång till krävande texter: ”students are given access to the total
complexity of language patterns in the text, but in manageable steps”. Ett
kort exempel illustrerar tillvägagångssättet i en detaljerad läsning av en
mening ur en text om uppror under apartheid med elever i årskurs 10 i
Sobantu i Sydafrika:
Prepare: Now the first sentence tells us that the trouble blew up in the townships and
that the people were rebelling against the government: In the mid 1980s South African
politics erupted in a rebellion in black townships throughout the country. Now that sentence
starts by telling us when they were rebelling. Who can see the words that tell us when?
Identify: In the 1980s.
Affirm: Is she right? OK.
Prepare: Then it tells us that South African politics blew up. Can you see the word that
tells us South African politics blew up? South African politics…?
Identify: Erupted.
Affirm: Erupted! Is she right? [Students] Yes.
Elaborate: The reason they use the word erupted is because that’s what volcanoes do.
Have you heard that before? [Students] Yes. – So what were the townships like? They
were like… [Students] Volcanoes. – Exactly right, they were like a volcano, and there was
all this pressure inside, waiting to blow up and erupt, with all this anger the people were
feeling. /…/
Prepare: Then it tells us where that rebellion happened. /…/
Identify: In black townships.
Affirm: OK! Let’s all do black townships.
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Elaborate: So it happened in townships like Sobantu. So it was your parents that were involved in this. Is that right? [Students]: Yes. – Have they told you stories about that time?
[Students] Yes. (Martin & Rose 2005:12f.)

Citatet illustrerar hur temat för en enskild mening introduceras, identifiering av vilka konstituenter som uttrycker vad (”in the 1980s”), ”översättning” (”blew up”) och elaborering av den metaforiska användningen av ”erupted” (”that’s what volcanoes do /…/ the townships were like volcanoes”)
och koppling till elevernas liv (”it was your parents that were involved in
this”).
Ytterligare exempel på undervisning kring lässtrategier återfinns i Stoller
(2004:271f.). De modeller för läsning Stoller diskuterar innefattar bl.a. att
formulera frågor, iaktta textdrag, ta fram det centrala i en text, parafrasera
och sammanfatta texter. Elever på olika nivåer som undervisats i sådana
strategier presterar enligt Stoller bättre i läsförståelse och har högre motivation än elever som inte fått sådan undervisning.
Kritik mot genrepedagogik
Ett av de starkaste argumenten mot genrepedagogik, utöver dem som framförts ovan mot explicit undervisning under Empiriska undersökningar om
explicit undervisning, är reduktionism. Det som befaras är att komplexiteten i genrer försvinner i klassrummet (jfr Hyon 2001) och att man undervisar om idealiserade textstrukturer som knappt existerar i verkligheten, i
stället för språklig analys och diskussion om genrers sociala syften och hur
de nås med språkliga medel. En annan typ av kritik är risken för formalisering om fokus på form inte har någon relation till funktion och sociala sammanhang eller till skolämnet. Genrepedagogiken har också kritiserats för
användningen av modeller som enligt kritiker kan hämma kreativitet och
leda till imitation och konformitet. Exempelvis har Luke (1996) kritiserat
genrepedagogiken för att inte tillräckligt analysera varför vissa språkbruk är
mer gångbara än andra. Genrepedagogiken som den bedrivs riskerar också
enligt samme författare reproduktion och konformism i stället för analys.
Kritiken är befogad om genrerna inte fungerar som modeller att använda
självständigt och förhålla sig kritisk till.
Lärarkompetens
Ämnesundervisning som tar hänsyn till ämnets språkliga dimensioner kräver särskilda kompetenser av läraren, och i flertalet sammanhang har efterlysts en språklig kompetens och kunskap om andraspråksfrågor hos alla lärare i skolan, vid sidan av andraspråkslärarens specialistkompetens (Thomas
& Collier 1997). Två australiensiska forskare, Derewianka & Hammond (cit.
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i Davison 2001; vår övers.), föreslår att alla lärare bör ha:
•
•
•
•
•
•
•
•

kunskap om hur verksamheten i klassrummet kan anpassas till andraspråkstalare, t.ex. metod, material, organisering,
förståelse av första- och andraspråksutveckling och vad som påverkar den,
kunskap om andraspråkselever,
kunskap om vad flerspråkighet innebär och kunskap om flerspråkig undervisning,
förståelse för vad attityd och känslor betyder för språkutveckling,
kunskap om hur nyanlända bör bemötas om inte andraspråkskompetens
finns tillgänglig,
kunskap om mångkultur,
förståelse för hur andraspråksläraren kompletterar lärarens egen roll och
den mängd organisationsmodeller som finns.

Liberg (2008) ger som exempel på önskvärd kunskap bl.a. att skapa miljöer och
stödstrukturer för skrivande och att veta hur ”uppväxlingen” mellan kommunikationssätt, t.ex. tal till skrift, ser ut i olika ämnen och vilken potential den
har. Liberg framhåller också kännedom om två skrivsätt, att skriva för eget
bruk eller intern användning i en grupp respektive att skriva för en publik.
Dessa skrivsätt ska också kunna utnyttjas i den övergripande undervisningsorganisationen, t.ex. så att ett moment stödjer ett annat och det skapas långa
”kommunikationskedjor” med olika mottagare, både eleven själv, klassen och
mottagare utanför skolan (jfr Relaterat och förankrat lärande ovan).

Svensk forskning om lärande på andraspråket
och språk i undervisningen
Hittills har allmänna principer kring andraspråksundervisning diskuterats
huvudsakligen utifrån internationella exempel. Nedan refereras forskning
kring svenska förhållanden. I Sverige har inte de undervisningsmodeller
som diskuterats ovan genomförts systematiskt, och exempelvis språk- och
ämnesintegrering eller andraspråksperspektiv har inte fått genomslag i ämneslärarutbildningar i större omfattning. Viktigt att minnas är att kapitlet
därmed lägger ett raster på undervisning som inte är utformat utifrån dess
egna förutsättningar. Den forskning som tas upp begränsas företrädesvis
till lärande på andraspråket och behandling av text i klassrummen, både i
svenskämnena och i orienteringsämnena.
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Skolspråk i utveckling – grammatisk metafor i en- och flerspråkiga elevers texter
Magnusson (2011) undersökte bruk av grammatisk metafor (GM) i en- och
flerspråkiga elevers nationella prov i skolår 9 och gymnasiekursen Svenska
B (sammantaget 365 texter). GM är hämtad från systemisk-funktionell lingvistik (SFL; jfr delen Genrepedagogik ovan), som analyserar lexikogrammatik som en realisering av den sociala kontexten och av betydelse. Lexikogrammatiken antas ha utvecklats ur människans behov att kommunicera
med andra och att uttrycka erfarenhet, och ett ”naturligt” förhållande finns
därför enligt SFL-modellen mellan lexikogrammatik och betydelse och kontext. Detta innebär bl.a. att lexikogrammatiska enheter har prototypiska eller kongruenta semantiska motsvarigheter – ett substantiv uttrycker typiskt
en ’tingbetydelse’ och ett verb en ’processbetydelse’. GM utgör de många
fall när denna kongruenta relation inte gäller, t.ex. vid nominaliseringar, då
ett substantiv inte realiserar ett semantiskt ’ting’ utan betydelserna ’process’
eller ’egenskap’ (försök, glädje).
Undersökningen utgår från SFL:s språkbaserade lärandeteori, enligt vilken ett dialektiskt förhållande finns mellan språk och lärande, i enlighet
med SFL-modellens antagande om en naturlig relation mellan språk, betydelse och kontext. GM är ett sista steg i denna parallella språk- och kunskapsutveckling, förknippad med utbildning och litteracitet, och tilldelas
en central roll i specialisering och vetenskapliga discipliners ”alternativa”
framställning av världen, vilka i SFL-modellen kontrasteras mot vardagliga
världsuppfattningar som i typfallet uttrycks med kongruent grammatik.
Magnussons undersökning, som omfattar nio typer av GM, gällde både
förekomst av GM i elevtexterna och utnyttjande av de funktioner i text
som GM kan ha. Vad gäller förekomst, fanns statistiskt signifikanta skillnader i materialet bl.a. mellan årskurs 9 och Svenska B, så att Svenska Btexterna var mer GM-täta än texterna i årskurs 9. Texter med betyget VG
hade, vidare, signifikant mer GM än texter med IG eller G. Enspråkiga,
svenska elever skrev generellt mer GM-täta texter än flerspråkiga elever,
och elever på mindre flerspråkiga skolor skrev generellt mer GM-täta texter
än elever på mer flerspråkiga skolor. Bland de flerspråkiga eleverna urskilde
sig en grupp med startålder för svenska på 4–7 år mot elever med såväl tidigare som senare startålder genom att utnyttja GM i signifikant mindre
utsträckning än övriga flerspråkiga grupper. Detta resultat jämfördes med
en delundersökning av avvikelser i texterna, såsom ordföljdsfel, avvikelser
i idiom, kongruens eller prepositions- och artikelbruk. Avvikelserna följde inte samma mönster mellan startåldersgrupperna, utan eleverna gjorde
mindre avvikelser ju tidigare startålder de hade, och minst avvikelser gjorde
de enspråkiga, svenska eleverna.
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GM kan ha en rad funktioner i text, vilket är centralt för den roll fenomenet
tilldelas i specialisering. Följande mening ur materialet exemplifierar några
av funktionerna (GM i fet stil; meningen följs av ett förslag till kongruent
motsvarighet).
Inkongruent: Följande morgon var det tidig uppgång och visitation av utrustningen.
Kongruent: Morgonen därefter gick vi upp tidigt och vi visiterade utrustningen.
En potentiell funktion vid GM är förtätning, dvs. att information packas i
nominalfrasen som i en kongruent version skulle spridas över flera satser.
Detta är fallet i nominalfrasen visitation av utrustningen i exempelmeningen,
där utrustningen är en bestämning till visitation. Den kongruenta motsvarigheten är en sats, ”vi visiterade utrustningen”. En annan möjlig förändring
vid GM är att deltagare faller. I exemplet har de deltagare som gick upp och
visiterade fallit. I en kongruent motsvarighet är de utskrivna.
I studien visade det sig finnas ett samband mellan förekomst av GM
och utnyttjande av de potentiella funktionerna. Texter med hög andel GM
utnyttjade GM:s funktioner i väsentligt högre utsträckning än texter med
låg andel GM. Dessa GM-täta texter hade också en bredare repertoar av
GM. I texter med låg andel GM utnyttjades GM:s funktioner inte alls eller
i liten utsträckning. I de GM-glesa texterna fanns i merparten av fallen en
eller två GM-typer, om GM fanns över huvud taget. Detta samband mellan
förekomst och funktion fanns också i texterna av flerspråkiga elever med
olika startålder. Elever med en tidig eller sen startålder, liksom enspråkiga
elever, utnyttjade alltså GM:s möjliga funktioner i högre grad, och hade
fler GM-typer, än elever i mellangruppen med en startålder mellan fyra
och sju år.
Texter med hög andel GM utnyttjar alltså GM som resurs för konstruktion av en ”alternativ” världsbild och närmar sig därmed den som är gängse i
specialiserade kunskapsformer. Resultaten rörande de flerspråkiga eleverna
tolkar Magnusson i ljuset av interdependenshypotesen och Colliers (1987)
resultat rörande flerspråkiga elevers skolframgång (jfr delen BICS och
CALP ovan). Mellangruppen i Magnussons studie sammanfaller med den
åldersgrupp i Colliers undersökning som krävde mest tid för att nå åldersadekvata resultat i skolämnen. Colliers slutsats är att åldersgruppen inte, som
eleverna med högre ankomstålder, kunde stödja sig på en utvecklad läs- och
skrivförmåga i förstaspråket. Samma förklaring kan vara giltig för skillnaderna mellan elevgrupper i Magnussons studie.
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Smågruppssamtal i skolan
Grönings (2006b) avhandlingssyfte är att beskriva flerspråkiga elevers
”språk- och lärandevillkor i perspektivet tvåspråkighet och andraspråksinlärning” (2006b:20) i tre åldersintegrerade 4–5-klasser. Eleverna karaktäriseras avseende språkbakgrund och vistelsetid, deltagande i svenska som
andraspråk och modersmålsundervisning, kamratrelationer samt kunskaper
i svenska och SO. Uppgifterna samlades in med enkäter, lärarskattning, observation och videoinspelning. Drygt hälften av eleverna var andraspråkstalare som behärskade svenska på mellannivå och med få undantag var födda
i Sverige eller hade flyttat hit tidigt. Omkring en fjärdedel av eleverna i de
undersökta klasserna deltog inte i modersmålsundervisningen, som inte var
ett högt prioriterat ämne på skolan. Andraspråksämnet var däremot väl planerat och bedrevs i samarbete med övriga ämnen.
Undersökningen är bakgrund för Grönings analys av smågruppssamtal
i SO i samma klasser (2006c) med avseende på ”språkrelaterade episoder”,
dvs. episoder där eleverna fokuserar språk, t.ex. genom att hjälpa och rätta
varandra eller diskutera betydelse. Syftet med studien är att ”få nära inblick
i elevers problemlösningsprocesser” (2006c:8) i samtal. Gröning utgår från
sociokulturell teori och använder samtalsanalytiska metoder.
Andraspråkseleverna tog i regel initiativ till de språkrelaterade episoderna och var de som korrigerades av övriga elever, men både första- och andraspråkselever medverkade i episoderna och bidrog till att problem löstes.
De frågor som diskuterades gällde framför allt ämnesord och skriftspråkskonventioner. Gröning menar sig visa att ”elever kan vara resurser för varandra när de arbetar tillsammans” utan lärares ledning, och att eleverna under
samtalen ”konstruerar /…/ språkliga kunskaper tillsammans” och stödjer
varandra (2006c:24).
Likaså med fokus på smågruppssamtal är Hagberg-Perssons (2006) syfte
att kartlägga enspråkiga och tvåspråkiga barns ”muntliga och skriftliga färdigheter vid skolstarten, individuellt och i grupp” (2006:12), både på förstaoch andraspråket. Studien tillhör enligt författaren ”forskningsfältet kvalitativ skoletnografi” (2006:34). Informanterna var 32 en- och flerspråkiga
elever i två F–2-klasser. De flerspråkiga barnen hade börjat lära sig svenska
inom åldersspannet noll till sex år.
Data samlades in under ett läsår genom deltagande observation av smågruppsaktiviteter samt enkäter och intervjuer med föräldrar. Aktiviteterna
i smågrupperna gällde t.ex. problemlösningsförmåga och begreppsuppfattning. Barnens nivå i svenska och modersmålet diagnostiserades vid tre tillfällen. Exempel på frågor i diagnosen är ”Behärskar modersmålets ljudsystem/
böjningssystem/syntax på en åldersadekvat nivå” (2006:195). Lärares bedömning av språkutvecklingen under ytterligare två års tid samlades också in.
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Tjugoen barn, varav ca hälften var enspråkiga, bedöms ha en åldersadekvat muntlig språkbehärskning på svenska och ett barn på sitt modersmål,
medan elva barn, varav fyra enspråkiga, bedöms vara på väg mot åldersadekvat muntlig behärskning. Barnens läs- och skrivutveckling bedöms variera
oberoende av språklig bakgrund eller ålder.
Hagberg-Persson menar sig (2006:173) finna mindre skillnader mellan enoch flerspråkiga barn än många andra undersökningar. Förklaringarna är enligt författaren att andra undersökningar gjorts i bostadsområden med större
andel flerspråkiga barn än föreliggande studie samt att flera av de flerspråkiga
barnen börjat lära sig svenska vid mycket låg ålder. Ytterligare centrala förklaringar till att så få skillnader i språknivå mellan de en- och tvåspråkiga informanterna framträder är att Hagberg-Persson inte använder sådana språktester
för avancerade talare som t.ex. Abrahamsson och Hyltenstam (2009) gör i
sina studier samt att de unga flerspråkiga eleverna i stor utsträckning klarar
sig med sitt vardagsspråk för att lösa de skoluppgifter som föreläggs dem.

Om text i svenska klassrum
Som visats ovan framhålls internationellt att andraspråkselever gynnas av
ett språkligt perspektiv i alla ämnen. I Sverige betonar förvisso kurs- och
ämnesplanerna i svenska/svenska som andraspråk relationen mellan språk
och lärande. Även om det saknas en systematisk genomgång av ämnens genrer och språkliga dimensioner i övriga kursplaner, finns i flera ämnens kursplaner många språkliga aktiviteter, t.ex. i mål och syftesbeskrivningar kring
kritisk läsning, källhantering, tal- och skriftspråklighet i olika former och
olika typer av texter. I Sverige har dock inte ämnenas språkliga dimensioner
eller språk- och ämnesintegrerad didaktik fått systematiskt genomslag i exempelvis lärarutbildning.
Skolverket (1998) rapporterade i nationella kvalitetsgranskningar att det
i många klassrum inte fördes samtal om text och språk och att man inte diskuterade de texter eleverna läste eller analysverktyg för text. Även i A-miljöerna, den läs- och skrivmiljö som inspektörerna ansåg bäst främja läs- och
skrivutvecklingen, saknade många lärare kunskaper om texters uppbyggnad
och funktion och angav att detta inte funnits med i utbildning eller kompetensutveckling (1998:124). Att elever får begränsad undervisning om skrivstrategier och texters utformning konstateras också i Skolverket (2007), en
genomgång av forskning 1995–2007 vars syfte är att belysa ”undervisning
i svenska och svenska som andraspråk för att utveckla elevernas läs- och
skrivförmåga”; tyngdpunkten är dock på svenskämnet eftersom inte mycket
forskning finns att tillgå om svenska som andraspråk. Forskningsgenomgången sammanfattas på följande sätt:
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Sammantaget visar forskningen att lärarna saknar didaktiska verktyg för undervisning
om texter och för samtal med eleverna om deras skrivande. I stort sett visar forskning
om undervisning i läsning och skrivning att formell färdighetsträning dominerar undervisningen, medan undervisning med inriktning mot innehåll och funktion är sällsynt.
(2007:11)

Elever får sällan explicit undervisning om texter eller skrivstrategier. Amiljöerna finns men B- och C-miljöer är vanliga också efter 1998 och individuellt arbete i olika former förekommer ofta. Skolverkets utbildningsinspektion (cit. i Skolverket 2007:49) finner mer utvecklat arbete kring
läsning och skrivning i de tidigare än i de senare skolåren, och i Skolverket
(1998:113) konstateras att A-miljöer framför allt påträffas i år F–6. I gymnasiet, där lärande i störst utsträckning kan antas ske via text och de språkliga
kraven m.a.o. är stora, finner man bara enstaka A-miljöer. Att elever blir
förtrogna med berättande text i svensk skola men i lägre grad med diskursiv
konstaterar Höög (2006).
Flera komponenter i den andraspråksundervisning som diskuterats ovan
tycks sammanfattningsvis vara svagt företrädda i många svenska klassrum
i såväl orienterings- som svenskämnena. Det gäller t.ex. samtal om text,
en funktionell grammatikundervisning som är förknippad med elevernas
skrivande och strategier för läsning och skrivning. Den bild som tecknas i
Skolverket (1998, 2007) utvecklas i flera studier av aspekter på läsande och
skrivande i orienteringsämnena, vilka tas upp nedan.
Svensk forskning kring skrivande, språk och text i orienteringsämnen
Flera undersökningar av undervisning i orienteringsämnena gäller språkliga
dimensioner i skolämnena, även om få har ett andraspråksperspektiv; här
redovisas kortfattat Geijerstams (2006) respektive Nilssons (2002) undersökningar av skrivande, Edlings (2006) av texter och läsning samt Danielsson & Ekvall (2008) respektive Axelsson & Jakobson (2010) kring textanvändningen i NO-ämnen. Sammantaget framkommer att elever i många
klassrum får liten hjälp med läsning i form av t.ex. lässtrategier och att skrivandet i många klassrum har en perifer position. I många klassrum saknar
elevtexterna funktion i undervisningen och det förs inte diskussioner om
texters funktion och utformning i relation till elevernas skrivande. Samtidigt framkommer att framför allt lågpresterande elever har svårigheter
att använda abstrakta och specialiserade läromedel liksom att använda sina
egna texter på sätt som är funktionellt för deras lärande.
Skrivande i naturorienterande ämnen och elevforskning
Geijerstam (2006) undersökte skrivandet i naturorienterande ämnen i års-
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kurs 5 och 8. Skrivande var i de NO-klassrum Geijerstam undersökte en
perifer aktivitet (2006:156), och NO-ämnena framstår som muntligt baserade (2006:161). Elevernas texter följdes sällan upp av läraren eller hade någon funktion för eleverna, t.ex. som underlag för ett prov (2006:50), och det
förekom få diskussioner om texters utformning, mottagare eller funktion
(2006:69). Kring skrivförloppet fanns en låg grad av dialogicitetet, dvs. läraren byggde ”i låg grad vidare på samtal och förklaringar, olika skrivtexter
integreras inte med varandra och uppföljning och respons kan helt saknas i
klassrummet” (2006:53).
Elevernas egna texter kan sägas vara knapphändiga. Eleverna skrev mer
avancerade genrer i årskurs 8 än i årskurs 5, men strukturen i texterna förändrades inte mycket mellan åren (2006:120) för vare sig låg- eller högpresterande elever. Detta kan enligt Geijerstam vara tecken på att eleverna inte
får möjlighet att utveckla de genrer de skriver (2006:122). I samtal visade
eleverna liten kunskap om texters utformning i förhållande till olika sammanhang (2006:155).
Elevernas förmåga att sammanfatta och förklara sina texter, diskutera deras funktion, utformning och innehåll eller att generalisera och associera
utifrån dem kallar Geijerstam textrörlighet (2006:123f.; även Edling använder
begreppet, jfr nedan). Både i årskurs 5 och 8 är majoriteten av de lågpresterande elevernas textrörlighet låg kring egna texter, och den är lägre i NO än
i SO och svenska. De lågpresterande elevernas textrörlighet är lägst kring
abstrakta och täta texter och kring skrivuppgifter som bygger på andra texter. Den är högre i uppgifter där de själva varit aktiva, t.ex. en laboration. De
högpresterande eleverna följer inte det mönstret.
Nilsson (2002) gäller elevforskning i årskurs 7–9. Eleverna valde ämnesområde, ställde en forskningsfråga, samlade material och skrev en text. Texten skulle skrivas ”med egna ord”, men eleverna skrev i stor utsträckning av
sina källor. Nilsson (2002:106) menar att eleverna inte forskat i bemärkelsen
”socialiserats in i en forskarkultur”, eftersom de inte ställt frågor och problematiserat utan samlat och sammanfattat information. Den genre de förevisats, forskningsrapporten, är således inte användbar för dem, och de använder den inte heller. Trots goda intentioner tycks förväntningarna kring
text och genre varit oklara.
Abstraktion och generalisering i läromedelstexter
I Edlings (2006) undersökning av specificering, generalisering och abstraktion i läromedel i svenska, SO och NO i årskurs 5, 8 och andra året på gymnasiet, har NO-texterna högst värden för alla tre egenskaper följt av SO och
sist svenska. Undervisningssammanhangen i SO- och NO-ämnen där texterna ingick gällde sällan texters utformning eller funktion och inte heller
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lässtrategier eller annat stöd för läsning. Texterna användes som kunskapskälla men sällan som något att tolka eller läsa på olika sätt, och läsningen
följdes ofta av kunskapskontroll, vilket Edling antar kan uppmuntra till reproducerande och ytlig läsning.
Edling använder begreppen monologiska och dialogiska klassrum. I ett
monologiskt klassrum (2006:143f.) styrs introduktionen som föregår läsningen av läraren, läsinstruktionen är kortfattad och eleverna läser individuellt. Uppföljningen är reproducerande och gäller textinnehållet och vad
eleverna kommer ihåg av det. I ett dialogiskt klassrum kopplas introduktionen till elevernas kunskaper och intressen i diskussioner och med öppna
frågor. Eleverna uppmuntras att ”gå i dialog” med texten i läsinstruktionen,
dvs. att ”relatera texten till egna erfarenheter, åsikter och tankar” (vår översättning). I uppföljningen skapas ny kunskap genom jämförelse, analys och
diskussion.
Vanligast i SO- och NO-undervisningen (2006:147f.) var en monologisk
introduktion, en instruktion som uppmuntrar till monologisk läsning och
en reproducerande uppföljning:
All together, many of the activities involving discursive texts in the classrooms of the
study aim at retrieving information from the texts read and at the subsequent reproduction of this information by the students. A large part of the activities in the classroom
is directed towards recitation, towards checking the students’ recall of the text. (Edling
2006:147)

Exempel ges på hur relativt specialiserade texter läses tyst och individuellt
och är underlag för individuellt arbete med instuderingsfrågor. Mönstren i
NO och SO är relativt lika i årskurs 5, 8 och på gymnasiet.
I synnerhet de lågpresterande eleverna hade lägre textrörlighet kring abstrakta och specialiserade texter som de läst än konkreta och vardagliga,
dvs. de hade svårigheter att återberätta, associera kring eller sammanfatta
sådana texter. Svårigheterna var större i de högre åren och störst i NO, dvs.
i de texter som var mest abstrakta och generaliserande. De högpresterande
hade mindre sådana svårigheter.
Text i NO-klassrum
Danielsson och Ekvall (2008) undersöker om, när och på vilket sätt text
används i kemiundervisningen i årskurs åtta och nio. Ur ett systemiskfunktionellt perspektiv och utifrån genrepedagogikens grundantagande
om behovet av explicit textarbete med genrefokus undersöks med kvalitativa metoder läs- och skrivhändelser i kemiklassrummet. I Danielsson
(2010) konstateras från ett finlandsvenskt kemiklassrum att läroboken
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har en undanskymd roll i klassrummet även om den ligger på skolbänken.
Däremot ges hemläxor och kunskapsprov på texter i läroboken. Förberedelserna för läxorna består främst i sidhänvisningar och klargörande av
vilka uppgifter som ingår och läraren tar inte upp explicit hur eleverna
ska arbeta med uppgifterna hemma. När läxan gås igenom kontrollerar
läraren vilka instuderingsfrågor som vållat eleverna problem samt föreslår vid ett tillfälle att eleverna ska ”bläddra tillbaka” för att hitta svar på
frågorna. Utöver lärobokstext förekommer planscher, lärarens taveltext,
elevernas skrivhäften för anteckningar som främst används för att skriva
av taveltexten, arbetsblad med instuderingsfrågor och övningsuppgifter,
etiketter och texter på burkar och flaskor samt vägganslag. Danielsson
konstaterar att i klassrummet är det läraren som producerar mest text och
att något självständigt elevskrivande eller sammanhängande läsande inte
förekommer. Om det senare förekommer så är det i samband med elevernas läxarbete. I samklang med Edlings (2006) resultat kan också Danielsson (2010:109 f.) konstatera att ”elevernas textarbete är av reproducerande
karaktär.”
I en studie av naturvetenskap i årskurs två med en majoritet av flerspråkiga elever (Axelsson & Jakobson 2010) konstateras att undervisningen domineras av experimentliknande undersökningar och samtal i helklass och
mindre grupper. Däremot läser eleverna inga faktatexter i ämnet och det
egna faktaskrivandet är ytterst begränsat och sker utan att läraren ger några
explicita genreanvisningar. Resultatet blir ett begränsat meningsskapande
där språkliga och naturvetenskapliga sammanhang inte till fullo blir uppenbarade för eleverna.
Skolinspektionen (2010) granskade läsprocessen i svenska och naturorienterande ämnen i årskurs 4–6 i 31 skolor runtom i Sverige. Resultatet visar på
omfattande brister i bearbetning och kommunikation kring texter i undervisningen och i de naturorienterande ämnena konstateras att eleverna inte
möter olika slags texter i tillräcklig omfattning. Vidare uppges att arbetet
med förförståelse och bearbetning av texter brister i flertalet skolor (Skolinspektionen 2010).
Mindedal (2011) undersöker i sitt licentiatarbete förekomst och användning av läroboks- och faktatexter i ett fysiktema i årskurs 5 genom att göra
video- och ljudinspelningar, intervjuer med lärare och några fokuselever under ett temaarbete. Resultatet visar att läraren i sin planering och förberedelse för undervisningen använder såväl lärobokstexter som faktatexter. För
eleverna är det däremot samtal och laboration som är huvudaktiviteterna
under temat om magnetism medan läsning och skrivande endast förekommer i form av kopiering av taveltexter och kortfattade laborationsanteckningar. Eleverna läser inte i läroboken utan läraren berättar innehållet. Lä-
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rarens bedömning är att klassen läser mycket i andra teman och i svenska
och vill därför ha mer av föreläsning i fysiktemat.
Nygård Larsson (2008, 2011) undersöker textproduktion och textbehandling i ämnet biologi i ett flerspråkigt gymnasieklassrum. Materialet
utgörs av klassrumsinspelningar, läroböcker och annan text som används
i klassrummet i kursen Biologi A. Läraren använder många multimodala
resurser och avlastar därmed språket och omformulerar innehållet på flera
sätt som enligt Nygård Larsson fördjupar elevernas förståelse. Exempelvis
använder läraren visuella medel som overheadbilder för att tydliggöra hur
delar i djurriket förhåller sig till varandra i över- och underordning. Enligt
Nygård Larsson har bilderna en ”strukturerande funktion i undervisningen”. Läraren behandlar också läroboken på ett textnära sätt och hjälper
eleverna att förstå och tolka texterna och förklarar implicita samband.
Nygård Larsson identifierar flera typer av stöttning och stödstrukturer i
lärarens interaktion, t.ex. omformulering av komplicerade formuleringar
eller repetition, och menar att läraren förklarar utan att förenkla: ”Lärarens interaktion är alltså ämnesrelevant och utvidgad, men inte förenklad”
(2011:226).
Trots att många komponenter i undervisningen alltså är gynnsamma för
andraspråkselever, finns skillnader mellan de fjorton enspråkiga och fjorton
flerspråkiga elevernas skolresultat. De enspråkiga eleverna är de som skriver
prov och texter med betygen VG och MVG medan de flerspråkiga eleverna
generellt inte når över betyget G. Kraven på skriftspråklig produktion är
mindre avancerade inom betyget G och G-uppgifterna är i allmänhet möjliga att lösa med de flerspråkiga elevernas ofta mer läroboksnära angreppssätt. Mer avancerade skrivuppgifter, som kräver avancerat, ämnestypiskt
språkbruk och djup förståelse, går mindre bra för de flerspråkiga eleverna.
Trots den stöttning som alltså ges finns enligt Nygård Larsson behov av ytterligare metatextuella diskussioner i undervisningen.
Kouns (2010) rapporterar i sin licentiatuppsats huruvida de undervisningsstrategier som en kemilärare på gymnasiet använder skapar möjligheter för andraspråkselever att utveckla en språklig repertoar i kemi. Genom
video- och ljudinspelningar under en 12-veckorsperiod samt intervjuer och
insamling av elevernas kemiloggar kan Kouns visa hur läraren av tidsskäl
utvecklat en form av luckdialog som gör att eleverna kan avge vetenskapliga ettordssvar och som möjliggör för läraren att hålla ämnesspråket på en
önskad nivå. Det konstateras att de språkliga kraven i ämnet är implicita,
att litteracitetsaktiviteter bortom ord och begrepp är sporadiskt förekommande samt att eleverna har få tillfällen att vara språkligt produktiva eftersom längre elevbidrag i t.ex. mer dialogiska samtal inte förs p.g.a. tidsbrist.
Andraspråkseleverna klarar ett godkänt betyg i kemi, men Kouns befarar att
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”den reduktionistiska utbildningen riskerar att ge eleverna en smalare, mer
ytlig språk- och ämnesrepertoar”. (ibid. s.178)
Forskningen i Sverige om läsande och skrivande ger vid handen att det
finns aspekter som skulle kunna förbättras för att skapa bättre förutsättningar för andraspråkseleverna. Varken på svenska eller på modersmålet ges
de flerspråkiga eleverna maximala möjligheter. Vi återkommer till detta i
den sammanfattande diskussionen.
Behovet av ett särskilt fokus på språket i olika skolämnen har också uppmärksammats i Danmark och Norge. Laursen har i flera studier (2007a, b,
2005, 2004, 2003) utrett de språkliga krav som andraspråkselever möter i
naturorienterande ämnen och visat (2007a, b) hur relationen mellan språk
och ämne kan tydliggöras för eleverna i samband med att de sammanhängande får uttrycka sig om ämnets innehåll. I motsats till undervisning i naturorienterande ämnen visar Palm (2006) hur läroboken i historia genom
högläsning fick en central ställning samtidigt som arbetssättet inte räckte
för att tydliggöra textens innehåll. För andraspråkseleverna överläts förarbetet med facktexter till modersmålslärare och lärare i norska som andraspråk.
Intervention
Vissa teman tycks återkomma i forskning och rapporter om undervisningen i Sverige, t.ex. att det råder brist på språkliga perspektiv i undervisningen
i orienteringsämnena, att berättande genrer är framträdande och att explicit
undervisning om språk och text är ovanligt. Mot bakgrund härav uppmärksammas några studier av mer interventionistisk karaktär där lärare utifrån
ett specifikt pedagogiskt upplägg griper in i undervisningen. Bergh Nestlog
(2009) och Sellgren (2011) är svenska exempel på sådan forskning (internationella exempel är bl.a. Rivard 2004, Sengupta 2000 och Yeh 1998 vilka refererats ovan).
Bergh Nestlog (2009) konstaterar att man i den svenska skolan tycks
undervisa mer om berättande än om diskursivt skrivande och text och att
man inte heller tycks fokusera ”texters språkliga strukturer i anslutning till
elevers eget skrivande” (2009:9). Bergh Nestlogs studie gäller 47 argumenterande texter skrivna i årskurs 4–6, bedömningen av texterna och undervisningen som texterna skrevs inom, vilken dokumenterats med video och
fältanteckningar. Författaren har också tillgång till ett jämförelsematerial
av argumenterande text skrivet av samma elever före projektet. Textanalysen gäller texternas uppbyggnad, röster och värdering, samt vilka spår av undervisningen som texterna avspeglar. Tre lärare, vilka följt en ”genrepedagogiskt inspirerad” (2009:14) kompetensutveckling om argumenterande text,
genomförde undervisningen. Den undervisning som lärarna utformade
innehåller genrepedagogiska komponenter, t.ex. förberedande diskussion,
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skrivande i grupp, läsning av förebildstexter och genomgång av en modell
för argumentation (2009:7).
De texter som producerades inom projektet skilde sig från dem som skrivits före. I alla elevernas texter fanns spår av undervisningen, t.ex. i form
av ett flertal aspekter av den modell för textuppbyggnad som lärarna presenterat (2009:112, 123). Modellen tycks enligt författaren ha fungerat som
”verktyg för utveckling av text” (2009:112).
Bergh Nestlog konstaterar att det inte räcker att lärarna har kunskaper om
genremönster utan också förstår vad det innebär att se ”genre som kulturellt
och historiskt skapade mönster för hur vi beter oss och talar” (2009:117).
Bergh Nestlog (2009:119) ifrågasätter också skolans ”göra-kultur” som hon
menar stå i motsättning till den genrepedagogiska ansatsen i upplägget.
Eleverna tenderar att tänka kvantitativt, t.ex. i termer av hur lång en text
är eller hur mycket text de läser (2009:119). De är enligt författaren vana att
vara aktiva men däremot inte vid att lyssna länge till en genomgång, t.ex.
genomgången av textmodellen, eller vid eftertanke (2009:120). Aktiviteten
består ofta i uppgifter som löses enskilt och inte av gemensamt arbete, vilket också är en skillnad mot ett typiskt genrepedagogiskt upplägg.
I Sellgrens studie (2011) undersöks ett genrebaserat klassrumsarbete i SO
i en årskurs 6-klass där alla elever är flerspråkiga. Centralt i studien är hur
de flerspråkiga eleverna hanterar den dubbla uppgiften att både lära sig
genren och ämnesinnehållet under arbetet med genren. Studien fokuserar
på elevernas deltagande i muntlig interaktion och textskrivande när klassen arbetar med förklarande text i geografi. En övergripande fråga är vilka
språkliga resurser flerspråkiga elever i grundskolans mellanår använder sig
av för att förklara i geografi. Den pedagogiska uppläggningen i klassrummet
utgår från de olika faserna i cirkelmodellen (se Rothery 1996) vilket innebär
att man bygger fältet genom olika aktiviteter: man läser och dekonstruerar
texter i ämnet i helklass, man konstruerar en gemensam ny text i helklass.
I smågrupp diskuterar och konstruerar eleverna ytterligare en text samt
slutligen skriver var och en av eleverna en individuell text i ämnet. Denna
klassrumsuppläggning genererade motsvarande material i studien: muntlig
interaktion i helklass av läsning, dekonstruktion av lärobokstext och produktion av ny helklasstext samt i smågrupp förklaring och textskrivande
och därtill individuella texter. Materialet analyserades med avseende på hur
andraspråkseleverna i sitt förklaringsarbete realiserade genrestruktur, kausala samband och abstraktionsnivå inom semantiska ledfamiljer.
Särskild vikt i analysen lades vid elevernas smågruppsarbete eftersom
detta är något i klassrummet som vanligtvis är förborgat för läraren. Det
visade sig att eleverna ägnade mycket tid åt att diskutera och förklara ämnesinnehållet och att de använde olika realiseringar för kausala samband i
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tal och skrift. I den muntliga fasen rörde sig eleverna framförallt i ett vardagligt och konkret språkregister medan de sen i sin formulering av den
skriftliga texten använde ett mer abstrakt och tekniskt skolspråk. Under
processen bearbetade och justerade de varandras formuleringar, packade
upp och packade ihop nominaliserade uttryck och kom slutligen fram till
produktionen av en faktoriell förklaring. Eleverna visade genom ämnesområdets olika aktiviteter hur de utvecklat en medvetenhet och lyhördhet för
vilket språkligt register som passade bäst i de olika situationerna. Sellgren
poängterar att förklaringsarbetet i smågrupp förefaller vara en nödvändig
förberedelse för elevernas skrivande.
Som en särskild aspekt diskuterar Sellgren lärarens förhållande till tiden
och det konstateras att i det föreliggande klassrumsarbetet har tidsaspekten fått stå tillbaka för ett fokus på djupare insikter om ämnesinnehåll och
språk i syfte att ge eleverna mer generella insikter också för kommande arbetsområden.

Diskussion
I denna avslutande del kommer vi att sammanfatta och diskutera de flerspråkiga elevernas lärande ur tre perspektiv: skolämnet svenska som andraspråk, flerspråkighet, framgång i skolans ämnen. Detta är tre centrala aspekter för att främja andraspråkselevernas dubbla uppgift.

Svenska som andraspråk
Att lära sig svenska som andraspråk innebär både att utveckla ett vardagsspråk för interaktion med kamrater, vänner, lärare etc. i ett vardagligt sammanhang samt att utveckla ett skolspråk som gör det möjligt att förstå och
kunna uttrycka sina kunskaper i olika ämnen på svenska. Språkutvecklingen
sker i en process som i vissa delar överensstämmer och i andra delar skiljer
sig från förstaspråksinlärning (se del II i denna bok). Läraren i svenska som
andraspråk är den som har kunskap om hur denna process går till och som
bäst kan ge undervisning för att främja utvecklingen. Ämnet växte fram ur
ett behov bland lärare om att kunna undervisa om andraspråksutvecklingen. En viktig aspekt av processen är den tidsåtgång som har konstaterats i
flera studier (Cummins 1981, Collier 1987, Hakuta et al. 2000 och Thomas &
Collier 1997, 2002), dvs. att andraspråksinläraren relativt snabbt, ca 2 år, utvecklar ett vardagsspråk, medan skolspråket kan ta mellan 4 och 8 år att utveckla. Detta innebär att så snart andraspråkseleven har en bas i svenska så
måste det ämnesinriktade arbetet starta. För att denna utveckling ska kun-
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na ske tillsammans med jämnåriga kamrater måste andraspråkseleven integreras i ordinarie klass där ämnesläraren har kunskap om det specifika språket och hur texter typiskt struktureras i det egna ämnet. Vidare måste ett
samarbete utvecklas mellan ämnesläraren och läraren i svenska som andraspråk så att andraspråkseleven får särskild undervisning av den senare i ämnessvenska.
En central fråga i detta sammanhang är skolämnet svenska som andraspråk och genomförandet av det. Skolmyndigheterna har vid flera tillfällen rapporterat brister i ämnets organisation (jfr Genomförande av svenska
som andraspråk ovan), varvid kritiker föreslagit att ämnet bör läggas ner
(Myndigheten för skolutveckling 2004, Skolverket 2008). Kunskapen om
flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling är i dag ansenlig och på
många punkter råder stor enighet. Omfattande forskning visar att andraspråkselever inte kan placeras i reguljär undervisning utan riktade insatser
för sin andraspråksutveckling. I stället för att diskutera avveckling måste
svenska som andraspråk utvecklas och förstärkas. Bristerna i genomförande
och organisation är vid det här laget välkända. Det som nu behövs är åtgärder för att stärka ämnets status hos elever och föräldrar och se till att ämnet
genomförs enligt intentionerna med välutbildade lärare.
Forskning visar också att andraspråksutveckling tar tid. De flerspråkiga
eleverna i Nygård Larsson (2011) och Magnusson (2011) når inte samma nivåer som sina enspråkiga svenska klasskamrater, trots att de har bott i Sverige
sedan de var små. Sådana resultat bekräftar forskning som funnits sedan
1970-talet. Det är därför centralt att reformer är långsiktiga och genomförs
med omsorg om den kompetens som utvecklats i skolan i andraspråksutveckling och andraspråkselevers lärande.

Flerspråkighet
De andraspråkslärande eleverna är också ”begynnande flerspråkiga” (jfr
Garcia 2008: ”emergent bilinguals”). De har i sin familj, i Sverige eller i ett
annat land, utvecklat ett annat förstaspråk än svenska. Detta modersmål
kan, beroende på vid vilken ålder eleven möter svenskan, vara allt från i
begynnelsestadiet till välutvecklat. Flerspråkighet är på flera sätt en resurs
såväl för individen som för samhället. Socialt, psykologiskt och kognitivt
visar studier att den flerspråkiga eleven gynnas av att parallellt med andraspråket också få använda sitt modersmål i lärandet och under längre tid (Ramirez 1992; August & Hakuta 1997; Cummins 2000; Thomas & Collier 1997,
2002; Genesee, Lindholm-Leary, Saunders & Christian 2006). De hypoteser
Cummins (2000) formulerat om gemensam underliggande språkförmåga
och interdependens fortsätter att få stöd i forskningen om andraspråks-
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elevers utveckling (se t.ex. Magnusson 2011). Vidare har Bialystok (2004) i
flera studier konstaterat flerspråkighetens värde när det gäller metaspråklig
medvetenhet, kreativt tänkande och kommunikativ känslighet. Trots denna omfattande forskning har vi i detta kapitel konstaterat att de flerspråkiga
elevernas möjligheter att få använda också sitt förstaspråk i utbildningen
är försvinnande litet. Detta trots att Sverige är tämligen unikt med sitt erbjudande om flerårig modersmålsundervisning och studiehandledning på
modersmålet.
I det övergripande sociopolitiska perspektivet i Sverige är värnandet om
den enskildes tillgång till språk fortsatt starkt genom den nya språklag som
trädde i kraft 1 juli 2009. I denna lag värnas såväl svenskan och den språkliga mångfalden som individens möjlighet att lära sig, utveckla och använda
svenska liksom att utveckla och använda sitt modersmål. Språklagen betonar
också vikten av goda kunskaper i engelska och värdet av kunskaper i andra
moderna språk framhålls. Lagen ger en tydlig signal om att Sverige är en
språkligt heterogen nation med intention att ge utrymme för alla språk som
används (ca 200) samtidigt som svenskan är det gemensamma samhällsbärande språket. Även tidigare har lagutrymmet till stöd för tvåspråkighet varit starkt i Sverige medan implementeringen av de språkfrämjande lagarna
inte svarat mot intentionerna. Ett äldre exempel är nedgången för modersmålsundervisning från 1991 i och med att öronmärkningen av medel togs
bort på lokal nivå och ett nutida är den nya lärarutbildning som håller på att
införas där uttryck för såväl andraspråks- som flerspråkighetsperspektiv saknas (Carlson 2009). Under 2010 noterades dock en liten uppgång från 50 %
till 55 % deltagande i modersmålsundervisning bland dem som var berättigade till det.
Möjligheterna för flerspråkiga elever att delta i tvåspråkiga program i Sverige har efter 1970- och 1990-talens hemspråksklasser reducerats betydligt
och får i denna översikt representeras av den studie Tvingstedt, Drakenberg & Morgan (2009) genomfört med arabiska och svenska i de första tre
årskurserna. Det som framgår av studien är dock att ämnesundervisningen
har skett genom svenskan och att arabiskan haft en mer översättande roll.
För nyanlända elever finns dock fortfarande möjligheter att få studiehandledning på modersmålet vilket innebär att modersmålsläraren stöttar den
flerspråkiga elevens förståelse av natur- och samhällsorienterande ämnen
på modersmålet genom att gå igenom de texter och uppgifter eleven fått
i undervisningen i förberedelseklassen eller den ordinarie undervisningen.
Förekomsten och utsträckningen av denna studiehandledning bestäms av
skolans rektor.
Likväl har skolämnet modersmål och den ämnesstöttande studiehandledningen på modersmålet behov av såväl organisatorisk som innehållslig
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utveckling. Leung (2005) knyter an till den ämnesbaserade andraspråksforskningen och menar att det finns all anledning att också forskningen
inom tvåspråkighetsområdet utforskar de idéer och principer för ämnesintegrering som utvecklats inom andraspråksdidaktiken. Vidare konstaterar
han att det inte längre finns anledning att fråga sig om tvåspråkig undervisning fungerar utan att huvudfrågan är hur den kan utformas för att ge
maximal språklig, kognitiv och social utdelning när elever från olika bakgrunder möts (Leung 2005). I Sverige finns under senare år inga studier av
detta medan man i Storbritannien gjort en ambitiös studie i flera språk om
modersmålsundervisningens utformning (Blackledge & Creese 2010). Ett
återupptagande av lärarutbildningen för modersmålslärare samt integrering
och samordning av undervisningen i modersmål med övrig undervisning är
grundläggande faktorer.
I ett vidare perspektiv kan vi se hur låga födelsetal i den infödda befolkningen i kombination med migration och globalisering innebär ökad mångfald i Sverige och många andra länder. Hanteringen av denna mångfald kan
särskilt avläsas i hur skolan utformar en mångkulturell utbildning med likvärdiga möjligheter för alla elever. En likvärdig utbildning måste utgå från
den individuella elevens resurser, vilket för den nyanlända eleven innebär att
kunskapsutvecklingen får fortlöpa på det starkaste språket (modersmålet)
samtidigt som svenskan byggs upp genom språk- och ämnesrelaterad undervisning i svenska som andraspråk. Dessutom måste utbildningen, särskilt
vad gäller språkkunskaper, tillgodose de högre krav som globaliseringen i
form av ökad rörlighet innebär (jfr Hyltenstam & Lindberg 2004, Nihlfors
2008). Samhället bör utforma sitt undervisningserbjudande till de flerspråkiga eleverna så att de kan möta de krav skolämnena ställer och därmed
”lyckas” i skolan samtidigt som de och deras familjer ges en reell möjlighet
att bibehålla och utveckla den egna gruppens språk och traditioner så att
dessa blir en positiv konkurrensfaktor i framtiden. För att detta ska bli en
realitet krävs att utbildningsanordnare och lärare är medvetna ”om konsekvenserna av de val man gör i undervisningen för deltagarnas upplevda och
faktiska möjligheter att forma sina liv” (Hyltenstam & Lindberg 2004:21).

Framgång i skolans ämnen
Det som framgått särskilt tydligt i detta kapitel är språkets roll för lärandet.
I varje skolämne har en särskild språkpraktik utbildats och för att alla elever
ska nå skolframgång måste de få undervisning om hur denna språkpraktik
gestaltar sig i respektive ämne. Särskilt andraspråkselever som samtidigt ska
lära sig språk och ämne kan inte förväntas klara denna dubbla uppgift utan
explicit undervisning. Detta förutsätter att lärare på alla stadier har kun-
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skap om ämnenas och lärandets språkliga dimensioner och hur detta kan
behandlas didaktiskt, i synnerhet av andra lärare än språklärare.
De ganska få studier som behandlar frågorna i svensk kontext antyder att
språkliga perspektiv inte har någon framträdande plats i exempelvis NOoch SO-ämnena. Undervisningen kring text är monologisk och elever får
lite stöd kring läsning och skrivande (Edling 2006; af Geijerstam 2006; Skolinspektionen 2010). I Nilssons studie (2002) saknas till stor del diskussioner
om genrers funktion på den aktuella skolan, och i Skolverket (1998) har lärarna svaga kunskaper kring text och hur skrivande kan utvecklas. I af Geijerstams undersökning har lågpresterande elever högre textrörlighet kring
texter baserade på moment där de själva varit aktiva, t.ex. laborationer, men
frågan är om lärarna utnyttjar detta för språkligt baserad kunskapsuppbyggnad och mer skriftliga genrer, dvs. för en rörelse mot högeränden av ”mediumskalan” (”mode continuum”; jfr Språkligt organiserad undervisning
ovan). Även i Danielsson & Ekvall (2008) och Axelsson & Jakobson (2010)
framkommer att text har en undanskymd roll i NO-klassrum. NO-ämnena framstår i studierna som muntliga och skrivande har en svag position i
undervisningen, vilket kan jämföras med Schleppegrells resonemang ovan
kring nackdelarna med att bara ”göra vetenskap” (”doing science”, Schleppegrell & Fang 2008) och undvika språkbaserade aktiviteter och ämnesspråk
(se Förenklat undervisningsspråk ovan). Tendenser att reducera ämnena till
de icke-språkbaserade momenten kan oaktat intentionerna bli ett sätt att
kringgå ämnenas språkliga aspekter i stället för att undervisa om dem. Detta
kan göra att eleverna går miste om en mer specialiserad förståelse. Gymnasieläraren i Kouns (2010) studie har av tidsskäl valt bort såväl praktiska
undersökningar som dialogiska samtal i kemiämnet vilket reducerat elevernas responser till enstaka ämnesord. Paradoxalt nog baseras bedömningen
av elevernas kunskaper i Danielsson & Ekvall (2008) på läromedelstexter,
även om eleverna inte har fått explicit undervisning i läsning och skrivande
under lektionerna.
Även om få av ovan refererade svenska undersökningar gäller undervisning för flerspråkiga elever (dock undantaget Axelsson & Jakobson 2010
och Sellgren 2011) visar de att viktiga förutsättningar saknas för en undervisning som är gynnsam för andraspråkselever. Eleverna stöttas inte i läsning och skrivning i orienteringsämnena (undantaget Sellgren 2011), trots
att dessa i högre skolår blir alltmer specialiserade och skriftspråkliga (jfr
Skolspråk och vardagsspråk ovan). Den monologiska klassrumskultur som
rapporteras i flera studier går också stick i stäv mot de principer för framgångsrik undervisning som diskuterats ovan (jfr Aspekter på interaktion
ovan samt beskrivningarna av SIOP och genrepedagogik). Det rapporteras
inte heller om undervisning där muntliga, interaktiva moment skulle ut-
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nyttjas som bas för en successiv övergång till skriftspråkliga, specialiserade
framställningssätt (jfr Språkligt organiserad undervisning ovan); i stället
tycks klassrumskulturen vara i hög grad muntlig medan eleverna ändå förväntas läsa och producera text, utan gemensam bearbetning. Inte heller
rapporteras det om tillfällen för eleverna att bearbeta stoff i flera medier
och kommunikationssätt (jfr Kramer-Dahl et al. 2007, Liberg 2009, Rivard
2004, Sellgren 2011). Sådana praktiker gynnar inte andraspråkselever, vilka
inte kan placeras i reguljär undervisning och förväntas klara åldersadekvata mål utan riktade insatser. Här finns ett omfattande utvecklingsbehov.
Språkligt fokus i alla ämnen är en central del i en framgångsrik utbildning
för andraspråkselever. Detta bör vara en fråga för både lärarutbildning och
kompetensutveckling.

Helhetssyn
För att få en likvärdig utbildning behöver flerspråkiga elever få skräddarsydda utbildningar där alla deras resurser tas till vara och utvecklas vidare
(Garcia 2008). Forskningen har givit stöd för språklig interdependens och
gemensam underliggande kompetens (Cummins 2000) vilket också innebär att den flerspråkiga individen drar nytta av att utveckla litteracitet i
alla sina språk, plurilitteracitet. Grundförutsättningen för utbildningarna
är att de ges i en sociokulturellt stöttande miljö där den flerspråkiga eleven
respekteras och ses som en resurs, att elevens förstaspråk utvecklas till en
hög kognitiv nivå, att den kognitiva utvecklingen aldrig avbryts och att undervisningen i andraspråket ges på en hög kognitiv nivå och med fokus på
språket i skolans ämnen (jfr Thomas & Collier 1997, 2002).
I dagens prov- och statistikintensiva skolsamhälle är det också centralt att
flerspråkiga elever ges en rättvis bedömning av sina kunskaper så att de inte
orättvist beskylls för att dra ner resultaten. En rättvis bedömning kan vid
olika faser i den flerspråkiga elevens språk- och kunskapsutveckling innebära olika åtgärder som t.ex. att frågor i ett prov modifieras språkligt, att provet översätts till modersmålet (denna anpassning passar särskilt väl för de
som fått full utbildning i ursprungslandet), att det ges alternativa former för
svaren eller att provet använder båda språken som t.ex. frågor på ett språk
och svar på det andra, att i en provsituation ge utökad tid eller extra pauser,
att tillåta användning av lexikon, att vara medveten om att kunskapsredovisning i portfolio eller presentation ger större möjlighet för individen att
visa omfattningen av sin kunskap – i motsats till multiple-choice frågor.
Generellt visar forskningen att en kontinuerlig performansbedömning av
elevens språk är det mest adekvata och rättvisa (Garcia 2008). En typ av
bedömning som lärare i svenska som andraspråk använder sig av.
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De flerspråkiga eleverna måste också ges kvalitetsundervisning och adekvata
resurser, vilket ansluter till den forskning som konstaterat vikten av kollaborativa aktiviteter där elever kan pröva idéer och handlingar (Lave &
Wenger 1991; Gröning 2006). Tal i form av undervisande samtal och samarbete i grupp spelar en viktig roll i effektiva klassrum. I Sellgrens studie
(2011) hade elevernas smågruppsarbete stor betydelse eftersom det var där
eleverna kunde ägna mycket tid åt att diskutera och förklara ämnesinnehållet. Det var i dessa smågrupper de använde olika realiseringar för kausala
samband i tal och skrift och rörde sig först muntligt i ett vardagligt och
konkret språkregister medan de sen i sin formulering av den skriftliga texten använde ett mer abstrakt och tekniskt skolspråk. Som en särskild aspekt
diskuterar Sellgren lärarens förhållande till tiden och det konstateras att i
det föreliggande klassrumsarbetet har tidsaspekten fått stå tillbaka för ett
fokus på djupare insikter om ämnesinnehåll och språk i syfte att ge eleverna
mer generella insikter också för kommande arbetsområden. Utgångspunkten för läraren i Sellgrens studie var att arbeta med ett utmanande innehåll
och att ha höga förväntningar på eleverna, vilka också i hög grad infriades,
men till kostnad av ökade tidsresurser.
Det ämnesinriktade språkarbetet i Sellgren (2011) och liknande studier
kan också vara värdefulla förebilder för modersmålsundervisningen och
studiehandledningen på L1.
För de flerspråkiga elevernas skolframgång gör skolledare och lärare med
kunskap om flerspråkiga elevers behov stor skillnad. I Sverige utgör skolledarutbildningen, modersmålslärarutbildningen samt lärarutbildningen
i svenska som andraspråk tre centrala instanser för att säkra framtida utbildningskvalitet för flerspråkiga elever. Utbildningarna behöver utökas och
samordnas istället för att som i dagsläget ignoreras eller dras ner. Bristen på
lärare i svenska som andraspråk illustreras väl av att dessa lärare har mycket
lätt att få arbete.
Slutligen finns anledning att i högre grad än vad som sker nu involvera de
flerspråkiga barnens föräldrar i barnens utbildning (se May 1994). Det finns
tendenser att föräldrar som inte talar majoritetsspråket blir stigmatiserade
och ställda åt sidan. Föräldrar vill sina barn väl och önskar att de ska få en
god utbildning. För föräldrar till flerspråkiga elever kan detta t.o.m. vara
anledningen till att de migrerat.
Utvecklings- och forskningsbehov
Både modersmålsämnet och svenska som andraspråk har solid förankring
i forskning och motiveras av en omfattande kunskapsmassa om andraspråkselevers lärande och språkutveckling. Det råder konsensus kring betydelsen av förstaspråket för kunskaps- och språkutveckling. Likaledes vet
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man att andraspråksutveckling är en specifik process som i flera avseenden
skiljer sig från förstaspråksutveckling och att andraspråkselever gynnas av
särskilt utformad undervisning. Skolämnena modersmål och svenska som
andraspråk kan sägas svara mot denna kunskap i så måtto att de på varsitt
sätt främjar elevernas flerspråkiga utveckling.
Trots den stora mängden empirisk forskning, finns oklarheter kring båda
dessa skolämnen som tycks unika i den svenska skolan rörande bl.a. lärarnas
behörighet, efterlevnad av regelverket, ämnenas status och själva existens.
Liknande oklarheter vidhäftar inte något annat ämne i skolan utan gäller
exklusivt för de ämnen som utformats för de flerspråkiga elevernas skolgång. Man måste fråga sig vad denna diskrepans beror på mellan vad vi vet
och hur ämnena genomförs.
De forskningsbehov som fortfarande kvarstår inom flerspråkighetsfältet
rör framförallt empiriska klassrumsstudier av hur undervisning i modersmål, studiehandledning på L1 och svenska som andraspråk bedrivs. Här
kunde också studier av ”goda andraspråksinlärare” fylla en funktion. Vidare
finns behov av studier av interventionskaraktär där de språkliga dimensionerna i skolans ämnen lyfts fram. Studier som Sellgren (2011) visar de möjligheter som ett väl utformat arbete med fokus på språk- och ämnesutveckling har för flerspråkiga elevers lärande. Ytterligare ett forskningsbehov är
frågor om bedömning av flerspråkiga elever.
Allra mest angeläget är dock att den kunskap som redan finns om svenska
som andraspråk och modersmålsämnet tas till vara och implementeras i förskolor och skolor. Dessutom att lärarnas kompetens förstärks och att det
visas politisk vilja att stärka såväl ämnena som lärarkompetensen. Statusfrågan är väsentlig, då det förekommer att elever och föräldrar vill välja bort
svenska som andraspråk av sådana skäl. Det bristfälliga genomförandet av
svenska som andraspråk är förmodligen också relaterat till status. Vad gäller
språkliga dimensioner och litteracitet i alla skolans ämnen, den tredje delen
som vi här identifierat i en gynnsam undervisning för flerspråkiga, finns behov av lärarutbildning och kompetensutveckling. Även här finns en gedigen
forskningsbas att utgå från.
Skolan måste fortsätta att utveckla sin beredskap för att möta den heterogenitet som flerspråkiga elever representerar. Vårt budskap i detta kapitel är att hanteringen av svenska som andraspråk måste professionaliseras,
flerspråkigheten integreras som en naturlig del i skolans vardag och synen
på språk generellt ges en vidgad och mer övergripande organisation som
inkluderar alla elever.
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DEL IV
Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som andraspråk för vuxna invandrare
Inger Lindberg & Karin Sandwall1

Inledning
I den här delen presenteras forskning med relevans för andraspråksundervisning för vuxna invandrare. Tyngdpunkten i urvalet ligger på forskning
kring grundläggande utbildning i svenska som andraspråk för vuxna invandrare under de senaste 20 åren men även utbildningsformer för undervisning på mer avancerad nivå kommer i viss mån att beröras.
Eftersom vuxnas andraspråksundervisning är relativt sparsamt utforskad
i den svenska och nordiska kontexten kommer denna framställning även att
präglas av internationella utblickar med exempel på forskning från främst
övriga Europa, Australien och Nordamerika. Även om de sociopolitiska villkoren och övriga förutsättningar för denna typ av undervisning naturligtvis
kan skilja sig avsevärt mellan olika kontexter finns det många omständigheter som karakteriserar undervisningen i majoritetsspråket som andraspråk för vuxna invandrare oavsett var den bedrivs. Det innebär att internationell forskning har mycket att bidra med för kunskapsbildningen på detta
område i Sverige.
Då deltagare i denna typ av undervisning omges av målspråket i det omgivande samhället finns det i de flesta fall såväl behov som möjligheter att lära
och använda språket också utanför och parallellt med undervisningen även
om detta naturligtvis varierar från individ till individ. Det innebär bl.a. att
majoritetsbefolkningen i olika sammanhang kommer i kontakt med talare
av andraspråket och på så vis kan påverka men också ha synpunkter på med
vilken framgång andraspråkstalarna tillägnar sig och kommunicerar på det
nya språket. Sådana synpunkter baseras på antaganden kring vuxnas andra-

1

Vi tackar Qarin Franker för värdefulla bidrag i avsnitten om litteracitet och alfabetiseringsundervisning.
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språksinlärning som kan var mer eller mindre vetenskapligt välgrundade,
vilket för övrigt också gäller många av de synpunkter som förs fram i den
offentliga debatten rörande dessa frågor. Vi har därför särskilt valt att belysa
frågor som återkommer i den allmänna debatten kring svenska för invandrare (Sfi) för att utifrån aktuell forskning belysa kunskapsläget på en rad
centrala områden inom fältet. Vi hoppas därmed kunna bidra med underlag
för en mer kvalificerad och vetenskapligt underbyggd planering, organisation och utveckling av denna undervisning och också till en mer initierad
samhällsdebatt kring dessa frågor.
Texten i del IV är indelad i tre avsnitt. I det första avsnittet behandlar
vi andraspråksinlärning och andraspråksundervisning i ett individ- och
samhällsperspektiv. Det andra avsnittet redogör för forskning kring olika
aspekter på lärande och språkanvändning i olika kontexter med relevans
för andraspråksundervisning för vuxna medan det tredje avsnittet anlägger
språkdidaktiska perspektiv.

Andraspråksundervisning ur individoch samhällsperspektiv
Att lära ett andraspråk som vuxen
Det svenska språket kommer för sfi-studerande att fungera som ett andraspråk eftersom det lärs in i samband med socialisation i ett nytt samhälle.
Till skillnad från barn som tillägnar sig sitt förstaspråk är variationen ifråga
om hur väl och hur snabbt vuxna tillägnar sig ett andraspråk betydande. Vid
förstaspråksinlärning spelar den sociala omgivningen liksom personliga och
individuella egenskaper en relativt marginell roll. Det innebär att alla barn
som inte hindras av någon typ av utvecklings- eller funktionshinder med
mycket få undantag når full kompetens i språket, trots de mycket skilda förutsättningar som råder för barn i olika miljöer. Förstaspråksinlärning sker
också parallellt med den allmänna kognitiva utvecklingen, vilket naturligtvis påverkar de förväntningar och krav som ställs på barns språkutveckling.
Vid andraspråksinlärning kan i synnerhet när det gäller vuxna såväl inlärningshastighet som slutlig färdighetsnivå variera dramatiskt. Vissa gör
stora framsteg på kort tid trots begränsad kontakt med språket medan andra kan ha vistats i målspråkslandet och följt undervisning under lång tid
utan att tillägna sig språket med någon större framgång. Denna variation
kan relateras till såväl individuella förutsättningar som till omständigheter
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i det omgivande samhället liksom i förekommande fall till olika faktorer i
undervisningen. Invandrares och flyktingars andraspråksinlärning påverkas
dessutom ofta av ofrivilliga och dramatiska upplevelser av krig och konflikter, uppbrott och avsked med allt vad det kan innebära av smärtsamma
minnen, oro och längtan som för tankarna bort från studierna och stör koncentrationen.
Vuxna andraspråksinlärare möter också ofta högre krav på snabba framsteg än små barn i färd med att tillägna sig sitt förstaspråk (jfr del II i denna
volym). Jämfört med förstaspråksinlärare har andraspråksinlärare, förutom
att de redan tillägnat sig ett eller flera språk, nått en högre grad av kognitiv
mognad och redan utvecklat ett begreppssystem på ett annat språk, vilket
naturligtvis kan vara till stor nytta i mötet med nya språk. De allra flesta har
också utvecklat läs- och skrivfärdigheter på ett eller flera andra språk, vilket underlättar inlärningsprocessen, i synnerhet om språkens skriftsystem
överensstämmer.
För studerande som inte har haft möjlighet att delta i någon form av
skolundervisning under uppväxten innebär inlärningen av ett nytt språk
utmaningar som går utöver själva språkundervisningen. Dessa studerande
behöver, parallellt med att de lär sig det nya språket, även utveckla läs- och
skrivfärdigheter, något som oundvikligen tar betydligt mer tid i anspråk och
som kan innebära en stor utmaning för individen.
Till skillnad från förstaspråksinlärare når vuxna andraspråksinlärare
alltså sällan ända fram, om man med detta avser en språklig kompetens
som motsvarar förstaspråkstalares. Det hindrar dock inte att många andraspråksanvändare uppnår mycket avancerade nivåer i andraspråket och kan
använda det helt obehindrat i de sammanhang och situationer de önskar.
Däremot kan dessa individer ofta identifieras som just andraspråksanvändare genom att deras språkanvändning på ett eller annat sätt avviker från
förstaspråksanvändarens (jfr Hyltenstam & Abrahamsson 2002).
För att man som vuxen ska kunna leva och fungera i ett nytt samhälle
måste allt från vardagliga behov och triviala ting till livsviktiga och högst
komplexa frågor kunna hanteras genom det nya språket. Men det handlar
inte bara om språk. Livet i det nya samhället kräver också social och kulturell kunskap av ett annat slag än den som legat till grund för liv och handlande i hemlandet. Språk och kultur är intimt sammankopplade och språket
är i allra högsta grad också ett uttryck för kulturella synsätt och värderingar.
Andraspråksinlärning innebär alltså även tillägnandet av kunskap om nya
och delvis annorlunda sätt att tänka, leva och fungera i samhället. Språket
som grammatiskt system, vokabulär och uttal är väl utforskat och beskrivet
och därmed också relativt lätt att få tillgång till genom språkundervisning.
Språket som kulturellt uttryck är betydligt mer diffust och svårtillgängligt
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och avsevärt svårare att få grepp om. Den kulturella och sociala kompetensen inbegriper kunskap som förutsätts och förväntas i samband med en
mängd vardagliga aktiviteter och sysslor relaterade till olika vuxenroller
som t.ex. medborgare, konsument, hyresgäst, bilägare, förälder, skattebetalare, väljare och vårdtagare.
Andraspråksundervisning för vuxna invandrare skiljer sig alltså på många
sätt från den mer renodlade främmandespråksundervisning som de flesta
vuxna svenskar har egen erfarenhet av från skoltiden där barn och ungdomar med relativt likartade förutsättningar tillägnar sig språkkunskaper
för eventuell senare användning av språket i samband med resor, studier etc.
Andraspråksinlärning i vuxen ålder påverkas alltså av en mängd faktorer
som delvis är utanför individens kontroll. Vi har i det följande valt att utifrån aktuell forskning närmare belysa några av dessa faktorer.
Motivation
I sfi-undervisningen ska nyanlända invandrare och flyktingar i Sverige alltså
erbjudas den primära språkliga men också sociala och kulturella förberedelse som krävs som grund för ett bra liv i det nya samhället. Det är ett stort
och samhällspolitiskt mycket viktigt uppdrag vilket kanske kan förklara det
stora mediala intresse som riktas mot denna undervisning.
I den svenska mediadebatten kring sfi framhålls ofta bristande vilja, motivation och ansträngning (t.ex. Dagens Nyheter 2008-02-18) som en viktig
orsak till utebliven framgång i språkstudierna. Utgångspunkten för ett sådant resonemang är att framgång i språkinlärningen enbart hänger på individen och dennes vilja att lära sig språket. Införande av bonussystem (SFS
2010:538, 2010:1030)2, begränsning av studietiden (SOU 2011:19) och språktest för medborgarskap (jfr Milani 2006, 2010) är exempel på åtgärder som i
debatten och politiken antagits vara nödvändiga för att öka viljan och motivera invandrare att lära sig svenska. Trots införandet av ekonomiska och
andra incitament för sfi-studerande finns dock inga studier som generellt
tyder på att motivationen brister hos vuxna andraspråksinlärare. Enligt en
studie av SCB (2009) är anledningen till att man deltar i sfi-studier för de
allra flesta tvärtom att man är mycket angelägen om att lära sig svenska, inte
minst för att lättare kunna få arbete; hälften av alla studerande vill arbeta
direkt efter sfi medan en tredjedel vill studera vidare. Enligt SCB:s undersökning är ekonomisk ersättning eller möjligheter till försörjning alltså inte
en vanlig anledning till att man deltar i sfi-utbildning (ibid.). Enligt en ge-

2

Skolverket (2011b) redovisar att 528 utbetalningar gjorts under perioden september 2009-december 2010
i tretton försökskommuner. Av dessa har närmare 70 % gällt kurs 3D.
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mensam studie av Vuxenutbildningen i Göteborg, Malmö och Stockholm
(Splitvision 2009) handlar vuxenutbildning, särskilt för studerande med annat modersmål än svenska, om betydligt mer vittgående och långsiktiga mål
som att öka individens möjligheter till delaktighet i samhället och aktivt
medborgarskap. Studien visar också att komvuxstudier i enlighet med intentionerna i läroplanens mål leder till bättre självkänsla och motivation för
vidare studier samtidigt som de främjar förståelse av samhällsinformation,
användande av Internet och ökad delaktighet i olika samhällsaktiviteter.
Inom andraspråksforskningen framhöll man länge individuella faktorer
som avgörande för framgång i språkinlärningen (jfr Abrahamsson & Bylund
i denna volym). Numera finns emellertid en strävan att beskriva andraspråksinlärningen i ett vidare perspektiv där även sociala faktorer ses som
betydelsefulla eller t.o.m. avgörande. Alltfler forskare (Norton Peirce 1995,
Norton 2000, Cooke 2006) ser andraspråksinlärning som en del av en socialisationsprocess där strävan efter delaktighet i nya sociala gemenskaper spelar
en central roll. Denna process förutsätter en språklig, kulturell men också
personlig omvandling, en omformning av identiteten som kan påverka och
förändra individen i grunden (Lindberg 2004a, Wellros 2004). Utgångspunkten är att identiteten är dynamisk, sammansatt, motsägelsefull och föränderlig över tid. Att byta språk och kultur innebär – åtminstone temporärt – att
ge upp vissa delar av sin identitet men också om att bygga upp nya identiteter
och om att ”återerövra sin mänsklighet” (Hyltenstam 1993).
Inom denna forskningstradition har den kanadensiska andraspråksforskaren Bonny Norton (2000) studerat sambanden mellan makt, identitet och
andraspråksinlärning på en samhällelig nivå såväl som på mikronivå i vardagliga möten. I studien får vi möta fem kvinnor som invandrat till Kanada
och som trots en mycket stark vilja att lära och använda engelska och bli
en del av det kanadensiska samhället hade mycket svårt att få kontakt med
infödda kanadensare utanför arbetet. Kvinnorna kände sig ofta obehagliga
till mods när de använde engelska och upplevde sig som marginaliserade
genom att de ofta positionerades som ”invandrare” och därmed betraktades
som mindre värda. De flesta av dem hade tvingats acceptera okvalificerade
arbeten där de hade få möjligheter att kommunicera med arbetskamraterna
och där deras kunskaper och resurser inte fick något erkännande.
Med hänvisning till dessa kvinnors situation menar Norton att vilja och
motivation inte kan betraktas som individuella fenomen utan måste ses
som resultat av ett samspel mellan individen och omgivningen. Eftersom
begreppet motivation inte täcker detta samspel föreslår Norton i stället investering (investment) som ett alternativt begrepp. Det är en metafor som
fångar andraspråksinlärarens förväntan på en rimlig utdelning på det engagemang och hårda arbete som det innebär att tillägna sig ett andraspråk.
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En sådan utdelning kan t.ex. handla om en bättre position i samhället eller
uppfyllandet av andra personliga mål.
De ansträngningar som är förenade med individens investering i en ny
identitet kan leda till ett ambivalent förhållande både till andraspråket och
till undervisningen; en konflikt mellan en önskan att tillägna sig det nya
språket och att tvingas acceptera den begränsade identitet som man under
lång tid tilldelas genom detta språk. Ett osynliggörande av individens identiteter och resurser kan alltså leda till att individen förlorar sin motivation
för fullföljande av studierna (Kells 1999, 2003).
För att förklara studerandes negativa attityder och ambivalens till deltagande i andraspråksundervisning hänvisar Kanno och Norton (2003) till
Lave och Wengers teori om situerat lärande i praktikgemenskaper (1991,
Wenger 1998). Istället för att som Lave och Wenger hänvisa till individers
deltagande och lärande i omedelbart tillgängliga gemenskaper, t.ex. på deras
arbetsplatser, diskuterar Kanno och Norton några studerandes investering
i andraspråksundervisning i relation till s.k. föreställda gemenskaper (imagined communities) dvs. praktikgemenskaper som man kanske ännu inte har
tillträde till, men som man ändå föreställer sig och anser sig tillhöra (jfr
Anderson 1991). Norton visar hur de studerandes önskan att få tillgång till
och bli betraktade som legitima talare i sådana gemenskaper som t.ex. en
föreställd yrkesgemenskap eller en gemenskap bland modersmålstalare eller målspråkstalande mer generellt kan vara en avgörande drivkraft för deltagande och investering i språkundervisning. Kanno och Norton menar
också att det är troligt att det sätt på vilket andraspråksinlärarna ser sig själva som perifera medlemmar i en andraspråkstalande grupp i det nya hemlandet eller som legitima, multi-kompetenta och flerspråkiga medlemmar
i en större föreställd gemenskap påverkar lärandet och möjligheterna till
alternativa och positiva identitetskonstruktioner (se även Cook 1992, 1999,
Pavlenko 2003). Kanno och Norton understryker därför vikten av att lärare
och andra berörda s.k. dörrvakter (gatekeepers) har kunskap om de studerandes föreställda gemenskaper (som inte alltid uttrycks i formella dokument)
och relaterar undervisning och andra insatser till dessa.
Även svenska studier visar att individens lärande i hög grad påverkas
av faktorer på såväl samhälls-, grupp- som individuell nivå. I sociologen
Marie Carlsons (2002) avhandling Svenska för invandrare – brygga eller gräns?
möter vi ett antal unga kortutbildade turkiska kvinnor med erfarenheter
som liknar dem som kvinnorna i Nortons studie vittnade om. Carlson intervjuade kvinnorna, som alla studerade på sfi, om deras möten med svenskt
utbildningsväsende och om den syn de upplevde att svenskar hade på dem.
Flera av kvinnorna vittnade om att de kände sig tömda på tidigare erfarenheter och att representanter för majoritetsspråkstalarna tycktes tro att
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de inte hade några kunskaper alls eftersom de inte bemästrade språket. En
identitet grundad på tillskrivna stereotypa egenskaper, som icke-språkkunniga och mindre vetande, blev plötsligt överordnad alla de olika identiteter
man som vuxen individ är sammansatt av (jfr även Wellros 2004). I Carlsons
avhandling blir det tydligt att detta bristtänkande ger upphov till reflexivt
motstånd hos de studerande men att de ändå, trots att de kategoriseras som
”traditionella”, ”okunniga”, ”bakåtsträvande”, lyckas överbrygga gränser och
hantera livet i Sverige.
Carlsons forskning bekräftar vad Lisbeth Sachs (1986) tidigare uppmärksammat då hon följde en grupp illiterata turkiska kvinnor i deras möte med
svenskt samhälle och vuxenutbildning. Precis som informanterna i Carlsons studie upplevde dessa kvinnor sin bakgrund och sin kulturella identitet
som en brist och belastning. ”Vi är som djur här. Vi kommer aldrig att läsa
och skriva som andra människor. Vi visste inte att vi var så mycket sämre än
alla andra.” (Sachs 1986:66). Även i Inga-Lena Rydéns (2005) masteruppsats
om betydelsen av sociala nätverk för kortutbildade invandrares litteracitetsutveckling berättar en av informanterna att han i inledningsskedet ställt sig
skeptisk till forskarens intresse för hans studiesituation, vilket framgår av
följande citat:
Från början när jag träffade dig undrade jag varför du slösar din tid på mig … Jag som inte
kan läsa och skriva? Du skulle kunna tänka om mig: ”Neej, det är bara skit!” Jag kunde
inte se mig själv, så som du kunde se mig, och jag tänkte att du kommer att bli besviken
och jag trodde att du skulle lämna mig med mina problem. Men nu mår jag jättebra och
det du förstår det förstår jag också. (Rydén 2005:1)

Arbetet med att utveckla sitt andraspråk och de identitetsförluster det för
med sig kan alltså innebära stora påfrestningar för individen. I Carlsons liksom i Rydéns studie blir det dock tydligt att tillgången till ett nytt språk
och en ny kultur också kan erbjuda betydande vinster för individen som
härigenom kan finna vägar ut ur marginalisering och maktlöshet och nya
möjligheter till självförverkligande. Det gäller inte minst de kortutbildade
kvinnor i Carlsons avhandling som genom möjligheten till utbildning i det
nya landet kan ta steget ut i samhället och ett liv som oberoende och självständiga individer.
Att språkutbildning kan vara en högst omvälvande process bekräftas också
i Nils Granbergs (2001) avhandling The dynamics of second language learning
där vi genom dagboksanteckningar och intervjuer får följa en inlärare med
det fingerade namnet Sofia på hennes väg in i det svenska språket och den
svenska kulturen under ett års svenskutbildning. Denna kvinna befinner sig i
en helt annan situation än kvinnorna i Nortons och Carlsons studier. Hon är
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gäststudent i Sverige och antagen till en mycket prestigefylld utbildning till
läkare. Eftersom hon tänker återvända till Grekland och arbeta som läkare
där efter avslutad utbildning i Sverige är hon inte heller invandrare i egentlig
mening. Till skillnad från kvinnorna i de tidigare refererade studierna är Sofia också en erfaren språkinlärare som redan behärskar två främmande språk.
Hon integreras snabbt i den internationella universitetsmiljön där hon får
alltfler kontakter med infödda svenskar och många möjligheter att lära och
träna språket utanför klassrummet. Hon är utomordentligt motiverad att nå
sitt mål att klara svenskprovet och börja läkarutbildningen men känner sig
trots det emellanåt vilsen, alienerad och övergiven i sin kamp för att erövra
det nya språket och förstå den nya kulturen.
Motivationen kan även vara avgörande för tillägnandet av ett gott uttal på andraspråket. Även om uttalstillägnandet ofta uteslutande beskrivs
i fysiologisk-kognitiva termer, menar Juni Søderberg Arnfast (2007) att ett
sådant fokus har en begränsad förklaringspotential eftersom det bortser från
de bakom- och omkringliggande mekanismer som påverkar tillägnandeprocessen. Søderberg Arnfast argumenterar för att vuxnas uttalstillägnande
är en komplex process där flera samverkande uppsättningar av faktorer fysiologisk-kognitiva, interaktionella och individuella samverkar och utvecklas
dynamiskt över tid. Tillgängliga resultat från Søderberg Arnfasts pågående
projekt pekar bl.a. på att åldern inte har en helt avgörande betydelse för
möjligheten att tillägna sig ett målspråksliknande uttal utan att individens
motivation och undervisningens kvalitet i hög grad samspelar med övriga
faktorer i denna process. En kontinuerlig, strukturerad och systematisk uttalsundervisning kan därmed ha en avgörande betydelse för individens uttal.
De ovan refererade studierna visar att maktförhållanden i samhället är i
spel även på mikronivå i mötet mellan människor i vardagen. Detta kan bidra
till upplevelser av marginalisering och exkludering och till identitetsförluster
som på olika sätt kan ha avgörande betydelse för hur man lyckas lära sig det nya
språket och bli en del av det nya samhället (se även van Lier 1996, Blackledge &
Pavlenko 2004, Blommaert, Collins & Slembrouk 2005, Cooke 2006).
Utbildningsbakgrund
Individens tidigare utbildning är en faktor med avgörande betydelse för
andraspråksinlärningens utfall (Skolverket 2011a). Tidigare utbildning kan
innebära en allmän förberedelse som kan vara betydelsefull för att klara
den omställning som det innebär att börja leva som vuxen i ett nytt land,
men den kan också underlätta språkstudierna, särskilt om man tidigare har
studerat språk (Skolverket 1997, Lindberg 2004b).
Var fjärde sfi-studerande har haft en mycket begränsad skolgång i hemlandet (0–6 år) och behöver därför samtidigt som de lär sig svenska utveckla
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sin läs- och skrivförmåga inom ramen för sfi-utbildningen (Skolverket
20011a).3 Det bör dock påpekas att antal skolår inte alltid avspeglar nivån på
individens läs- och skrivfärdigheter eftersom man kan ha lärt sig läsa och
skriva utanför ett formellt skolsystem (i hemmet, i arbetslivet, i koranskola
e. dyl.). Å andra sidan kan man också, på grund av bristande tillgång till
skriftligt material eller av andra skäl, haft så liten användning för de läs- och
skrivfärdigheter man utvecklat i skolan att färdigheterna fallit i glömska.
Många sfi-studerande kan också ha haft en mycket sporadisk skolgång till
följd av krig och oroligheter i hemlandet.
I Sverige, såväl som i de flesta västländer, tas läs- och skrivkunnighet
ofta för given och många krav förknippade med förmågan att obehindrat
kunna läsa och skriva finns inbäddade i samhällsstrukturen. Läsande och
skrivande är också en central aspekt av vuxenidentiteten och förutsätts
ofta i de roller och sociala situationer som hör vuxenlivet till (Wallace
1988, Prinsloo & Brier 1996, Barton & Hamilton 1998, Franker 2011). En
vuxenidentitet i Sverige idag innefattar en ständig interaktion med olika
typer av texter, bilder och symboler som man behöver kunna tolka och
agera utifrån, inte bara som studerande utan också som t.ex. konsument,
förälder, arbetstagare, egen företagare, föreningsmedlem och medborgare.
I vardagen förväntas man kunna läsa en dagstidning, tolka busstidtabellen,
kontrollera doseringen på medicinförpackningen, läsa gatuskyltar, hitta
rätt summa på lönebeskedet, hyresräkningen eller lånet, läsa godnattsagor och inte minst kommunicera via mejl och sms och hitta information
via Internet. För många flyktingar och invandrare som lever i Sverige idag
och som av olika anledningar inte kunnat förvärva grundläggande läs-,
skriv- och räknefärdigheter under uppväxtåren är flertalet av dessa skriftrelaterade aktiviteter svåra och ibland till och med omöjliga att utföra.
Migrationen kan alltså för många invandrare innebära att man plötsligt
befinner sig i ett högteknologiskt informationssamhälle med helt andra
och avsevärt större krav på skrivkunnighet än i hemlandet. Det kan t.ex.
medföra att en person som i sitt hemland betraktats som en framgångsrik
och kompetent företagare plötsligt blir sedd som inkompetent i det nya
majoritetssamhällets ögon.
I engelskan skiljer man på begreppen reading, writing och literacy, där literacy (litteracitet)4 är ett mer omfattande begrepp, dvs. mer än att bara kunna
läsa och skriva. Begreppet innefattar här även aspekter på muntligt formellt
3
4

Inom sfi har 15 % av de studerande 0-3 års skolbakgrund och 11 % har 4-6 års skolbakgrund. (Skolverket
2011a).
Vi kommer fortsättningsvis att använda termen litteracitet i enlighet med den engelska termen literacy i
denna utvidgade betydelse. För en diskussion av terminologin se även Söderberg (1994).

376

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

DEL IV – Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som andraspråk för vuxna invandrare

språk, grundläggande färdigheter i matematik och på att kunna använda
sina läs- skriv- och räknekunskaper praktiskt (Barton 2007). Att vara litterat
innebär således att man kan tolka och agera utifrån såväl bokstäver och ord
som siffror och tal. Det moderna samhället ställer dock även krav på hantering av visuella medier där bildsymbolik spelar en viktig roll. Olika typer
av bildspråk, ett slags visuell litteracitet, är ytterligare en dimension av den
litteracitet som blir alltmer nödvändig för framgång och aktiv delaktighet i
samhälle och arbetsliv (Kress & van Leeuwen 2006). Eftersom bilder, precis
som skrift, är socialt kodade meddelanden, är bilder som producerats i en
okänd social eller kulturell kontext svåra att tolka. Bilders mångtydighet
gör att många tolkningar är möjliga och ”riktiga” men det kan vara svårt att
identifiera den avsedda och förväntade tolkningen (Sahlström 1997, Franker
2007).
Låg litteracitetsnivå ses ofta som ett problem både för den enskilde individen och för samhället i stort (Barton 2007, UNESCO 2010). Det är därför
av stor vikt att den formella utbildningen medverkar till och uppmuntrar
ett livslångt lärande och möjliggör utveckling av läs- och skrivfärdigheter
även för vuxna (Skolverket 2003). I den svenska rapporten Invandrares förmåga att läsa och skriva på svenska – en betraktelse över orättvisor eller en
orättvis betraktelse (Myrberg 2001) pekar man på ett tydligt samband mellan låg lön och begränsad läsförmåga och även mellan läs- och skrivförmåga och anställningsbarhet. Samtidigt understryker man i rapporten att
skillnader i arbetslöshet mellan invandrare och svenskar inte enbart kan
förklaras utifrån skillnader i läs- och skrivnivå, utan att även vistelsetid i
Sverige, ålder och språklig och kulturell bakgrund kan spela in. Även Elsie
Söderlindh Franzén (1997) berör i sin studie om lågutbildade invandrares
inställning till utbildning och arbete hur den komplexa situation många
av dessa invandrare befinner sig i påverkar deras valmöjligheter på arbetsmarknaden.
Att inför sfi-utbildningen på ett tillförlitligt sätt mäta sfi-studerandes
läs- och skrivfärdigheter är svårt (se t.ex. Bigelow, Tarone & Hansen 20065).
I Sverige saknas nationellt framtagna instrument på de vanligaste invandrarspråken för att diagnosticera läs- och skrivfärdighet. Sådana diagnoser
skulle vara till stor hjälp för kursplacering av sfi-studerande, underlätta vid
såväl organisation som utvärdering av sfi-undervisning och även underlätta
forskningen kring andraspråksinlärning med utgångspunkt från olika litteracitetsnivåer.

5

Bigelow, Tarone och Hansen (2006) fann i en amerikansk studie att individer som uppgivit 3 års skolgång fick helt olika resultat på ett literacy-test som genomfördes både på första- och andraspråken.
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Det man brukar kalla alfabetiseringsundervisning ingår i den grundläggande vuxenutbildning som i Sverige ska erbjudas vuxna med bristande basfärdigheter i läsning och skrivning.6 Sedan 2007 är den första delen av den
grundläggande läs- och skrivutbildning en del av sfi-utbildningen men har
separata mål (SKOLFS 2012:13.7 Statistik från Skolverket8 april 2010 visar att
14 % av det totala antalet deltagare i i sfi studerar på studieväg 1, dvs. den studiegång som är avsedd för deltagare med behov av grundläggande läs- och
skrivutbildning (se vidare figur IV:1, s. 393). 25 % av de studerande med 0-3
års skolbakgrund – den grupp som har kortast utbildning från hemlandet –
och som inledde sfi-studierna under 2006/07 påbörjade studierna i kurs 2B
i stället för i den inledande kursen 1A. Detta ger anledning att ifrågasätta
om dessa studerande får den alfabetiseringsundervisning de har rätt till. För
kortutbildade studerande gäller att de har rätt att få en läs- och skrivutbildning integrerad med sfi-studierna så länge de har behov av det. För personer som vid sfi-starten inte har några läs- och skrivfärdigheter innebär det
sannolikt att de behöver stöd för att utveckla sina läs- och skrivfärdigheter
under hela sfi-tiden, dvs. upp till den slutliga D-nivån.
Det är också viktigt att påpeka att samtliga kurser som berör personer
med denna bakgrund (och inte bara kurser i utbildningens början) måste
anpassas efter de kortutbildades speciella förutsättningar och behov och
alltså utformas på ett annat sätt än för personer med lång skolerfarenhet,
vilket t.ex. kan innebära behov av kontinuerligt stöd av modersmålslärare
eller tolkar för att man i utbildningen ska kunna kommunicera med de
studerande på ett sätt som ger möjlighet att förstå och tillmötesgå deras
särskilda behov. Brist på anpassning/individualisering medför sannolikt att
ett antal personer som skulle kunnat klara kraven för kurs C och D tvingas
avbryta sina studier i förtid (Skolverket 2003a, Statskontoret 2009).
Genusaspekter
Senare tids forskning kring genus och språk utgår från en syn på genus som
socialt och dynamiskt konstruerat i interaktion, i ett system av maktrelationer mellan och inom grupper av kvinnor och män där genus interagerar
med andra kategoriseringar som klass, ras, etnicitet, kultur, ålder (Pavlenko
& Piller 2001a, 2008, Lazar 2005, Holmes 2006).
Trots att genus i linje med en sådan definition i princip alltid aktualiseras

6
7
8

Alla vuxna (från 20 år) som saknar de kunskaper som barn och ungdomar normalt uppnår i grundskolan.
har rätt till kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skollagen, SFS 2010:800, 20 kap, 10 §).
Tidigare SKOLFS 2009:2. SKOLFS 2012:13 träder i kraft 1 juli 2012.
Personlig kommunikation.
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i interaktion människor emellan finns det få studier som behandlar genus
i samband med språklig interaktion i andraspråkskontexter och vuxnas
andraspråkslärande (Pavlenko & Piller 2008).
Internationella studier tyder på att män i högre grad än kvinnor har tillgång till andraspråksutbildning medan kvinnors möjligheter till såväl utbildning, arbete som interaktion på målspråket kan begränsas genom olika
gate-keeping-praktiker inom såväl majoritets- som minoritetsgrupper (Holmes 1993, Goldstein 2001, Pavlenko & Piller 2001a, b). Även i Sverige har sådana praktiker identifierats.9 Trots detta påbörjar kvinnor i Sverige i något
högre grad än män sfi-utbildningen inom fyra läsår från ankomst till kommunen (SOU 2003:77).10
Även tillgången till introduktionsinsatser kan ha betydelse för möjligheterna till integration och språkutveckling. Enligt Integrationsverket
(2002) får manliga flyktingar i Sverige delta i fler typer av introduktionsinsatser än kvinnor. Män tilldelas också introduktion under fler veckotimmar
och omfattas, oavsett tidigare utbildning, i högre grad av arbetsförmedlingens insatser. Enligt rapporten uppnår män dessutom i högre grad sina egna
mål med introduktionen. Detta kan, enligt Integrationsverket, tyda på att
handläggare antingen i högre grad tillmötesgår männens önskemål om arbete och/eller att handläggarna, kanske omedvetet, ägnar mer tid och kraft
åt att t.ex. skaffa arbete till män. Det kan finnas anledning att tro att situationen är liknande även för övriga invandrare (SOU 2003:77).
Att de kvinnliga deltagarna behöver ägnas mer uppmärksamhet i introduktionsverksamheten betonas även av Tina Eriksson Sjöö & Solvig Ekblad
(2009) som också påpekar att handläggares arbetsuppgifter kan försvåras av
en avsaknad av kunskaper om samtal över språk- och kulturgränser.
Även könsrelaterade föreställningar liksom en ibland missriktad solidaritet och omsorg kan begränsa andraspråksinlärares möjligheter till interaktion och lärande på arbetsplatser. Det visar de danska forskarna Marianne
Søgaard Sørensen och Anne Holmen (2004) i sin studie At blive en del af en arbejdsplads där två restauranganställda kvinnor med danska som modersmål
i all välmening försökte ”skydda” den utlandsfödda kvinnliga praktikanten
från interaktion med de nästan uteslutande manliga kunderna. Kvinnorna
9

10

Begränsande faktorer inom dessa praktiker kan vara sociala (som begränsad tillgång till barnomsorg)
(SOU 2003:77), ekonomiska (som ekonomiskt beroende av mannen) eller kulturella/religiösa (som
svårigheter att vistas i ett klassrum med okända män). Maktstrukturer inom ett hushåll och socialt definierade roller kan också innebära att studier inte påbörjas eller försenas (Eriksson Sjöö & Ekblad 2009)
liksom det faktum att kvinnor löper större risk att drabbas av konsekvenser av trångboddhet (Boverket
2006).
Hur stor andel kvinnor respektive män från en viss födelseregion som deltar i sfi varierar dock stort,
t.ex. deltog år 2000 ca 80 % av kvinnorna födda i Irak i sfi, medan motsvarande siffra för kvinnor födda i
Nordamerika var ca 20 % (IFAU 2005).
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antog att den ”råa” och flirtiga ton som rådde mellan kunderna och dem
själva skulle upplevas som kränkande av praktikanten. Genom att utgå ifrån
att praktikanten varken kunde eller ville delta i sådan kommunikation, begränsade de praktikantens möjligheter till interaktion med kunderna och
därmed tillfällen att utveckla strategier för att hantera sådana situationer.
Att kön och identitet på olika sätt kan relateras till situationer i vardag
och utbildning och till det språk man håller på att lära sig blev tydligt i berättelserna av de turkiska sfi-studerande kvinnor som deltog i den tidigare
refererade studien av Carlson (2002). Här talade kvinnorna ofta om sitt huvudansvar för familjen och att de genom detta var mer rörliga i samhället
än männen, eftersom svenska behövs i kontakt med olika institutioner som
skola, barnomsorg och vård (även Norton Peirce 1995, jfr dock Eriksson Sjöö
& Ekblad 200911). De såg en nytta och glädje med sina sfi-studier som de menade innebar ökat självförtroende och större möjlighet att agera i samhället
större ”vardagsmakt” (se även Norton 2000). Men de berättade också om frustrationer, ökade krav och förväntningar på grund av studierna som förde med
sig att de måste kompromissa och förhandla både hemma och i skolan. Flera
av kvinnorna kommenterade vad man skulle kunna kalla ”normen om svensk
jämställdhet” som de upplevde både i och utanför skolan och som de relaterade till när de försökte förstå skillnader mellan hur turkiska och svenska kvinnor lever. Återkommande berättade kvinnorna att de tycktes få stå till svars
inför ”svenskarna” för det liv de levde; för att de till viss del (re-)producerade
etablerade könsrollsmönster. Men i berättelserna blev det också tydligt att
en bearbetning och omtolkning av mönstren samtidigt pågick. Några av de
studerande talade om sig själva som traditionsförmedlare för sina barn mellan
”det gamla” och ”det nya” – att de särskilt som mödrar var brobyggare.
Fysisk och psykisk hälsa, funktionsnedsättningar
Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) upplever invandrare i Sverige med utomeuropeiskt ursprung tre till fyra gånger så ofta som Sverigefödda att de har dålig eller mycket dålig hälsa.12 De viktigaste anledningarna
till invandrares sämre hälsa kan enligt rapporten relateras till sociala fak-

11

12

Enligt Eriksson Sjöö & Ekblad (2009) kände drygt hälften av deltagarna i studien (totalt 67 st) stor
påfrestning till följd av att vara isolerade och ensamma i det nya landet. Av dessa var signifikant fler
kvinnor (68 %).
Hälsa är enligt WHO:s definition: ”Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart en frånvaro av sjukdom eller svaghet.” Upplevelsen av hälsa/ohälsa är nära
kopplat till individens upplevelse av att kunna påverka sin situation. Ohälsa kan därmed definieras som:
”Subjektivt upplevd nedsättning av den fysiska och/eller psykiska förmågan, dvs. att personen mår så
dåligt att det påverkar funktionsförmågan och övrig livssituation, oavsett om man ”objektivt sett” är
sjuk eller frisk. Det omgivande samhället och personens reaktion på sin egen hälsa/ohälsa spelar stor
roll.” (Integrationsverket 2004).
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torer; att de som invandrare i det svenska samhället ofta hamnar i bostadsområden med låg status, att de hänvisas till tunga och lågavlönade arbeten
och dessutom är utsatta på grund av diskriminering.
Hälsoskillnaderna är dock stora mellan utlandsfödda från olika länder och
mellan olika invandrargrupper i Sverige; flyktingar har, enligt en översikt av
Lindencrona, Ekblad & Johansson Blight (2006), betydligt sämre hälsa än
andra invandrargrupper. Översikten visar också att invandrarkvinnor har
sämre hälsa och fler sjukskrivningsdagar samt att de i större utsträckning
blir förtidspensionerade än svenskfödda och invandrade män (se även Eriksson Sjöö & Ekblad 2009).
Att ohälsa försvårar studiesituationen för en stor andel andraspråksstuderande blir tydligt i studien Stress, sömn och livskvalitet (Eriksson Sjöö & Ekblad 2009). Studiens övergripande syfte var att kartlägga hälsorelaterad livskvalitet och stressfaktorer hos nyanlända flyktingar efter ankomsten samt
att söka förstå sambandet mellan stressfaktorer i postmigrationsskedet och
framgång i sfi-utbildningen. De studerande i studien hade alla arabiska som
modersmål medan utbildningsbakgrunden varierande. Genom observationer, enkäter till studerande och lärare samt en fokusgruppsintervju med
handläggare på ett arbets- och integrationscenter framträder en samstämmig bild av att de studerandes psykiska och fysiska hälsa i hög grad påverkar
deras studier negativt.
Inlärningen kan också försvåras av funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder, syn- eller hörselskada, läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi
samt sjukdomar som orsakar smärta och koncentrationssvårigheter (SOU
2000:28). Likaså kan posttraumatiskt stressyndrom (PTSD13) på grund av
krigsupplevelser liksom andra traumatiska erfarenheter leda till minskad
koncentrations- och minnesförmåga (Beiser & Hou 2001, Söndergaard &
Theorell 2004, Jaranson, Ekblad, Kroupin & Eisenman 2007, Eriksson Sjöö
& Ekblad 2009).
Andelen vuxna andraspråksstuderande med olika typer av funktionsnedsättningar och/eller koncentrationssvårigheter är svår att uppskatta, men
tillgängliga uppgifter tyder på att det kan handla om en ansenlig andel studerande:
• andelen hörselskadade i utbildningar i sfi och grundläggande vuxenutbildning är avsevärt högre än andelen hörselskadade bland befolkningen i övrigt (Norinder & Elofson-Öhnander 1988, SOU 2003:77).

13

Om PTSD, se vidare Myndigheten för skolutveckling (2006), Nationellt centrum för svenska som
andraspråk (2006) och Bie & Skadhauge (2008).
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•
•

mellan 2 och 10 % kan beräknas ha en dyslektisk disposition14 (Andersson
2002)
förekomsten av PTSD i flyktinggrupper i Sverige är mellan 18 och 37 %
(Wretling 2006, Søndergaard & Ekblad 1998, Søndergaard, Ekblad & Theorell 2001). Andelen studerande utan konstaterad PTSD, men som lever
med följdverkningar av tortyr och/eller traumaskador, är dock avsevärt
högre.15

Studerande som har svårigheter med sfi-utbildningen ska enligt förordningen (1994:895, 10 §) ges särskilt stöd, men även om de flesta kommuner
anstränger sig att anpassa undervisningen efter särskilda behov, finns det
på många håll brister när det gäller kunskaper, metoder och verktyg för att
utreda behovet av särskilt stöd (Skolinspektionen 2010). För att de studerande ska få relevant stöd och därmed möjlighet att nå sina lärandemål är
det naturligtvis av största vikt att olika studiesociala hinder identifieras och
åtgärdas så att anpassad undervisning och hälsofrämjande åtgärder kan sättas in så tidigt som möjligt i utbildningen. Det finns därmed anledning att
argumentera för att tidigt kartlägga, förebygga och behandla sömnbesvär
och andra hälsorelaterade besvär hos nyanlända invandrare och flyktingar
(SOU 2000:28, SOU 2003:77, Eriksson Sjöö & Ekblad 2009, Skolinspektionen 2010) och också för att kommunerna avsätter tillräckliga medel för särskilda undervisningsresurser inklusive relevant lärarkompetens.16
I detta sammanhang måste också vikten av en väl fungerande samverkan mellan kommuner och myndigheter särskilt betonas (SOU 2003:77).
Behovet av en ökad samverkan kring det kommunala flyktingmottagandet
påvisas i en litteraturöversikt kring nyanlända flyktingars hälsa och vårdbehov (Björkquist 2008). Översikten betonar också vikten av en medvetenhet
inom vården att begreppet ”nyanländ” beskriver ”en livssituation, inte en
kategori människor” och att ”introduktionsfasen” är genomgripande och
djupgående psykologiskt, socialt och kulturellt (2008:26).

14
15

16

För en diskussion av begreppet dyslexi och vuxna, se t.ex. Alm (2004).
68 % av en grupp sfi-studerande flyktingar hade så stora sömnproblem att de behövde behandling. Deras
symptom liknar svenskt referensmaterial som rör patienter med symtom på utbrändhet. 64 % av dessa
flyktingar upplevde det som mycket svårt eller ganska svårt att koncentrera sig på lektionerna och 80 %
upplevde stor oro över sin familj eller andra anhöriga i hemlandet (Eriksson Sjöö & Ekblad 2009).
Sfi-ansvariga i kommuner ansåg i en enkätundersökning att resurserna och lärarkompetensen inte var
var tillräckliga för undervisning av studerande i behov av särskilt stöd. Särskilt gällde detta för studerande med synskada eller synnedsättning och studerande med posttraumatiskt stressyndrom (SIOS
2007).
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Sfi-undervisningen – en angelägenhet för flera politikområden
Sfi är en utbildning inom utbildningsdepartementets ansvarsområde men
berör genom sin nära koppling till integrations- och arbetsmarknadspolitik
olika politikområden och utgör därigenom en central och angelägen verksamhet för många aktörer i samhället. Detta har stor betydelse för utbildningens förutsättningar, organisation och innehåll och kan också leda till
spänningar och konflikter till följd av att olika berörda aktörer inte minst i
kommunerna (såsom t.ex. sfi-anordnare, arbetsförmedling, socialtjänst och
flyktingmottagande) ser på sfi och dess roll utifrån skilda mål och prioriteringar.
I detta sammanhang kan tre synsätt kring vad som ska betraktas som sfi:s
ansvar och roll urskiljas (SOU 2003:77, jfr Statskontoret 2009):
• Sfi som förutsättning för integration och delaktighet i det svenska samhället (integrationspolitiska mål)
• Sfi som verktyg för individens snabba inträde på arbetsmarknaden och
egenförsörjning (arbetsmarknadspolitiska mål)
• Sfi som en kvalificerad språkutbildning (utbildningspolitiska mål/kursplanemål)
Sfi som integrationsinstrument
Statsvetaren Carl Dahlström analyserar i sin avhandling Nästan välkomna –
invandrarpolitikens retorik och praktik (2004) framväxten av en praktik kring
den svenska invandrarpolitiken (senare kallad integrationspolitiken) mellan
1964 och 2000 där sfi ingår som ett av flera invandrarpolitiska instrument.
Enligt Dahlström var sfi-undervisningen den moderna invandrarpolitikens
första statliga åtgärd och har sedan dess varit central för invandrar-/integrationspolitikens utformning.
De integrationspolitiska målen baseras på en gemenskap med samhällets
mångfald som grund. Här betonas att alla oavsett bakgrund är delaktiga i
och medansvariga för samhällsutvecklingen.17 Inger Lindberg (2002) diskuterar i detta sammanhang majoritetsbefolkningens betydelse för invandrarnas möjlighet till integration och andraspråkstillägnande och framhåller

17

De integrationspolitiska mål som antagits av riksdagen (Proposition 1997/98:16) är
• lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,
• en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund och
• en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som
följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara
delaktiga i och medansvariga för.
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vikten av att frågor kring kommunikation över språk- och kulturgränser
ses som ett gemensamt ansvar för alla grupper i samhället och inte bara
en angelägenhet för den invandrade befolkningen. Detta framstår som särskilt angeläget för de cirka hälften av alla invandrare och flyktingar som får
uppehållstillstånd men som inte påbörjar sfi inom tre år från ankomstdatum till kommunen (Integrationsverket 2003, SOU 2003:77, IFAU 2005).18
För dessa utgör kontakt och interaktion med svensktalande utanför undervisning den enda möjligheten att tillägna sig svenska. Lindberg (2004b)
menar vidare att samhällets förmåga att överbrygga kulturella och språkliga hinder i kommunikation och gemenskap mellan olika grupper är helt
avgörande för dess demokratiska utveckling. I den allmänna debatten lyser
detta ömsesidiga perspektiv emellertid ofta med sin frånvaro och bristfälliga språkfärdigheter förklaras uteslutande i termer av invandrarens och/
eller undervisningens misslyckande.
Enligt Dahlström (2004) kunde man redan under 1980- och 90-talen, då
arbetsmarknadspolitiken i allt högre grad kom att forma invandrarpolitiken, spåra en tendens till begränsning av de integrationspolitiska målen till
att avse mål om snabb egenförsörjning. Denna utveckling speglar en global
process med starka ekonomistiska drag där utbildning liksom andra verksamheter inom offentlig sektor anpassas efter ett snabbt och rörligt globalt
kapital (jfr t.ex. Nordwall 2002, Rubenson 2004). Enligt Christian Chun
(2009) ses individen utifrån en sådan marknadsanpassad agenda som en entreprenör som själv måste se till att kontinuerligt uppdatera/kompetensutveckla sig själv med sådana färdigheter och kunskaper som höjer individens attraktionsvärde på den kommersiella (arbets-)marknaden med dess
krav på ständig anpassning och flexibilitet. Frågan om anställningsbarhet
kan då skymma sikten för mer långsiktiga och vittgående mål relaterade till
demokrati och delaktighet (Rubenson 2004, Lindberg 2009). För sfi-utbildningen liksom för motsvarande utbildningar i andra kontexter (jfr Baynham
2006, Cooke 2006, Ramanathan & Morgan 2007) kan detta leda till att individens behov av språklärande för aktiv delaktighet i samhälls- och arbetsliv
kommer att underordnas marknadens kortsiktiga behov av snabba, flexibla
och skräddarsydda utbildningar med en betydligt mer begränsad och nischad
språklig kompetens som mål (se även Lindberg & Sandwall 2007).
Eftersom ett arbete spelar en avgörande roll för möjligheterna till integration och egenförsörjning föreligger alltså en potentiell konflikt mellan
sfi som integrations- och arbetsmarknadsinstrument å ena sidan och som

18

Deltagandegraden i sfi har t.o.m. sjunkit betydligt sedan början av 1990-talet (IFAU 2005). Anledningar
till detta är bl.a. arbetsmarknadsläget, vilket diskuteras i samma rapport.
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utbildningsinstrument å andra sidan (jfr Bjerg Petersen 2010). Det är en
konflikt som på olika sätt kan påverka undervisningens förutsättningar och
utfall. Redan i den utvärdering av sfi-undervisningen som genomfördes i
mitten av 1990-talet (Skolverket 1997) refererar man till sfi-undervisningen
som ”en utbildning mellan två stolar” för att uppmärksamma denna motsättning. Framväxten av en ”skolmarknad” inom det svenska utbildningsväsendet (Skolverket 2009b) berör även sfi och komvux där upphandlingen av
enskilda anordnare ökar,19 vilket kan förstärka sådana motsättningar. Flera
studier (Sandwall 2010, Carlson & Jacobsson kommande) visar att motstridiga mål och konkurrerande upphandling kan medföra negativa konsekvenser för undervisningen och leda till konflikter mellan aktörerna. Studierna
visar t.ex. hur lärare och andra anställda tvingas följa kommunalt uppsatta
mål och upphandlingskriterier som står i konflikt med utbildningens styrdokument och hur lärare ibland tvingas väga solidaritet för sin arbetsgivare
(och sin egen anställningstrygghet) mot de studerandes intressen och långsiktiga mål (Cooke 2006, Sandwall 2010, Carlson & Jacobsson kommande,
jfr Ramanathan & Morgan 2007, Akbari 2008b). Systemet med konkurrerande anordnare kan också vara en hämsko för en kritisk diskussion genom
att det bidrar till ett nedtystande av för kommunen obekväma åsikter och
till låga incitament för samarbete anordnare emellan (Søderberg Arnfast
2007, Sandwall 2010).
Sfi som arbetsmarknadsinstrument
I takt med begränsningar av de integrationspolitiska målen (Dahlström
2004) och i enlighet med den s.k. arbetslinjen har sfi-utbildningen alltmer
kommit att ses som ett arbetsmarknadsinstrument. Det ideologiska begreppet ”arbetslinjen”, med rötter i nationell social- och arbetslöshetspolitik, har dock tolkats och använts med olika politiska förtecken i svensk
politik (Junestav 2004). För sfi har arbetslinjen inneburit att såväl måluppfyllelse som effektivitet i allt högre grad kommit att utvärderats i relation till krav på snabb egenförsörjning för nyanlända och andra invandrare
(Carlson 2002, Lindberg & Sandwall 2007, för begreppen måluppfyllelse och
kvalitet i relation till sfi, se Skolinspektionen 2010:10f). Det är intressant
att notera att arbetslinjen dock inte i någon större utsträckning diskuteras
inom den grundläggande vuxenutbildningen som huvudsakligen vänder sig
19

Inom sfi har andelen studerande i kommunal regi minskat och andelen som läser hos andra anordnare
ökat. Under 2010 studerade i genomsnitt 66 % av sfi-studerande i kommunal regi (Skolverket 2011a),
men andelen upphandlad verksamhet i storstäder jämfört med övriga kommuner varierar stort. I Malmö
är drygt hälften av platserna i sfi upphandlad, i Stockholm närmare 70 % och i Göteborg över 80 %.
Upphandlingen av utbildningsplatserna inom komvux har ökat under de senaste fem åren, från 21 % till
29 % läsåret 2007/08 (Skolverket 2009a).
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till individer med ingen eller kort tidigare utbildning och som av den anledningen kanske inte bedöms som lika attraktiva på arbetsmarknaden (Wass
Lumsden 2004, Carlson 2005a).
Kopplingen mellan språkkunskaper och anställningsbarhet är dock inte
heller självklar och i vilken utsträckning språkkunskaper påskyndar etablering på arbetsmarknaden är inte helt klarlagt i svensk forskning (Rooth
& Åslund 2006). SCB:s registerstudie20 och enkätundersökning (2009), där
ca 4000 sfi-studerande deltog, visar visserligen att godkänt betyg i sfi21 ger
utdelning; vid mätning fyra och sju år efter invandringen hade personer
med minst godkänt betyg i sfi etablerat sig på arbetsmarknaden i större utsträckning än personer med icke godkänt betyg. Urvalsbortfallet gör dock
att resultaten bör tolkas med viss försiktighet. En studie av IFAU (2010)22
visar också att sfi-studerandes ställning på arbetsmarknaden stärks över tid
relativt dem som inte deltagit i sfi. Riksrevisionen konstaterar dock att det i
dagsläget inte går att utvärdera sfi-utbildningens effekter med traditionella
utvärderingsmetoder och att det därför inte går att fastställa om sfi leder till
snabbare egenförsörjning och ”/…/ uppfyller de förväntningar på arbetsmarknadsområdet som verksamheten antas leda till” (RiR 2008:8).23
I internationell forskning har man utifrån s.k. censusundersökningar,
motsvarande de folk- och bostadsundersökningar som genomförts i Sverige,
där de tillfrågade också har skattat sina språkfärdigheter, analyserat svaren
i förhållande till olika faktorer. Även om man här inte kunnat rapportera
några direkta samband mellan språkfärdigheter och anställning har man
kunnat fastställa ett samband mellan uppskattade andraspråksfärdigheter
och lön (se vidare Chiswick & Miller 2007, Chiswick 2008).
Sfi-utbildningen har också under åren på olika sätt försökt möta kravet
på arbetslivsanknytning. Under större delen av 1970-talet och fram till den
s.k. sfi-reformen 1986 genomfördes sfi också i stor utsträckning inom ramen
för den dåvarande arbetsmarknadsutbildningen (AMU) som förberedelse
för olika typer av yrkesutbildningar (Lindberg 1996). Detta möjliggjorde
ett närmare samarbete mellan språkutbildning och fortsatt mer specifikt
yrkesinriktad utbildning anordnad på beställning av länsarbetsnämnderna.
20

21
22

23

Registerstudien omfattar ca 460 000 personer som invandrade till Sverige mellan 1 juli 1993 och 31
december 2007, som vid invandringstillfället var mellan 20 och 59 år gamla och som var folkbokförda i
Sverige i mars 2009. Bara utrikes födda personer med föräldrar födda utomlands omfattas (SCB 2009).
Dock oklart vad ”godkänt betyg i sfi” här innebär – godkänt betyg på kurs A, B, C eller avslutande kurs D.
Studien beskriver sysselsättning och arbetsinkomster bland individer som kom till Sverige 1994–2003
och vilka skillnader som finns mellan de som deltagit i sfi och de som inte har gjort det. Informanterna
följdes från invandringsåret och upp till tio år framåt.
SCB (2009) finner också att bland de som invandrat 1993–2001 och som studerade i komvux hade cirka
två tredjedelar läst och fått betyg i sfi.

386

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

DEL IV – Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som andraspråk för vuxna invandrare

Denna typ av sfi förlades fr.o.m. 1971 huvudsakligen till de dåvarande AMUcentren eller till studieförbunden. Under 1970-talet överfördes successivt
mer och mer av denna sfi-undervisning till AMU-centren. Till följd av
sfi-reformens genomförande 1986 då kommunerna tog över huvudmannaskapet för sfi-utbildningen kom den grundläggande sfi-undervisningen vid
AMU-centren dock att läggas ned då centren enligt reformen endast i undantagsfall och i brist på annan anordnare fick anordna sådan utbildning i
sfi. Därmed försvann också möjligheterna till en nära koppling mellan förberedande språkutbildning och påföljande yrkesutbildning. Den lärarkompetens och undervisningspraktik som utvecklats för en mer arbetslivsorienterad språkutbildning gick på så sätt förlorade (Lindberg 1996, Lindberg &
Sandwall 2007, se vidare Skolverket 1997).
De satsningar som på senare tid genomförts för att inrikta utbildningen
mot arbetslivet och en snabb egenförsörjning genom s.k. branschinriktningar, yrkesspår eller yrkes-sfi med ökat fokus på s.k. yrkessvenska och
olika former av praktik (Skolverket 2006b, Lindberg & Sandwall 2007,
Statskontoret 2009, Sandwall 2010) är dock svåra att utvärdera bl.a. eftersom enhetliga och vedertagna tolkningar av begrepp som yrkessvenska och
praktik saknas (Riksrevisionen 2008, fotnot 124). Statskontoret, som i sin
utredning av sfi (2009) påpekar att det saknas utvärderingar som klarlagt
sambandet mellan yrkesspår och språkinlärning, drar ändå slutsatsen att
yrkesinriktad sfi/yrkesspår bör erbjudas i högre grad (se även Skolinspektionen 2010). Slutsatsen baseras på en intervjuundersökning där det enligt
uppgift ”vid ett flertal tillfällen påtalats att yrkesinriktad sfi påskyndar
språkinlärningen och bidrar till att deltagarna snabbare kommer ut i arbete”.
De argument som i enlighet med arbetslinjens krav på snabb egenförsörjning förts fram för tidig praktik i samband med språkutbildning negligerar
enligt vissa forskare risken till inlåsning av invandrare i okvalificerade och
lågavlönade arbeten (Lindberg 2004b, Cooke 2006, Lindberg & Sandwall
2007, Sandwall 2010, jfr även Chiswick & Miller 2007, Søderberg Arnfast
2007). De praktikplatser som finns att tillgå i synnerhet under tidigare delen
av sfi-utbildningen erbjuder av naturliga skäl ofta mycket enkla och okvalificerade arbetsuppgifter. Dessutom uppmanas de studerande ofta, i enlighet med kommunens krav på snabb egenförsörjning, att anta eventuella
erbjudanden om fortsatt jobb på praktikplatsen även om det innebär att sfiutbildningen avbryts. Eftersom sfi-studerande ofta prioriterar anställning
och möjligheten att bli oberoende och kunna försörja sig själva – i synnerhet om de under en längre tid varit föremål för olika typer av åtgärder från
samhällets sida – finns en risk för att erbjudanden om praktik och tillfälliga
arbeten utan anknytning till tidigare kvalifikationer och utbildning kan bi-
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dra till inlåsning och en etnisk uppdelning av arbetsmarknaden (jfr IFAU
2004, Søderberg Arnfast 2007).
Det är också viktigt att påpeka att en praktikplats eller ett arbete inte
heller automatiskt leder till ökade möjligheter till språkanvändning och
rika tillfällen att utveckla målspråket. Många andraspråksinlärare vittnar
om svårigheter att komma till tals på arbetsplatser och om rädslan att hamna utanför den sociala gemenskapen för att de inte klarar språket (Norton
2000, Ahlgren 2003, Sandwall 2010 och kommande). Internationella studier
visar också att invandrare som går direkt in i arbete utan tillgång till språkundervisning ofta utvecklar starkt förenklade versioner av andraspråket som
kännetecknas av ett mycket begränsat ordförråd och en rudimentär grammatik (Klein & Dittmar 1979, Clahsen, Meisel & Pienemann 1983, Klein &
Perdue 1997). Med så begränsade språkfärdigheter är även möjligheterna till
ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv starkt kringskurna.
I ljuset av denna forskning har de danska andraspråksforskarna Karen Lund
och Mikael Svendsen Pedersen (2006) påpekat riskerna med att reducera
språkundervisningen till ett verktyg för arbetsmarknadens behov och understryker i polemik med formuleringar som ”att språkutbildning inte får
stå i vägen för arbete” att arbete inte får stå i vägen för språkinlärning (se
även Cooke 2006, Søderberg Arnfast 2007).
Att ett sådant påpekande kan vara befogat visar en studie av Marie Carlson och Bengt Jacobsson (kommande) där interaktion och arbete med läromedel/pedagogiska texter inom en reguljär och en yrkesinriktad sfi-kurs
kallad sfi Business studerats. Studien bygger på data från intervjuer och deltagande observationer i klassrummet, intervjuer med lärare och rektorer
samt analyser av olika texter. Carlson och Jacobsson finner att arbetsmarknadsperspektivet dominerar såväl läromedel/pedagogiska texter som undervisningspraktik och att den rådande marknadslogiken medfört att tidigare
välfärdstänkande och jämlikhetsideal ersatts av en nyliberal fokusering på
”effektivitet”, ”konkurrens”, ”flexibilitet” och ”entreprenörskap” och ”den
självstyrande individen”.
Utbildningarnas starka fokusering på provresultat och genomströmning
innebär enligt Carlson och Jacobsson även att frågor om kön, etnicitet och
klass får stå tillbaka för teman som anses ha direkt betydelse för ”invandrarens” framtida yrkesbana. För kursen sfi Business innebär detta ett fokus på
faktakunskaper relaterade till krav och behov på en framtida arbetsmarknad medan frågor kring strukturella hinder och diskriminering i samhälle
och arbetsliv knappast berörs alls. Carlson och Jacobsson menar vidare att
den i hög grad läroboks- och lärarcentrerade undervisningen företräder en
instrumentell språksyn med fokus på språk och språkbruk för marknadsföring av målgruppens egen kompetens (jfr även Rubenson 2004, Chun 2009).
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Sfi som kvalificerad språkutbildning
Sfi-undervisningen började i mitten av 1960-talet som en försöksverksamhet i form av studiecirklar i svenska med samhällsorientering utan vare sig
läroplan eller några andra utarbetade riktlinjer för verksamheten. Även om
verksamheten så småningom kom att regleras av styrdokument i form av
läro- och kursplaner har den på olika sätt ända fram till idag präglats av
statusen som försöksverksamhet som varade fram till 1986 då sfi-reformen
genomfördes.24 En granskning av de läroplaner och kursplaner som utarbetats för denna undervisning under åren 1971 till 2010 visar trots detta
en utveckling som i stort speglar utvecklingen inom relevanta forskningsområden bland vilka forskning med fokus på andraspråksinlärning och andraspråksundervisning naturligtvis intar en särställning.
I den första läroplanen från 1971 förespråkades ett arbetssätt i enlighet
med den modifierade direktmetod som låg i tiden under 1960-talet och
1970-talets början. Som framgår av följande citat ur läroplanen ses språkinlärning enligt denna metod som en i hög grad mekanisk process. Även
om grammatiska regler i sig var bannlysta spelade grammatiken en mycket
central roll, eftersom den låg till grund för val och prioritering av innehållet i undervisningen. I stället för medveten inlärning av grammatiska regler förordades innötning av grammatiska mönster och strukturer genom
stimulus-respons och positiv förstärkning. Undervisningen skulle ske helt
och hållet på målspråket eftersom modersmålet ansågs störa inlärningen av
det nya språket och därför skulle undvikas, vilket framgår av följande citat
ur 1971 års läroplan.
Inlärning av grammatiska företeelser sker genom en systematisk träning av språkliga
strukturer av hög frekvens. Syftet är att ge deltagarna vissa, främst muntliga, språkvanor
som spontant skall kunna aktiveras i skilda situationer, utan att deltagarna behöver ta
vägen över modersmålet. (Läroplan i svenska för vuxna invandrare. II: Supplement, sid
10. Skolöverstyrelsen 1971)

I den pedagogiska debatten kunde man så småningom iaktta en svängning mot en mer insiktsbetonad språkundervisning, där mekaniska drillövningar av den typ som direktmetoden förespråkade sågs med allt större
skepsis. Denna inriktning, med starka influenser från kognitiv teoribildning och den vid denna tid livaktiga barnspråksforskningen, utgick från
en modell där inflödet, dvs. det språk som inläraren kommer i kontakt

24

För en mer detaljerad historisk översikt över undervisningens framväxt, se Lindberg (1996) och även
SOU 2003:77.
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med, spelar en avgörande roll i språkinlärningsprocessen. Kännetecknande för denna inriktning är tilltron till individens egna kognitiva resurser
och förmåga att utifrån språket i omgivningen successivt bygga upp ett
regelsystem för sin egen språkanvändning. För undervisningen innebar
detta att övningar inte längre skulle bygga på mekaniskt upprepande utan
i högre grad vara inriktade på förståelse, analys och problemlösning där
också modersmålet i de fall det var möjligt kunde användas för förklaringar av ord och grammatik.
1971 års sfi-läroplan utsattes följaktligen också för allt starkare kritik och
i de nya mål och riktlinjer för sfi-undervisningen som fastställdes av Skolöverstyrelsen 1978 finner man tydliga influenser från den alltmer dominerande kognitiva inlärningssynen, vilket framgår av följande utdrag:
Utgångspunkten är här att inlärandet av språk kräver en medveten mental aktivitet, som
ger allt större insikter om språkets struktur och funktioner. Deltagarnas möjligheter att
tillägna sig kunskaper i och om språket är i hög grad avhängiga kunskaper i och om det
egna språket, kunskaper i och om andra språk och tidigare studievana.
(Skolöverstyrelsen 1978, Allmänna mål och riktlinjer sid 7)

Gemensamt för dessa tidiga styrdokument för sfi-undervisningen är dock
ett starkt fokus på undervisningens roll att förmedla kunskap om språket
i form av grammatiska strukturer snarare än att möjliggöra användning av
språket i olika kommunikativa syften, något som låg till grund för Europarådets moderna språkprojekt som initierades i början av 1970-talet (Van Ek
1975, Wilkins 1976). Där specificerades språkfärdighetsnivåer i de s.k. tröskelnivåbeskrivningarna i termer av språkliga begrepp och kommunikativa
funktioner snarare än grammatiska strukturer i enlighet med en funktionell språksyn inspirerad av Austin (1962), Searle (1969) och Halliday (1985).
Så småningom kom denna språksyn att läggas till grund för en s.k. kommunikativ språkundervisning som i allt högre grad också inriktades på en mer
”naturlig” inlärning av språket genom aktiviteter som gynnar en kreativ och
kommunikativ språkanvändning i enlighet med den andraspråksforskning
som under 1980-talet framhöll interaktionens och kommunikationens betydelse för andraspråkets utveckling.
A communicative approach opens up a wider perspective on language learning. In particular, it makes us more strongly aware that it is not enough to teach learners how to
manipulate the structures of the foreign language. They must also develop strategies for
relating these structures to their communicative functions in real situations and real
time. We must therefore provide learners with ample opportunities to use the language
themselves for communicative purposes. (Littlewood 1981:ix)
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Detta synsätt genomsyrar i hög grad den läroplan som utarbetades för
grund-sfi i samband med sfi-reformens genomförande 1986 (Skolöverstyrelsen 1986) och den reviderade läroplan som blev resultatet av sammanslagningen av grund- och påbyggnads-sfi genom 1991 års reform. Det illustreras
genom följande citat, hämtade från Läroplan för grundläggande svenskundervisning för vuxna invandrare (Skolöverstyrelsen 1991):
Sfi skall anpassas till kursdeltagarnas förutsättningar, behov och intressen. Deras olikartade erfarenheter och kunskaper skall tas tillvara. Undervisningen skall utgå från kursdeltagarnas verklighet. Deltagarna skall se att det finns ett tydligt samband mellan de
behov de har i det dagliga livet och de kunskaper och färdigheter de tillägnar sig i undervisningen. (sid 8)
För att kunna använda språket i alla de sammanhang, situationer och roller som kan
bli aktuella krävs kunskaper om grammatik, uttal och ordförråd men också kunskaper
om och övning i hur språket används i verklig kommunikation. Detta förutsätter att de
strukturer som behandlas i sfi relateras till deltagarnas uttycksbehov och övas i naturlig
kommunikation. (sid 14)
Läraren bör prioritera arbetsformer som aktiverar deltagarna och ger dem tillfälle att
använda språket i klassrummet. Arbete i smågrupper, i par och individuellt, bör få stort
utrymme. Arbete utanför klassrummet, t.ex. studiebesök och praktiska övningar, bör
vara naturliga inslag i undervisningen. (sid 20)

När sfi 1994 inordnades i det målstyrda kursplanesystemet innebar detta
att uttryckliga riktlinjer i fråga om arbetssätt och metod försvann liksom
att kursplanen i sfi och i övriga ämnen inte längre skulle uppfattas som kodifieringar av vad man skulle undervisa om utan i stället ses som underlag
för en kontinuerlig förnyelse av innehåll och metod utifrån professionens
utveckling. Detta innebar att kursplanerna på många sätt blev mindre
normerande, detaljerade och föreskrivande och lämnade ett större spelrum för lärarnas professionalitet när det gällde tolkning och implementering. Ett generellt problem med detta system visade sig senare vara att det
inte kommunicerades på ett begripligt sätt samt att lärarna i alltför liten
utsträckning fick vägledning kring hur det skulle förstås, preciseras och
läggas till grund för lokala beslut kring organisation och innehåll av undervisningen. Systemet förutsätter en hög grad av professionalitet i verksamheterna som helhet och bland lärarna i synnerhet, något som inom
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sfi bl.a. till följd av dess låga status och avsaknaden av behörighetsregler25
ständigt varit en bristvara.
Genomförandet av det nya kursplanesystemet som det introducerades
1994 innebar att kursplanen för sfi utformades i enlighet med det generella
systemet och inte längre på samma sätt som tidigare med tydlig koppling
till en uttalad språk- och lärandesyn. Målen för utbildningen formulerades
likadant i kursplanerna för 1994 och 2002 (SKOLFS 1994:28 och 2002:19):
Skolan skall sträva efter att eleven
•

känner lust och intresse att lära sig det svenska språket samt vågar och kan använda
språket i olika situationer,

•

utvecklar sin förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift i vardags-, samhällsoch arbetsliv,

•

utvecklar strategier för fortsatt lärande såväl inom utbildningen som i omvärlden och
utvecklar sin förmåga att individuellt och i samarbete med andra planera sitt lärande,

•

utvecklar sin förmåga att göra jämförelser mellan egna erfarenheter av språk, kulturer,
samhälls- och arbetsliv och det svenska språket och förhållanden i Sverige,

•

utvecklar kunskaper om samhällsliv, arbetsliv och studier i Sverige och utifrån sin livssituation planerar sitt fortsatta lärande, och

•

utvecklar kunskaper om demokratiska principer och arbetsformer samt om värdegrunden
i det svenska samhället

Nästa kursplan som utarbetades 2006 och började gälla 2007 (SKOLFS
2006:28) innebar två större förändringar. Dels skulle utbildningen nu utformas som en renodlad språkkursplan då den samhällsorientering26 som
tidigare varit en del av sfi lyfts ur för att i stället tillhandahållas skild från
språkutbildningen. En annan förändring som genomfördes i och med denna
kursplan var att läs- och skrivinlärningen som tidigare skedde inom ramen
för grundläggande vuxenutbildning skulle ske inom ramen för sfi 1, dvs.
den studieväg som särskilt anpassats till invandrare som är analfabeter eller
kortutbildade (se figur IV:1 nedan).
Idag erbjuds vuxna invandrare och flyktingar grundläggande utbildning
i svenska språket inom ramen för skolformen Utbildning i svenska för
invandrare27 (SFS 2011:1108). Det är kommunens skyldighet att se till att

25
26

27

Se dock nästa avsnitt, behörighetsregler infördes 2011.
Se IJ 2009:02 Utredningen om samhällsorientering för nyanlända invandrare (delbetänkandet SOU
2010:16 Sverige för nyanlända – Värden, välfärdsstat, vardagsliv) samt slutbetänkandet SOU 2010:37
Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet.
Skolformen benämndes tidigare Svenskundervisning för invandrare. Förkortningen sfi finns numera
inte i Skollagen (2010:800) men kan ändå användas.
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vuxna som har rätt till sfi och bor i kommunen erbjuds denna utbildning.
Kommunen ansvarar dessutom för utbildningens kvalitet (SFS 1997:702).
Utbildningen regleras av Skollagen (SFS 2010:800), läroplan för de frivilliga
skolformerna (Lpf 94) och en kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) (SKOLFS 2012:13). I kursplanen formuleras målen enligt följande:
Målet för sfi är att eleven skall utveckla
•

sin förmåga att läsa och skriva svenska,

•

sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang,

•

ett gott uttal,

•

sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel,

•

sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer,

•

insikter i hur man lär sig språk och

•

inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling.

I denna kursplan genomförs sfi inom ramen för det studievägssystem som
infördes i och med 2002 års kursplan (figur IV:1). Kursplanen är utformad
med olika studievägar för att underlätta en anpassning av kursernas innehåll
och arbetssätt till individernas varierande utbildningsbakgrund, förutsättningar och studiemål. Språknivåerna i kursmålen och kunskapskraven för
de olika kurserna kan relateras till den gemensamma europeiska referensramen för bedömning av språkfärdigheter i Europa (CEFR 2001).
D

C

B

C

B

A

Studieväg 1

Studieväg 2

Studieväg 3

Figur IV:1. Utbildning i svenska för invandrare, sfi. Studievägar och kurser.

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

393

DEL IV – Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som andraspråk för vuxna invandrare

Studieväg 1 är ämnad för invandrare som är analfabeter eller kortutbildade
medan Studieväg 2 och 3 har en snabbare studietakt. Trots att en studerande
kan avsluta sfi efter varje kurs är intentionen att alla ska ges möjlighet att
studera till och med kurs D (SKOLFS 2012:13). Styrdokumenten gör det möjligt för studerande att kombinera eller integrera kurser inom sfi med studier
i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, praktik, förvärvsarbete
eller annan sysselsättning.
Undervisningen ska även gå att kombinera med den samhällsorientering
som det enligt förordning (2010:1138) är kommunernas ansvar att erbjuda
samtliga nyanlända. Samhällsorienteringen ska vid behov ske på modersmålet och ska påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan
upprättats, vilket är Arbetsförmedlingens ansvar (lag 2010:197). Arbetsförmedlingen har sedan 2010 ett utökat och samordnande ansvar för etableringsinsatser för nyanlända flyktingar och deras anhöriga. I en rapport om
reformens första år (Arbetsförmedlingen 2012) anges dock att endast 39 %
av dessa nyanlända fått samhällsorientering.
Trots att samhällsorienteringen ges utanför sfi är det dock viktigt att
påpeka att sfi jämfört med många andra språkutbildningar har ett starkt
samhällsfokus genom att innehållet i hög grad är samhällsorienterat och
samhällsorienterande.28
Kursplanerna för sfi har alltså under åren varit föremål för ett flertal omarbetningar vad gäller anvisningar för organisation, arbetssätt och innehåll.
Även läroplanen för undervisning i danska som andraspråk för vuxna har
genomgått en liknande utveckling. Karen Bjerg Petersen har i sin avhandling Undervisningsfaget dansk som andetsprog for voksne: Nogle udviklingstendenser (2010) analyserat förändringar över tid i synsätt kring målet med ämnet danska som andraspråk.
Med stöd av en diskursanalys av målformuleringarna i läroplansdokumenten identifierar Bjerg Petersen en nationell och monokulturell diskurs,
en arbetslivskvalificerande diskurs samt en nyliberal diskurs. Vidare visar
analyserna att politiska, ideologiska, utbildningspolitiska och samhälleliga
förhållanden och intressen under senare tid kommit att få ett betydande
inflytande på formuleringar i läroplanen. Bjerg Petersen menar att undervisningens mål efter 2003 har formulerats inom en allt snävare didaktisk ram
baserad på en nationell och nyliberal diskurs där utbildningens perspektiv
28

Skolverkets (2009e) kommentarer till kursplanen: ”Lärarna har stor frihet att, i samråd med eleverna,
välja stoff och metoder, men i all språkundervisning utgör texter om det samhälle och den kultur där
det aktuella språket talas en källa till både språkkunskaper och kunskaper om landet ifråga. Inom sfi ska
det råda balans mellan språklärande och de kunskaper om och förståelse för samhället som utbildningen också ska ge.”
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ses som underordnat effektivitetskrav och utbildningens roll för de studerandes snabba inträde på arbetsmarknaden.
Att en beskrivning av den grundläggande andraspråksutbildningens roll
behöver ta hänsyn till att kommunikation och lärandeprocesser sker såväl
utanför som inne i klassrummet kan, enligt Svendsen Pedersen (2007), beskrivas som att utbildningen bör fungera som såväl ett medrum som ett motrum. Som medrum till den s.k. ”arbetslinjen” kan utbildningen fungera som
en förberedelse för ett framtida aktivt deltagande i samhälle och arbetsliv
genom att bygga upp och utveckla de studerandes språkliga kompetens liksom deras förståelse för hur samhälle och arbetsplatser kan fungera i det
nya landet (se vidare Sandwall 2010 och kommande). För att leva upp till
Skollagens krav på att utbildningen ska bidra till de studerande möjligheter
att ”stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet” och ”främja sin personliga utveckling” (SFS 2010:82, kap 22, 2 §) behöver sfi även fungera som ett
motrum. Här kan utbildningen ge möjligheter för de studerande att tillsammans reflektera kring egna erfarenheter av såväl framgångsrikt som mindre
lyckat deltagande i olika typer av kommunikation i samhället och på arbetsplatsen. Här kan man kritiskt granska språkliga strukturer och diskutera upplevda situationer och förhållanden som kan vara problematiska att
ta upp på en praktik- eller arbetsplats, t.ex. upplevelser av marginalisering,
andrafiering29 och andra identitetshotande konflikter.
Lärarkompetens
Den kanske allra viktigaste förutsättningen för kvalitet i sfi-utbildningen
är lärarkompetensen. Även om politiska, sociala och ekonomiska faktorer
har stor betydelse för utbildningens utformning och resultat, anses det numera klarlagt att läraren utgör den enskilt viktigaste faktorn för elevernas
resultatutveckling (Skolverket 2009b). Lärarens centrala roll har att göra
med att det är genom lärarna och deras undervisning som politiska beslut
ska implementeras och utvecklas. Det är således lärarna som ska tolka och
förverkliga intentionerna bakom styrinstrument, läroplaner och kursplaner
i förhållande till lokala förhållanden och de studerande i de enskilda undervisningsgrupperna. Lärarnas kompetens har också avgörande betydelse
för likvärdigheten i utbildningen och för bedömningen av de studerandes
färdigheter.
Därmed finns det anledning att allvarligt reflektera över den statistik som
visar att endast 8 respektive 5 % av de tjänstgörande sfi-lärarna hade någon

29

Att enligt ett ”vi”- och ”dom”-tänkande framställa människor som främmande och annorlunda.
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typ av pedagogisk examen med minst 60 högskolepoäng (hp) i svenska som
andraspråk eller motsvarande (Statskontoret 2009).30 Vilka behörighetskrav
som kan ställas på de lärare som undervisar vuxna i svenska som andraspråk
har dock ständigt varit en omdiskuterad fråga.31
Lärarutredningen (SOU 2008:52) föreslog som behörighetskrav för lärare
i svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning en lärarutbildning som för motsvarande nivå i grundskolan. Lärare på gymnasial
nivå föreslogs ha behörighet som gymnasieadjunkt, dvs. en lärarexamen
med 120 högskolepoäng (hp), i ett undervisningsämne samt 90 hp i övriga
undervisningsämnen. För att kunna få legitimation för undervisning i kommunal utbildning angav slutligen den s.k. legitimationsförordningen (SFS
2011:326, 31§) att läraren behöver vara behörig att undervisa på motsvarande
nivå och i motsvarande ämne i grundskolan eller gymnasieskolan.32
För sfi-lärare föreslog lärarutredningen 2008 att behörighetskravet ska
vara en pedagogisk examen med 90 hp i svenska som andraspråk eller motsvarande ämne och Skolverket (2009b) menade att lärare som arbetar med
vuxna även bör ha kunskap om vuxenutbildningens särart och uppdrag. Behörighetsgrundande utbildning för legitimation som sfi-lärare fastslogs dock
i legitimationsförordningen 2011 vara en lärarexamen för år 7–9 eller gymnasiet samt endast 30 hp i ämnet svenska som andraspråk (SFS 2011:326, 33§).33
Även om det sedan slutet av 1970-talet anordnas en reguljär lärarutbildning med inriktning mot ämnet svenska som andraspråk för lärare i
grund- och gymnasieskolan, är denna i mycket låg grad anpassad till vuxnas
andraspråkslärande (SOU 2003:77, Nationellt centrum för svenska som andraspråk 2007).34 Behovet av en professionalisering av sfi i termer av en anpassad formell lärarutbildning och en solid forskningsanknytning har också
länge och ofta betonats i forskning och rapporter (t.ex. Skolverket 1997,
Lindberg & Sandwall 2007, Nationellt centrum för svenska som andraspråk

30

31
32
33

34

Statistiken togs fram av SCB under 2005 och 2007. Statskontorets enkätundersökning pekar dock på att
dessa procentsatser är underskattade (2009). Andelen med pedagogisk examen hos enskilda anordnare
är väsentligt lägre än hos kommunala anordnare (Skolverket 2009a).
En historisk tillbakablick över möjligheter till lärarutbildning och kompetensutveckling i svenska som
andraspråk finns i Lindberg (1996) och Tingbjörn (2004).
För motsvarande åk 1–3 krävs därmed inga hp i ämnet svenska som andraspråk. För åk 4–6 är behörighetskraven oklara och utbildningsdepartementet återkommer med besked. För år 7–9 krävs 45 hp.
Behörig att undervisa i sfi är den som har avlagt 1. ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7–9 eller med inriktning mot arbete i gymnasieskolan om examen omfattar
ämnet svenska som andraspråk, eller 2. en äldre examen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska
som andraspråk, eller 3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt SFS 2011:326 om
man har fullgjort ämnesstudier om minst 30 hp eller motsvarande i ämnet svenska som andraspråk.
Hösten 2010 inrättades dock för första gången en sådan lärarutbildning riktad mot lärare inom sfi och
grundläggande vuxenutbildning på Stockholms universitet.
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2007, Skolverket 2009b, Statskontoret 2009). Att en pedagogisk verksamhet
som årligen omfattar nästan 150 000 studerande35 under så lång tid saknat
en relevant lärarutbildning måste ses som anmärkningsvärt.
Enligt Goodson (1999) måste frågan om lärarutbildning och professionalisering av en lärarkår betraktas utifrån ett såväl ideologiskt som ekonomiskt perspektiv. Frånvaron av ett långsiktigt stöd i byggandet av en profession är i hög grad en fråga om makt, status och intressen och skulle i
enlighet med ett sådant resonemang kunna tolkas som ett behov av att styra
en lärarkår till flexibilitet i enlighet med arbetsmarknadens krav (se även
Lindberg & Sandwall 2007) på ett sätt som kan vara oförenligt med den professionella lärarens prioriteringar.
Till följd av en allt osäkrare anställningssituation36 och en allt starkare
ekonomisk styrning kan sfi-lärarna uppleva sina möjligheter att agera i enlighet med sfi-utbildningens styrdokument som starkt begränsade eftersom
styrningen ofta har resulterat i minskat handlingsutrymme, ökad arbetsbörda37 och en tilltagande marginalisering av pedagogikens roll (Sandwall
2010, Carlson & Jacobsson kommande). Lärarnas strävan att hävda professionella pedagogiska överväganden (jfr Ramanathan & Morgan 2007, Søderberg Arnfast 2007) i den vardagliga verksamheten kan ses som uttryck för
lärarnas motstånd mot en sådan styrning (Sandwall 2010). Överväganden för
att finna flexibla och individuella lösningar i enlighet med utbildningens
egna styrdokument kräver dock resurser i form av både tid38 och kunskap.
Enligt Ingrid Carlgren (2004:18) har en lärarkår med en adekvat ämnesteoretisk och pedagogisk examen ökade möjligheter till professionell reflektion och utveckling av sin verksamhet:
Ytterst handlar det om möjligheten att kontrollera den praktiska verksamheten istället
för att bli kontrollerad av den (tvingas anpassa sig till den). Det handlar om möjligheterna
att inte bara upprätthålla en verksamhet utan också realisera avsikter.

Sfi-lärarkåren, som alltså till största delen saknar en adekvat formell utbildning och arbetar i en verksamhet som styrs av ständigt förändrade förut35
36

37
38

Cirka 96 000 personer läste sfi och cirka 47 400 läste svenska som andraspråk inom komvux under 2010
(Skolverket 2011a).
Under de senaste tio åren har andelen tjänstgörande lärare med tillsvidareanställning minskat väsentligt, och är särskilt låg hos enskilda anordnare där drygt hälften är tillsvidareanställda (Skolverket 2009a,
tabell 64).
Från 2000/01 till 2010/11 har lärartätheten minskat från i genomsnitt 5,5 till 4,4 lärartjänster per 100
studerande (Skolverket 2011a)
Skolverket (2006a) fann att de flesta sfi-lärare saknar möjligheter till gemensamma diskussioner och
reflektioner, t.ex. kring bedömning och betygsättning.
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sättningar och motsägelsefulla målsättningar, kan alltså generellt sett antas
ha begränsade möjligheter att utifrån ämnesteoretiska och pedagogiska utgångspunkter argumentera för sin verksamhet, dess innehåll och arbetssätt
och diskutera utbildningens ansvar och roll i förhållande till andra berörda
verksamheter såväl inom den egna gruppen som med andra aktörer (Nationellt centrum för svenska som andraspråk 2007). Dessutom kan arbetsmarknadens krav alltså påverka lärarnas möjligheter att självständigt tolka
undervisningsuppdraget och anpassa det efter målgruppens individuella
förutsättningar på det sätt som det målstyrda utbildningsväsendet förutsätter. Lärarna får också genom en ökad arbetsbörda och mindre tid för kompetensutveckling svårare att följa aktuell forskning och pröva forskningsbaserade rön i sin undervisning, vilket leder till att de i högre grad hänvisas till
att arbeta utifrån sin egen beprövade erfarenhet och/eller starkt styrande
läromedel som endast i begränsad omfattning möjliggör anpassningar efter
deltagarnas individuella förutsättningar och behov (Nationellt centrum för
svenska som andraspråk 2007, Carlson & Jacobsson kommande).
Utöver en reguljär relevant lärarutbildning behövs särskilda insatser för
att tillgodose behovet av utbildade sfi-lärare. Dessutom bör lärarkårens
ämneskompetens systematiskt fördjupas genom kontinuerlig kompetensutveckling (Skolverket 2009b). Tidigare försök att kompensera bristen på
en grundläggande reguljär utbildning för sfi-lärarna med tillfälliga satsningar på kompetensutvecklingsåtgärder i form av enstaka kortare kurser kan
dock inte anses ha varit tillräckliga (Lindberg & Sandwall 2007). Ett exempel
på detta är det s.k. Lärarlyftet där 141 sfi-lärare deltog mellan 2007 och 2010
(Skolverket, personlig kommunikation).39
Avslutningsvis måste skolledares/rektorers avgörande roll för en effektiv
och framgångsrik utbildning framhållas liksom betydelsen av att samtliga
verksamma inom sfi-verksamheten som t.ex. skolledare, modersmålslärare,
praktikanskaffare, coacher, yrkeslärare och datalärare, har kunskaper om
villkoren för vuxnas andraspråkslärande och om de förutsättningar som styr
verksamheten.

Sfi i den offentliga debatten
Som framgår av tidigare avsnitt är andraspråksinlärning i samband med
migration en mödosam, tidskrävande och på många sätt omvälvande process som tar tid och dessutom ofta kantas av en hel del oförutsedda hinder
39

Deltagarna har huvudsakligen läst en kurs var och bör därför kunna räknas som unika individer
(Skolverket personlig kommunikation). Antalet tjänstgörande sfi-lärare uppgick till 1800 i oktober 2010
(Skolverket 2011a).
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och komplikationer i en många gånger svårbemästrad vardag. Språkstudier
kan därför inte jämföras med exempelvis studier som föregår ett teoriprov
för körkort eller en tentamen där det handlar om att memorera och redovisa
en viss mängd faktakunskaper. Språkinlärning handlar i stor utsträckning
om en mognadsprocess som bara till viss del kan påskyndas, något som sällan uppmärksammas i debatten.
Mycket av den kritik som sedan 1970-talet riktats mot sfi (Dahlström
2004) har dock tagit sin utgångspunkt i att studierna tar för lång tid och
att utbildningen bör genomgås på kortast möjliga tid och utan avbrott.
Med den alltmer uttalade ”arbetslinjen” har också frågan om snabb egenförsörjning snarare än goda språkkunskaper kommit att framställas som det
självklara målet för språkutbildningen (Dahlström 2004). När genomströmningen inte når förväntade nivåer riktas kritiken även mot de sfi-studerande
själva vars bristande vilja och motivation framställs som ett problem som
behöver lösas genom olika typer av incitament och påföljder (Milani 2007,
2010, Lindberg 2009).
Mot bakgrund av de brister som dokumenterats i organisation, innehåll
och utförande av sfi i samband med en rad undersökningar, utvärderingar
och rapporter (t.ex. Riksrevisionsverket 1989, Riksdagens revisorer 2001,
Riksrevisionen 2008, Statskontoret 2009) kan det dock enligt Lindberg
(1996) utan tvivel konstateras att sfi, liksom många andra verksamheter där
en ständig anpassning till nya krav, direktiv och omständigheter är nödvändig, kännetecknas av brister och tillkortakommanden och är i behov
av kontinuerlig utvärdering och översyn. Lindberg understryker dock att
den kritik som riktas mot sfi i dessa sammanhang ofta är ytlig och dåligt
underbyggd och att en seriös analys av måluppfyllelsen mot bakgrund av
utbildningens mycket speciella karaktär och förutsättningar ofta lyst med
sin frånvaro (Lindberg 1996, 2009).
Hur lång tid tar det?
Frågan om vad som ska betraktas som en rimlig tidsåtgång och på vilket underlag en sådan uppskattning ska baseras är onekligen relevant. Att generellt
fastställa en rimlig tidsram för en utbildning som sfi där heterogeniteten
i studerandegruppen är näst intill maximal i förhållande till alla de faktorer
som kan tänkas påverka inlärningstakten är dock mycket svårt. Dessutom
är forskningsunderlaget på vilket sådana uppskattningar skulle kunna baseras såväl i Norden som internationellt mycket begränsat.
Även i ett traditionellt invandrarland som USA utsätts motsvarande verksamhet för hård kritik, bl.a. för brister i form av dålig koppling till såväl
samhälls- och arbetsliv som till individuella behov samt för problem med
lärarkvalitet och professionalisering (McHugh, Gelatt & Fix 2007). Problem
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med avhopp och dålig måluppfyllelse återspeglas också här i låga genomströmningstal. Under perioden 2003–2004 lyckades t.ex. endast 36 % av de
registrerade deltagarna i den grundläggande engelskundervisningen för
vuxna invandrare avancera från en nivå till nästa (ibid.). Detta kan relateras
till att av de som påbörjade sfi under 2008 hade cirka 60 % fått godkänt på
någon kurs t.o.m. 2010 (Skolverket 2011a).40
I USA redovisas resultat från denna undervisning genom National Report
System (NRP) där undervisningen klassificeras utifrån sju nivåer från nybörjare/illiterata (0) till avancerad nivå (6). Varje nivå beräknas kräva 110 undervisningstimmar. För att uppnå nivå 5 som är den nivå som krävs för det
nya medborgarskapstestet (Fix, McHugh, Terrazas, & Laglaron 2008) och
som kan sägas ligga något under sfi-utbildningens D-kurs, skulle det alltså
krävas mellan 550 och 660 undervisningstimmar beroende på inlärarnas utbildningsbakgrund. Detta kan jämföras med det riktvärde på 525 timmar
som fastställts för uppnåendet av den svenska D-kursen (SFS 1994:895).
Enligt en kanadensisk studie (Watt & Lake 2004) handlar det, för att uppnå en nivå motsvarande den avslutande D-kursen i sfi, om minst det dubbla
antalet timmar i engelskundervisning för vuxna invandrare jämfört med
det svenska riktvärdet eller t.o.m. betydligt mer beroende på utbildningsbakgrund från hemlandet. I kursplanerna för den australiensiska engelskundervisningen för vuxna invandrare (CSWE 2008) anges ett timantal på
1300 timmar (500 + 400 + 400) för att ”Develop skills for learners to satisfy
basic social needs, routine situations for everyday commerce, recreation and
linguistically undemanding vocational fields.” Denna nivå skulle kunna jämföras med D-kursen i sfi, vars mål för samtal och interaktion beskrivs som:
”Eleven ska kunna medverka i både informella och mer formella situationer
i vardags-, samhälls- och arbetsliv…” (SKOLFS 2012:13). För studerande med
begränsad eller ingen läs- och skrivfärdighet på modersmålet tillkommer i
det australiensiska systemet en grundläggande kurs på 600 timmar. För att
utveckla språkfärdigheter för språkligt mer krävande yrkesutövning och för
att kunna delta i olika typer av högre utbildning förutsätts ytterligare språkstudier på 400 timmar i denna undervisning.
Hur lång tid det kan ta att nå den avslutande D-kursens mål varierar som
tidigare redovisats till följd av såväl sociopolitiska som individuella faktorer. Lindberg (2009) gör här en jämförelse med gymnasiekursen Engelska
A, en nivå som enligt den gemensamma europeiska referensramen för be-

40

Av studerande som påbörjade utbildningen på kurs 1B fick 49 % godkänt på någon kurs medan av de
som påbörjade 3D fick 76% godkänt på någon kurs under denna tidsperiod (Skolverket 2011a).
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dömning av språkfärdigheter i Europa (CEFR 200141) i stort motsvarar sfiutbildningens D-kurs (SKOLFS 2009:2). Innan de kommer upp till denna
nivå har svenska gymnasieelever deltagit i upp till nio års engelskundervisning några timmar i veckan beroende på när engelskstudierna inletts.42 De
har dessutom haft mer eller mindre daglig kontakt med engelskan i olika
informella sammanhang utanför skolan, inte minst genom musik, teve, video, datorspel och aktiviteter på Internet. Det sammanlagda antalet undervisningstimmar som ungdomarna vid det laget kommit upp i torde röra sig
om ca 1200–1500 timmar. Jämförelsen med svenska skolelever haltar dock
eftersom sfi-studerande i många avseenden skiljer sig från gruppen svenska
gymnasieungdomar både när det gäller ålder och andra avgörande förutsättningar.
Kritiken mot sfi har ofta tagit sin grund i publicerad statistik kring verksamheten trots att det under lång tid inte har varit möjligt att få fram uppgifter som har kunnat läggas till grund för några säkra slutsatser kring vare
sig resultaten, avbrotten eller den faktiska studietidens omfattning (Skolverket 2009b, c). Skolverket har på regeringens uppdrag nu vidtagit åtgärder
för att förbättra insamlingen av uppgifter och presentationen av underlaget.
Detta ska förhoppningsvis kunna ge en mer rättvisande bild av resultaten
inom sfi än vad som tidigare varit möjligt att få fram (ibid.). Att utifrån måluppfyllelsen så som den operationaliseras i den officiella statistiken43 dra
några direkta slutsatser angående utbildningens kvalitet är i nuläget heller
inte möjligt (Skolinspektionen 2010).
Det är alltså svårt att jämföra sfi med annan språkundervisning i Sverige
liksom med grundläggande andraspråksutbildningar i andra länder eftersom såväl förutsättningar för verksamheten som kvaliteten i och tillgången
till jämförbara statistiska uppgifter varierar stort. Vid internationella jämförelser måste man även ha i åtanke att det i de stora invandringsländerna
utanför Europa som Australien, Kanada och USA handlar om undervisning
i världsspråket engelska, ett språk som majoriteten av de vuxna invandrarna
i dessa länder kommit i kontakt med och många gånger utvecklat till relativt höga nivåer redan före ankomsten till landet. I vissa fall utgör även vissa
kunskaper i landets språk en förutsättning för immigrationen.

41
42
43

För en närmare presentation av den Europeiska referensramen CEFR, se s. 441.
I de flesta skolor börjar man idag läsa engelska i år 1 men det förekommer också att man väntar till år 3.
I Skolverkets statistik beskrivs sfi-utbildningens måluppfyllelse utifrån ett mått på genomströmningen,
dvs. studerande som får betyget Godkänt på någon kurs inom två läsår.
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Individanpassning och flexibilitet
Sfi-utbildningens heterogena målgrupp ställer liksom styrdokumenten
höga krav på individanpassning och flexibilitet,44 något som mycket av den
kritik som riktas mot sfi menar att undervisningen saknar. Begreppen flexibilitet och individanpassning används dock utifrån olika definitioner och
ofta också utan en analys av verksamhetens reella möjligheter att leva upp
till målen i detta avseende.
I Skolinspektionens definition av individualisering och flexibilitet (2010)
blir det tydligt att verksamheternas möjligheter att uppnå dessa mål är beroende av en väl fungerande samverkan såväl inom som mellan kommuner.
Definitionen av en individanpassad/individualiserad sfi-utbildning (begreppen används synonymt) är här en utbildning som bygger på ”en individuell kartläggning och studieplanering som påverkar utbildningens innehåll
och utformning; möjligheter till inflytande på innehåll och arbetsformer;
flexibilitet i tid och rum; samverkan mellan olika aktörer som gagnar sfideltagaren; ett fungerande uppföljnings- och utvecklingsarbete av utbildningen” (Skolinspektionen 2010:10).
De danska andraspråksforskarna Lund & Svendsen Pedersen (2006) påpekar att praktisk-organisatorisk flexibilitet, som handlar om tillgång till undervisning på tider t.ex. i relation till förvärvsarbete eller dagis, och pedagogisk-organisatorisk flexibilitet som erbjuds t.ex. genom studiehallar eller via
distansstudier, inte per se har något med flexibelt lärande att göra. Författarna
varnar vidare för att begreppet individualisering ofta misstolkats och kommit att innebära ett isolerat och enskilt lärande där man bortser från lärande
som en social process och individens behov av att inkluderas i sociala lärandegrupper. Flexibelt lärande handlar enligt dessa forskare istället om att
organisera många och olika kollaborativa läranderum och initiera lärandeprocesser som ger den studerande möjligheter att tillsammans med andra
utveckla sitt andraspråk, vilket kan ske såväl i som utanför klassrummet.
Hur verksamheterna organiserar för individanpassning och flexibilitet
har hittills inte varit i fokus för empirisk forskning men har ur olika perspektiv granskats i ett flertal rapporter (på senare tid t.ex. Skolverket 2006b,
Statskontoret 2009, Skolinspektionen 2010). Samverkande faktorer som bör
relateras till verksamheternas reella möjligheter till individualisering och

44

Sfi-undervisningen ska anpassas till individens olika erfarenheter, livssituation, kunskaper, studiemål
och långsiktiga mål, vilket även inkluderar studieförutsättningar som t.ex. den studerandes yrkeserfarenhet, funktionsnedsättningar och psykosociala studiesituation samt attityder till och antaganden
om (språk-)utbildning. Sfi-utbildningen ska dessutom kunna kombineras med förvärvsarbete eller
aktiviteter i andra aktörers regi t.ex. arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning
samt aktiviteter som erbjuds inom hälso- och sjukvården (SKOLFS 2009:2).
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flexibilitet är t.ex. lärarkompetens, ekonomiska resurser45, kommunens
studerandeunderlag46 samt externa aktörers uppdrag och deras krav på sfiutbildningen och de studerande.
En förutsättning för en individanpassad undervisning är naturligtvis också att den studerande placeras på rätt studieväg och kurs. I den offentliga
debatten hävdas återkommande att ”professorer och analfabeter studerar
i samma grupp” inom sfi. Detta kan i synnerhet på kurserna C och D vara
en konsekvens av mindre kommuners begränsade studerandeunderlag och
en strävan efter kostnadseffektivitet eftersom kortutbildade inte i lika hög
grad som högutbildade studerar vidare på dessa kurser. Det kan också förekomma att högutbildade i vissa kommuner deltar i sfi-kurser avsedda för
kortutbildade; nästan var femte studerande som påbörjade studier på kurs
1A läsåret 2006/07 hade 10 års skolutbildning eller mer (Skolverket personlig kommunikation). En tänkbar förklaring kan här ligga i tillämpningen
av det statliga ersättningssystemet där medel utbetalas till kommunen då
en studerande avslutat en sfi-kurs (SFS 2007:662). Ett sådant system kan
således medföra att anordnare låter studerande oavsett tidigare utbildning
genomgå så många kurser som möjligt för att maximera ersättningen.
Bortsett från sådana fall finns det dock inte något som tyder på att det
inom sfi-utbildningen generellt förekommer att hög- och kortutbildade
studerar i samma grupp om det går att undvika. Det bör också påpekas att
det faktum att studerande med olika lång skolbakgrund formellt tillhör
samma studiegrupp inte behöver innebära att deras studiegång i realiteten
utformas på samma sätt. Med en differentiering av innehåll och studietakt
kan varierande utbildningsbehov mycket väl tillfredsställas inom ramen för
samma undervisningsgrupp även om detta naturligtvis ställer höga krav på
läraren. I detta sammanhang finns dock anledning att påpeka att många
kortutbildade sfi-studerande behöver och har rätt att utveckla sina läs- och
skrivfärdigheter under hela sfi-utbildningen, dvs. även under kurserna C
och D (SKOLFS 2012:13).

45

46

Kostnaden för skolformen sfi utgör 1 % av kostnaden för skolväsendet (Skolverket 2010b). Kostnaden
per sfi-studerande understigs bara av kostnaden per elev i fritidshem. Utvecklingen av kostnader per
sfi-studerande är svår att beskriva. Statskontoret (2009a) anger att denna kostnad har minskat med 20 %
räknat i fasta priser sedan 1997. Skolverket (2009a) anger att minskningen var ca 8 % under den senaste
femårsperioden. Skolverket (2010b) visar att kostnaden per studerande i sfi är den enda elevkostnad som
minskade under 2009 (-8,2 %). Skolverket (2011a) anger dock att kostnaden per heltidsstuderande ökat
med 21% sedan 2006 (fasta priser).
I små kommuner saknas ofta förutsättningar att sätta samman homogena grupper i små grupper; under
2010 fanns det mindre än 25 studerande i 46kommuner, mindre än 50 studerande i 78 kommuner. 132
kommuner eller kommunalförbund hade fler än 100 elever (Skolverket 2011a). I större städer däremot
kan man ofta erbjuda individanpassning i form av speciella undervisningsgrupper för studerande med
särskilda behov rikta innehåll och uppläggning av sfi mot olika branscher, yrken eller högskolestudier
(Statskontoret 2009, Skolinspektionen 2010).
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I debatten framförs också krav på en mer intensiv sfi-utbildning utifrån antagandet att fler undervisningstimmar per vecka ger bättre resultat. Något
sådan generellt samband har dock inte kunnat påvisas då få studier har genomförts för att mäta effekten av intensifierad andraspråksundervisning för
vuxna. En ytterligare intensifierad undervisning till upp till 6–7 timmar per
dag kan dock i synnerhet för studieovana studerande, som kan ha svårt att
dra nytta av koncentrerad formell språkundervisning mer än några timmar
om dagen, innebära ett dåligt utnyttjande av lärarresurserna. Så länge intensiteten är så pass hög som 3–4 timmar/dag, vilket för övrigt i internationella
rapporter (se t.ex. Young 2007) kategoriseras som intensivundervisning, är
det långt ifrån givet att inlärningstakten ökar i takt med ett ökat antal lektionstimmar per dag.
I flera rapporter (t.ex. Statskontoret 2009) och bland skolföreträdare menas också ibland att deltidsundervisning på kvällar och distansstudier kan
öka måluppfyllelsen signifikant. Även om det också här saknas empiriska
studier som kan bekräfta detta är det högst rimligt att anta att en ökad tillgänglighet kan ge fler möjlighet att genomföra sina studier.
Individens tillgång till olika åtgärder inom ramen för sfi kan också vara
relaterad till kategoriseringen av flyktingar och övriga invandrare då åtgärder
som validering, praktik och samhällsinformation som på olika sätt kan påverka individens studieförutsättningar och resultat i många kommuner förbehålls flyktingar (t.ex. Skolinspektionen 2010, Arbetsförmedlingen 2011).
Det är alltså uppenbart att också regler och omständigheter utanför sfiverksamheternas kontroll kan påverka möjligheterna till individualisering
och flexibilitet i undervisningen. Så kan även externa aktörers interna mål
och förståelse av sfi-utbildningens styrdokument påverka individens studietid. Avsikten bakom studievägssystemets uppbyggnad kring två kurser per
studieväg kan till exempel av socialtjänsten uppfattas som att utbildningen
på studieväg 2 avslutas efter kurs C (studievägen andra kurs) (Skolverket
2006b) och att det därför inte finns anledning att bekosta försörjning under den efterföljande D-kursen även om den studerande önskar fortsätta
studierna i enlighet med sina långsiktiga mål.
I denna framställning har fokus främst legat på förhållande som gäller
för sfi-undervisningen. Det är dock viktigt att påpeka att det även inom
utbildningar efter sfi-studierna, som grundläggande vux och komvux, finns
stora behov av individanpassning och flexibilitet då målgruppen även här
är högst heterogen; närmare hälften av de komvuxstuderande är födda utomlands.47 Det faktum att denna allt större grupp har sämre betyg och gör
47

Under 2010 var 40 % av komvuxstuderande födda utomlands (Skolverket 2011). År 2000 var andelen 23 %
(Skolverket 2011a).
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fler avbrott än studerande födda i Sverige (Skolverket 2011a) visar också på
ett stort behov av språk- och lärandestöd för studerande med svenska som
andraspråk inom dessa utbildningar (Henning Loeb & Lumsden Wass 2010).
Om kritiken mot SFI i forskningen
Den kontinuerliga och inte alltid välunderbyggda rapporteringen om sfiundervisningens tillkortakommanden och ineffektivitet har med stor sannolikhet bidragit till utbildningens dåliga rykte (Dahlström 2004), något som
i sin tur säkert kan ha påverkat den professionella utvecklingen i negativ
riktning. Det ligger nära till hands att anta att utbildade lärare med höga
krav på kvalitet och kontinuitet i verksamheterna och på de egna anställningsvillkoren hellre söker sig till mer attraktiva, välrenommerade och stabila verksamheter.
Det sannolikt viktigaste skälet till den intensiva mediebevakningen av
sfi-utbildningen är den politiska debattens starka betoning på språket som
den helt avgörande faktorn för framgångsrik integration. Så länge bristande integration och hög arbetslöshet bland invandrare ses som en fråga om
språkkunskaper läggs ansvaret för bristande integration på språkundervisningen och/eller på den enskilda individen och dennes oförmåga att ta till
sig undervisningen. På så sätt leds uppmärksamheten medvetet eller omedvetet bort från andra brister i integrations- och arbetsmarknadspolitiken
såsom diskriminering i arbets- och samhällsliv och bostadssegregering, dvs.
problem av betydligt mer komplex natur som påkallar helt andra typer av
politiska åtgärder (Lindberg & Sandwall 2007).
Dahlström (2004:170) menar att sfi-utbildningen inte utvecklats i någon
genomtänkt riktning eftersom ”kritiker varken i det offentliga samtalet eller i utvärderingar och utredningar har sett längre, kanske inte kunnat se
längre, än ärendet för stunden”. En upprepad effektivitetskritik leder alltså,
enligt Dahlström, inte till principiella, långsiktiga förändringar utan enbart
till krav på anpassning till kritikernas krav. Dahlström (ibid.) menar också
att de åtgärder som riktats mot sfi baserats på en vilja att visa handlingskraft
från politikers sida och från sfi-ansvarigas sida på ett behov av att åtgärda
den påstådda ineffektiviteten för att behålla sfi-utbildningens legitimitet snarare än på en vilja att i grunden förändra utbildningen. Dahlström
(ibid.:169):
Det räcker /…/ inte att effektiviteten ifrågasätts för att tvinga fram en förändring av
praktiken i principiella termer. Den legitimitetsförlust som ifrågasättandet av effektiviteten lett till har hela tiden kunnat repareras med hjälp av nya effektivitetsförstärkande
förbättringar. Programmen har alltid kunnat bära med sig ett löfte om att bli bättre, mer
effektiva, imorgon, efter en reformering.
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Detta resonemang är också intressant i ljuset av Carlsons (2002) förklaring
till att olika aktörer, trots många gånger högst varierande utgångspunkter
och målsättningar, ändå förmår interagera och samverka kring sfi. Det beror
enligt Carlson på ett gemensamt åtgärdstänkande och ett bristperspektiv i
förhållande till de individer som organisationerna kring ”invandraren” har
att hantera. Carlson menar att denna bristdiskurs kan utgöra en gemensam referensram som, trots inneboende konflikter, kan möjliggöra samverkan (se även IFAU 2004) mellan olika aktörer. Carlson refererar även till
Christina Bratt Paulston (1983) som menar att de aktörer som är involverade i olika ”invandrarrelaterade” institutionella verksamheter också kan ha
ett gemensamt intresse av att upprätthålla denna bristdiskurs. Genom att
vuxna invandrare framställs som en grupp med problem motiveras också
behovet av insatser och resurser för att åtgärda dessa problem. På så sätt har
det, enligt Bratt Paulston, skett en institutionalisering kring ”invandrarproblematiken” som ger legitimitet till olika specialiserade yrkesgrupper som
bevakar sina respektive positioner och intressen. Enligt Bratt Paulston sammanfaller emellertid inte dessa intressen nödvändigtvis med den enskilde
invandrarens eller samhällets mer långsiktiga mål.
För att sfi-utbildningen ska kunna uppfylla sitt komplexa och mångfacetterade uppdrag som kvalificerad språkutbildning med såväl vardaglig kommunikation, integration och aktiv delaktighet i det svenska samhället och
arbetsmarknaden på programmet är samverkan mellan berörda aktörer av
yttersta vikt. Här krävs samordnade insatser och respektfullt bemötande
professionalitet hos samtliga aktörer, något som det också råder stor samstämmighet kring i de senaste årens utvärderingar och rapporter kring sfi
(se t.ex. Skolverket 1997, SOU 2003:77, Statskontoret 2009, Skolinspektionen 2010, SOU 2011:19).

Andraspråksundervisning i individ- och samhällsperspektiv:
en sammanfattning
Andraspråksundervisning för vuxna invandrare skiljer sig på många sätt från
främmandespråksundervisning och andraspråksundervisning för barn och
ungdomar. Vuxnas andraspråksinlärning uppvisar till skillnad från språkinlärning i tidiga åldrar en stor variation när det gäller såväl inlärningshastighet som slutlig färdighetsnivå. Forskning visar att denna variation
kan relateras till såväl individuella förutsättningar (faktorer som motivation, utbildningsbakgrund och genus) som till rådande omständigheter i
det omgivande samhället. Exempel på yttre faktorer som kan påverka inlärningen negativt är den ständiga och ofta dåligt underbyggda kritiken av
sfi och den konflikt mellan rollen som integrationsinstrument, arbetsmark-
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nadsinstrument och kvalificerad språkutbildning som ofta kan bli mycket
kännbar för deltagarna.
Den marknadsanpassade agenda som kommit att styra sfi-undervisningen
tillsammans med en bristande samsyn och samverkan mellan ansvariga aktörer på nationell och kommunal nivå kan ofta få negativa konsekvenser för
verksamheternas möjligheter att utforma en undervisning som i enlighet
med gällande styrdokument tar hänsyn till de studerandes förutsättningar
och långsiktiga mål. För att lärarna ska kunna göra professionella val och
överväganden och argumentera för utbildningens viktiga roll både i och utanför verksamheten i det offentliga rummet betonas det stora behovet av
en reguljär, gedigen och relevant lärarutbildning för blivande lärare och en
omfattande kompetensutveckling för lärare som arbetar med vuxna andraspråksinlärare.

Språkinlärning och språkanvändning i samhälle
och språkundervisning
Olika perspektiv på lärande
Informellt och formellt lärande
I vissa sammanhang görs en åtskillnad mellan formellt och informellt lärande. Med formellt lärande avses det planerade och målinriktade lärande som
äger rum inom ramen för det formella utbildningssystemet. Med informellt
lärande avses det oavsiktliga, många gånger omedvetna lärande som äger
rum i olika situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv som ”learning by
doing”, en term som härstammar från John Dewey och hans reformpedagogiska syn på relationen mellan kunskap och handling (Dewey 1938). Även
det informella lärandet kan till viss del vara planerat, som t.ex. deltagande i
nätverk, ”coachning” eller lärande genom handledar-/mentorsskap, men oftast sker det informella lärandet spontant och oavsiktligt, som en sidoeffekt
av andra aktiviteter som individen är engagerad i. Ibland talar man också
om icke-formellt lärande och avser då lärande i en systematiskt organiserad
verksamhet utanför de formella utbildningssystemen, t.ex. i studiecirklar
eller intern och extern personalutbildning.
Vissa forskare menar dock att det inte är motiverat med olika lärandebegrepp (Colley, Hodkinson & Malcolm 2003, Malcolm, Hodkinson & Colley 2003). Utifrån en omfattande litteraturöversikt över användningen av
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de olika begreppen menar Malcolm m.fl. (2003) att det råder en närmast
total avsaknad av överensstämmelse kring innebörd och användning av de
olika begreppen. Colley m.fl. (2003) studerade en mängd lärandesituationer
och fann att dessa innehöll inslag av både informellt och formellt lärande (jfr dock Hager & Halliday 2006) och att skillnader och likheter mellan t.ex. lärande på arbetsplatser och inom olika utbildningsinstitutioner
därför inte kan beskrivas och förstås utifrån en klassifikation av lärande
i åtskilda kategorier (se även Billet 2002). I studierna identifierades dessutom en tendens till att söka integrera formellt och informellt lärande, dels
genom att formalisera det informella lärandet (t.ex. genom en fördelning
av medel till organisationer vars verksamhet regleras genom fastställda mål
kring lärande och/eller integration) och dels genom att avformalisera det
formella lärandet (t.ex. genom att försöka stötta lärande genom ett ökande
antal icke lärarutbildade skolanställda såsom klassrumsassistenter, coacher
och mentorer). Denna tendens bidrar enligt Malcolm m.fl. (2003) till att
sudda ut gränserna mellan olika typer av lärande som snarast bör ses utifrån
ett kontinuum från ett strikt, styrt och strukturerat lärande till ett öppet,
spontant och mer ostrukturerat lärande.
Situerat lärande
För en viss typ av informellt lärande används även begreppet situerat lärande.
Det avser lärande som är knutet till en viss kontext och äger rum parallellt
med och som en del av deltagande och handlande i kollektiva verksamheter
riktade mot gemensamma mål.
Medlemmarna i en sådan s.k. praktikgemenskap samverkar alltså i aktiviteter där gruppens gemensamma historia, olika kompetenser, tidigare
erfarenheter och traditioner återskapas i samspelet mellan mindre erfarna
medlemmar (noviser/lärlingar) och mer erfarna (experter/mästare) vilket
utgör grunden för det situerade lärandet.
Utifrån en sådan syn på lärande som integrerat i socialt och kollektivt
målinriktat handlande har Jean Lave & Etienne Wenger (Lave & Wenger
1991, Wenger 1998) formulerat en teori där lärande beskrivs som successivt
ökat deltagande i praktikgemenskaper. Denna teori är naturligtvis särskilt
intressant i sammanhang som inbegriper andraspråksanvändare eftersom
ett fullvärdigt och självständigt deltagande i praktikgemenskaper i arbetsliv
och samhällsliv här inte alltid är möjligt på grund av språkliga och kulturella
begränsningar. Lave & Wenger ser lärande som individens/novisens förflyttning från ett legitimt, dvs. accepterat och berättigat, perifert deltagande i
praktikgemenskapen med ansvar främst för enkla och mer marginella aktiviteter till ett alltmer självständigt deltagande i centrala aktiviteter som
fullvärdig medlem i praktikgemenskapen. Även den lärandeprocess som
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Lave & Wengers beskriver kan alltså ses som ett kontinuum, i det här fallet
från ett illegitimt och marginellt till ett legitimt och fullvärdigt deltagande
Legitimitet handlar här både om den position och identitet man kan ha
som erkänd nybörjare (som t.ex. tillåter att man jobbar långsammare och
gör fel) och rätten till stöd för att uppnå delaktighet i gemenskapen (t.ex.
genom lärares/handledares/(arbets-)kamraters instruktioner och stöd i sociala aktiviteter). Genom tillträde till gemenskapen och deltagande i dess
aktiviteter menar Lave & Wenger att novisen gradvis tillägnar sig praktikgemenskapens kunskaper, färdigheter, värderingar och språk.
En förutsättning för det situerade lärandet är, enligt Lave & Wenger, att
nykomlingen betraktas som just legitim, t.ex. i kraft av rollen som yrkeskunnig, nyanställd eller praktikant. Wenger (1998) skiljer emellertid på en
legitim perifer position, som ger medlemmen möjlighet att lära genom sin
tillgång till gemenskapen, dess experter, vetande och praxis, och en legitim
marginell position, där lärandet försvåras genom att tillträdet till gemenskapen förhindras av olika anledningar.
Lave & Wengers beskrivning av lärandeprocessen har ändå kritiserats som
alltför linjär och oproblematiserad bland annat för att den inte i tillräcklig
omfattning tar hänsyn till att möjligheter till utökat deltagande måste relateras till aspekter som makt, agency och identitet (t.ex. Billett 2001c, Barton & Hamilton 2005, Keating 2005). Flera forskare menar också att teorin
i alltför liten utsträckning behandlar språkets avgörande betydelse för tillträde till och lärande i olika praktikgemenskaper (Harris & Shelswell 2005,
Keating 2005, Tusting 2005). Teorin har även kritiserats för att den avfärdar
formell undervisning (Rainbird, Fuller & Unwin 2004). Kritikerna menar
att lärande på moderna arbetsplatser visserligen kan ses som en deltagandeprocess, men att arbetslivet också involverar kunskaper som inte finns
tillgängliga i praktikgemenskapen.
Språktillägnande, språklärande och språkanvändning
Distinktionen formellt och informellt lärande har också kommit att spela en viktig roll i forskningen kring vuxnas andraspråksanvändning och
andraspråksundervisning i diasporiska kontexter under de senaste trettio åren. Då andraspråksinlärning i slutet av 1960-talet etablerades som
ett eget forskningsområde dominerade studier av den naturliga och informella andraspråksinlärningen där inläraren ses som aktiv och kreativ
konstruktör av det nya språket. Avgörande för detta mer eller mindre
omedvetna tillägnande ansågs vara graden av kontakt med målspråket eller det språkliga inflöde som kunde läggas till grund för denna process.
Undervisningens roll i detta sammanhang uppmärksammades mer sällan
i denna tidiga forskning.

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

409

DEL IV – Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som andraspråk för vuxna invandrare

Den starka betoningen på inflödets centrala roll i 1970- och 1980-talets
forskning förknippas i språkundervisningssammanhang kanske mest med
den amerikanske forskaren Stephen Krashen som i sin monitormodell
(Krashen 1981) reducerade undervisningens roll till den att erbjuda inlärarna
rik kontakt med målspråket på en ”begriplig” nivå. Krashen hävdade alltså
det naturliga tillägnandet av språket, acquisition, genom tillgång till begripligt inflöde, som den enda vägen för språkinlärning. Han avvisade därmed
betydelsen av medveten explicit kunskap genom formellt lärande, learning.
Krashen tillmätte även den språkliga interaktionen och den egna produktionen en underordnad roll.
Andra forskare som Long (1981, 1983) har i stället framhållit interaktionens
roll för att öka inlärarnas möjligheter att genom språklig förhandling göra
inflödet begripligt och tillgängligt för inlärning. Swain (1985, 1995) har också
hävdat vikten av egen produktion – begripligt utflöde – som en förutsättning för en kontinuerlig utveckling av andraspråket, i synnerhet i fråga om
korrekthet och syntaktisk komplexitet. Utifrån andra, mer sociokulturellt
orienterade teoriramar (se t.ex. Frawley & Lantolf 1985, Donato 1994, Lantolf & Appel 1994, van Lier 1996, Lantolf 2000, Swain 2006) tillskrivs den
sociala interaktionen en mycket mer central roll. Här ses lärandet som socialt och kulturellt betingat och den sociala interaktionen som avgörande för
skapandet av sociala, kognitiva och språkliga stödstrukturer.
Vuxnas andraspråksutveckling i diasporiska kontexter är med nödvändighet kopplad till lärande i såväl formella som informella kontexter där
språkanvändning i en rad sammanhang och situationer utgör en avgörande
och oupplöslig del av lärandet, inte minst i samband med såväl marginellt,
perifert som mer centralt deltagande i olika praktikgemenskaper. En sådan
syn överensstämmer med den vidgade syn på andraspråksinlärning som
under senare år förespråkats av många forskare inom fältet. Alan Firth &
Johannes Wagner (1997, 1998, 2007) har t.ex. hävdat att en dikotomi mellan
språkinlärning och språkanvändning är ohållbar eftersom vi tvivelsutan lär
oss språk genom att använda dem i olika syften och kontexter. Därför måste
forskningen kring vuxnas andraspråksundervisning inkludera bruket av andraspråket i olika sociala sammanhang även utanför klassrummet.

Språkanvändning i samhälls- och arbetsliv
Institutionella samtal
Möjligheterna för vuxna invandrare att klara vardagen i det nya landet är
tidigt beroende av kommunikation med olika representanter för majoritetssamhället, t.ex. vid besök på sociala myndigheter, arbetsförmedling, flyk-
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tingsamordnare, yrkesvägledare eller i kartläggning inför sfi-studier. Dessa
myndighetsföreträdare innehar olika nyckelpositioner och kan därför betraktas som en typ av gatekeepers (Bremer, Roberts, Vasseur, Simonot &
Broeder 1996) som kan spela en avgörande roll för hur man som nykomling i
landet bedömer sina möjligheter till kontakt, kommunikation och integration i det nya samhället. I andraspråksundervisningen kan de studerandes
upplevelser av möten med olika tjänstemän diskuteras ur både språkliga och
samhällsmedborgerliga perspektiv.
Institutionella samtal har i internationell forskning studerats av bl.a.
Erickson & Schulz (1982), Bremer m.fl. (1996) och Sarangi & Roberts (1999).
Dessa forskare har funnit att sådana samtal ofta utmärks av en tydlig maktstruktur där den hjälpsökandes underläge förstärks av bristande språklig
kontroll över kommunikationen samt av eventuell bristande förståelse av situationen i fråga om samtalsparternas roller och möjligheter. Samtalen störs
ofta av missförstånd på grund av språksvårigheter och skillnader i kulturella
referensramar för hur man tolkar varandras intentioner. Eftersom missförstånden inte alltid reds ut eller ens uppenbaras för samtalsparterna, är
det inte ovanligt att såväl klienten som tjänstemannen upplever stor frustration i dessa möten som härigenom kan ge upphov till och förstärka fördomar om ”den andra” hos bägge parter.
I nordisk forskning har den norske kommunikationsforskaren Jan
Svennevig (2004, 2009) visat att tjänstemän på olika offentliga institutioner, trots att de ofta visar stor respekt för andraspråkstalande klienter, kan
behöva utveckla sin förmåga att kommunicera med andraspråksanvändare.
Svennevig visar genom samtalsanalys bl.a. att de infödda tjänstemän han
studerat aktivt använder sig av olika strategier för att stödja ett ömsesidigt
meningsskapande och för att etablera och vidmakthålla goda sociala relationer. I samtal med andraspråkstalande klienter kommer detta till uttryck
t.ex. genom att dessa tjänstemän skiftar till en mer informell stil och själva
erbjuder svarsalternativ för att underlätta kommunikationen. Återkoppling
i form av repetitioner och omformuleringar av klienternas yttranden används för att visa hur de uppfattat klienternas svar och ge möjligheter till
korrigeringar och preciseringar.
Enligt Svennevig är de strategier genom vilka respekten för samtalspartnerns självbild och integritet sätts i främsta rummet inte alltid de mest effektiva för meningsskapandet, vilket kan innebära ett dilemma för tjänstemannen som tvingas väga hänsyn mot optimal ömsesidig förståelse.
Svennevig tolkar dessa strategier som en typ av facework (Goffman 1972) för
att undvika pinsamma situationer i vilka klienterna kan riskera att ”förlora
ansiktet” och framstå som dumma (jfr även Søgaard Sørensen & Holmen
2004). Enligt Brown och Levinson (1978) är sådana ”ansiktsräddande” stra-

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

411

DEL IV – Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som andraspråk för vuxna invandrare

tegier universella även om vad det är som gör att man kan förlora ansiktet
i olika situationer varierar i olika kulturer och i olika grupper i samhället.
Men Svennevigs data visar också hur tjänstemännen trots en god vilja
ibland kör över sina klienter genom att lägga orden i munnen på dem. Eftersom klienterna sällan invänder mot feltolkningar av deras intentioner beroende på att de inte alltid förstår att de blivit feltolkade eller att de inte klarar
av att ställa missförståndet tillrätta, kan deras möjligheter att göra sig hörda
och tala för sin sak i dessa samtal begränsas.
I en dansk avhandlingsstudie med titeln Gatekeeping at work: the establishment, negotiation and assessment of nationality, language and religion in internship interviews analyserar Louise Tranekjær (2009) audioinspelningar av
sexton introduktions- och uppföljningssamtal mellan danska arbetsgivare
och invandrare/flyktingar som sökte en praktikplats med stöd av en jobbkonsult. Tranekjær kombinerar samtalsanalytiska mikroperspektiv med
analytiska verktyg från diskursiv psykologi i sin analys av samtalsparternas
gemensamma arbete med konstruktion av olika medlemskategorier (Sacks
1972). Utgångspunkten är att människor, för att skapa mening i sin verklighet, placerar in aktiviteter, händelser och människor i kategorier. Tranekjær visar hur kategorier som nationalitet, språk och religion kontinuerligt
konstrueras och görs (ir-)relevanta i samtalet samt hur kategoriseringen och
dess implicita förväntan på hur medlemmen ska vara, handla och förhålla
sig får betydelse för arbetsgivarens värdering av den sökande.
Analysen visar på starkt asymmetriska relationer i fråga om fördelning
av rättigheter, kunskap och status i samtalen där praktikanternas ”ickedanskhet” lades till grund för en ibland kränkande medlemskategorisering,
genom vilken deras kvalifikationer, kompetenser och lämplighet för en specifik arbetsplats eller arbetsfunktion ifrågasattes. Den utländska bakgrunden sågs som en barriär för praktikanternas integrering i en professionell
kontext samtidigt som tidigare arbetserfarenhet ignorerades av arbetsgivarna på grundval av antagna olikheter jämfört med ”danska” arbetsrelaterade
praktiker och värderingar. Inte heller praktikanternas relativt höga språkfärdighet i danska (B1-B2 enligt CEFR 2001) värderades positivt utan sågs
tvärtom som något potentiellt problematiskt i praktiksamtalet och under
en eventuell kommande praktikperiod.
Tranekjær menar att sådana systematiska och oreflekterade kategoriseringar är problematiska eftersom de potentiellt begränsar möjligheterna
till tillfredsställande och rättvisande samtal ur båda samtalsparternas perspektiv. Tranekjær menar också att sådana kategoriseringar och de sociala
maktrelationer som de etablerar möjliggör och legitimerar åläggandet av ett
normativt, ”danskt”, uppträdande både inom och utanför praktiksamtalet
som kan få konsekvenser för hur praktikanten ser sina möjligheter även i
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andra situationer. Samtidigt visar Tranekjær exempel på motstånd mot ett
sådant maktutövande som när en praktikant, med stöd av sin jobbkonsult,
förmår ifrågasätta arbetsgivarens fördomar och kategoriseringar.
Sally Kurhila (2004) har dock visat att ”icke-inföddhet” (Sarangi & Slembrouck 1996) och en ännu inte utvecklad kompetens i målspråket inte
behöver vara ett hinder för att fungera som ”professionell klient” i institutionella samtal. Genom mikroanalyser av videoinspelade samtal mellan
sekreterare med finska som modersmål och andraspråkstalande klienter
på en universitetsinstitution visar Kurhila att klientens relevantgörande av
sin identitet som andraspråkstalare, t.ex. genom att be om hjälp med ett
yttrande, kan ses som en demonstration av institutionell kompetens och
som ett sätt att framställa sig själv som kompetent samtalspartner i samtalet. Vidare kan institutionsföreträdarens korrigeringar, preciseringar och
repetitioner av klientens yttranden ses som utövande av en institutionell
uppgift (”få alla fakta rätt”) snarare än uttryck för en strävan att framstå
som språkligt mer kompetent i samtalet. Kurhila (2004, 2006) betonar därför vikten av att man tar hänsyn till den kontext i vilken samtalet äger rum
och ser identiteter och roller som dynamiskt och ömsesidigt konstruerade
i varje enskilt samtal.
Även Gunlög Sundberg har i sin avhandling Asymmetrier och samförstånd
i rekryteringssamtal med andraspråkstalare (2004) visat på såväl möjligheter
som begränsningar i institutionella samtal. Med utgångspunkt i bl.a. interaktionell sociolingvistik (Gumperz 1982) och etnometodologisk samtalsanalys (CA) (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974) undersöktes videoinspelade
samtal mellan andraspråkstalande arbetssökande och en rekryterare som har
svenska som modersmål på ett bemanningsföretag. Sundberg lyfter fram
de institutionella, kulturella och språkliga/kommunikativa dilemman som
finns inbäddade i rekryteringssamtalen när de sökande presenterar sig själva
och sin kompetens; rekryterarens dilemma (att behandla alla arbetssökande
lika), den arbetssökandes dilemma (att ge förväntade svar på känsliga frågor) och deras gemensamma dilemma (att konstruera gemensam förståelse
(se även Sundberg 2009).
En viktig utgångspunkt för Sundbergs analys är de kontextuella ramar
(Goffman 1974), dvs. de kulturellt typifierade normer, rutiner och roller som
styr och begränsar samtalen, och som också kan användas som resurser för
förståelse och förhandling. Sundbergs analys behandlar bl.a. på vilket sätt de
svar som accepteras av rekryteraren skiljer sig från de svar som inte accepteras och hur det tolkningsföreträde som tillerkänns rekryteraren kommer
till uttryck. Studien pekar på att de arbetssökandes möjligheter att komma
till sin rätt och hävda sig i samtalen begränsas av att man inte identifierar de
dolda krav som ställs på svarens formuleringar och innehåll.
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Eftersom bilden av den sökande alltid konstrueras i en gemensam interaktionell process förekommer, som Sundberg (2004) påpekar, denna typ av
dilemman i alla rekryteringssamtal oavsett deltagarnas språkliga och kulturella bakgrund. Men deltagarnas ojämlika språkliga resurser och det faktum
att den kulturella verksamhetsramen helt eller delvis är dold för den sökande bidrar starkt till att göra rekryterarens agerande i processen än viktigare.
Sundberg (2009) menar att kunskaper om hur meningsskapandet i denna
typ av samtal går till kan utgöra en grund för reflektion över likabehandling
av arbetssökande, t.ex. hur rekryterare och handläggare i samtal på ett rättvisande sätt kan lyfta fram och bedöma egenskaper hos individer med olika
bakgrund och referensramar.
I den danska avhandlingen Samtaler med politiet – interaktionsanalytiske
studier af sprogtestning i danske naturalisationssamtaler (2007), där bedömning
av språkförmåga för medborgarskap diskuteras, gör Christina Fogtmann liknande reflektioner. De samtal som här analyseras har sin upprinnelse i en
tidigare dansk lag som föreskrev att invandrare för att få medborgarskap
skulle klara att ”deltage ubesværet i en almindelig samtal på dansk”. Dessa
samtal genomfördes med en polistjänsteman som också bedömde den sökandes språkbehärskning för att sedan bifalla eller avslå ansökan.
Fogtmann argumenterar för en kombination av samtalsanalys (se t.ex.
Sacks, Schegloff & Jefferson 1974) och systemisk-funktionell lingvistik
(Halliday 1985, Halliday & Matthiessen 2004) för analys av institutionella
samtal, då dessa perspektiv kompletterar varandra och möjliggör en beskrivning på olika betydelsenivåer. Utifrån en sådan kombinerad analys av tjugofyra audioinspelade samtal drar Fogtmann slutsatsen att det inte tycks
finnas något systematiskt samband mellan den sökandes språkliga kompetens och polistjänstemannens bedömning. Analysen visar i stället att det
gemensamma för de samtal där den sökande bedömdes som godkänd var att
tjänstemannen här ansträngde sig att etablera en positiv relation och visa
förståelse.
Detta visar vikten av att studera känslomässiga relationer (emotioner) och
på vilket sätt de etableras i samtalsinteraktionen. Med utgångspunkt i systemisk-funktionell lingvistisk och kontextdimensionen affektiv involvering
betonar Fogtmann vikten av att tjänstemän som utför test är medvetna om
att deras interaktionella arbete är avgörande för möjligheterna att etablera
en god relation (t.ex. genom att explicit visa stöd, intresse och empati) och
om att den relation som uppstår kan inverka på värderingen av ansökan/
färdigheterna.
De studier som presenterats ovan visar att ansvaret för att förstå och göra
sig förstådd i samtal över språk- och kulturgränser inte helt kan läggas på
andraspråksanvändaren. I stället är det samtalsparternas gemensamma an-
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strängningar, engagemang och vilja till förhandling snarare än den enskilde
andraspråksanvändaren som är avgörande för i vilken utsträckning förståelse och meningsskapande kontinuerligt uppnås i samtalet. Det innebär att
samhällets dörrvakter kan behöva utveckla sina färdigheter i att kommunicera över språk- och kulturgränser för att kunna agera professionellt i mötet
med talare av andra modersmål än svenska.
Kommunikation på arbetsplatser
Om sfi-undervisningen språkligt ska kunna förbereda de studerande för
de utmaningar som de kan ställas inför på olika praktik- och arbetsplatser
krävs ökad kunskap om de språkliga krav som ställs på de olika typer av arbetsplatser som kan bli aktuella. Med förändrade produktionsvillkor och en
organisering av arbetet i mindre hierarkiska strukturer i form av mer eller
mindre självstyrande team i enlighet med vad vissa forskare kallat den nya
arbetsordningen (se vidare Gee, Hull & Lankshear 1996) förväntas de anställda
på de flesta arbetsplatser i allt högre grad vara flexibla, anpassningsbara och
kunna växla mellan olika roller och kommunikationskanaler. Med detta följer också krav på att kunna förstå och identifiera sig med verksamheten. Det
innebär att arbetstagare numera i allt högre omfattning i olika situationer
på och utanför arbetsplatsen förväntas kunna beskriva, analysera, förhandla
och reflektera kring sin arbetsplats, sin roll och sin arbetsinsats i förhållande
till en lokal men ofta också nationell och global kontext. Därmed handlar
”the new work order talk” inte enbart om språkanvändning i samband med
själva utförandet av en arbetsuppgift i en konkret situation – ”doing work
with talk enabling it” – utan också om ”being, doing, and talking at work
about work” (Iedema & Scheeres 2003:334, kursiv i original).
Språkbruk för kommunikation i arbetslivet kan därmed inte ses som stabilt och avgränsat och därför inte heller beskrivas på ett enkelt sätt. Dessutom varierar språkanvändningen inte bara från arbetsplats till arbetsplats
utan även inom grupper på samma arbetsplats. Som Lave & Wenger (1991)
påpekat används språket såväl i en praktikgemenskap (t.ex. genom fackuttryck, yrkesjargong och övriga direkt professionsinriktade uttryck) som om
dess praxis t.ex. genom referenser till gruppens gemensamma historia som
ofta fungerar som konkreta lösningsmodeller för problem som uppstår i
det dagliga arbetet (se även Søgaard Sørensen & Holmen 2004). Inom de
olika praktikgemenskaperna på en arbetsplats finns också olika ”tillåtna”
såväl som ”förbjudna” samtalsämnen och språkmönster (t.ex. i pauser, kring
arbetsuppgifter och i möten).
Den mångfacetterade och komplexa kommunikation som utmärker dagens arbetsmiljöer står i fokus i flera internationella studier (t.ex. Clyne
1994, Sarangi & Roberts 1999, Holmes & Stubbe 2003, Baynham 2006,
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Cooke 2006, Roberts 2004) och på senare tid även i alltfler nordiska studier
(Søgaard Sørensen & Holmen 2004, Gunnarsson, 2006, 2009a, b, Karlsson
2006, Svendsen Pedersen 2007).
I Sverige har man i projektet Den kommunikativa situationen för invandrare
på svenska arbetsplatser, KINSA48, sökt finna faktorer som påverkar anställda invandrares integration i arbetslivet på ett positivt sätt. I sin avhandling
Interkulturell kommunikation på ett sjukhus – fallstudier av andraspråkstalare
i arbetslivet, studerade Helena Andersson (2009) professionella och sociala
samtal på ett sjukhus mellan fem andraspråkstalare (en lokalvårdare, två
sjuksköterskor och två läkare) och deras kolleger samt med patienter, anhöriga och andra personer. Andersson fokuserade tre fenomen i den muntliga kommunikationen: andraspråkstalarnas kommunikationsstrategier,
användningen av humor samt interaktionen på ronder. Andersson menar
utifrån sina analyser att de fem andraspråkstalarna var väl integrerade på
arbetsplatserna och att de trots att språket inte alltid räckte till inte hade
några problem att utföra sina arbetsuppgifter. De kommunikationsproblem
som uppstod kunde lösas av andraspråkstalarna på egen hand eller genom
gemensamma ansträngningar med de talare som hade svenska som förstaspråk. Andersson menar att tillgång till mångkulturell och flerspråkig personal kan medföra flera fördelar, t.ex. en ökad medvetenhet om kulturbundna
etiska ställningstaganden och normer hos hela personalstyrkans samt en
ökad tids- och kostnadseffektivitet till följd av flerspråkiga medarbetares
möjligheter att tolka mellan patienter och personal.
Interkulturell kommunikation inom sjukvården är också temat för Natalya Berbyuk Lindströms avhandling (2008) där kommunikation mellan
läkare med utländsk bakgrund och svensktalande patienter och kollegor
analyseras. Berbyuk Lindström redovisar såväl positiva som negativa aspekter på denna kommunikation över språk- och kulturgränser. Överlag ansåg
såväl läkarna själva som patienter och kollegor att kommunikationen fungerade tillfredsställande. I den mån kommunikationsproblem uppstod visade
det sig också ibland svårt att urskilja en enskild språk- eller kulturrelaterad
faktor som orsak till problemet eftersom det ofta handlade om intimt sammanlänkade faktorer. Det faktum att interaktionen dessutom påverkades av
helt andra bakgrundsfaktorer som de samtalandes kön, ålder och utbildning
liksom av konsultationens art bidrog också till svårigheter att i de enskilda
fallen fastställa effekten av språkliga och kulturella skillnader.
Det fanns dock tydliga indikationer på att språkliga begränsningar i
fråga om ordförråd, uttal och grammatik påverkade kommunikationen
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negativt och ledde till missförstånd och bristande förståelse. De andraspråkstalande läkarnas språkliga begränsningar ledde ofta till att de i jämförelse med läkare med svenska som modersmål uttryckte sig kortfattat,
mer direkt och med längre pauser samt att de saknade möjlighet att förtydliga sig och utveckla sina resonemang. Det kunde i sin tur leda till att
patienterna uppfattade dem som hårda, ovänliga och okänsliga. En positiv
effekt av läkarnas svårigheter att finna ord och uttrycka sig var dock att
samtalen blev mindre informationstäta och stressade och härigenom gav
patienterna större möjligheter att ta in informationen och själva ställa frågor. Berbyuk Lindström påpekar att läkarnas tillkortakommanden i fråga
om språklig och kulturell kompetens också påverkar deras möjligheter att
initiera och delta i mer informella samtal, något som hindrar utvecklingen
av personliga relationer såväl med patienter som med kolleger på arbetsplatsen vilket kan vara nog så viktigt för integrationen i den svenska sjukvårdskulturen.
Marie Nelson (2007, 2010) har inom det ovan nämnda KINSA-projektet
studerat kommunikativa aktiviteter på ett större företag. Nelson diskuterar
det faktum att fokus på arbetsplatser i allt större utsträckning ligger på personliga egenskaper som initiativförmåga, samarbetsförmåga, anpassningsförmåga, kreativitet och flexibilitet och att det kan vara svårt att veta hur
man ska förhålla sig till en sådan kultur om man är ny i landet. I studien
illustreras detta i två huvudtyper av kommunikativa aktiviteter, socialiserande och professionella, som de fem andraspråkstalarna är involverade i
under en vanlig arbetsdag.
Socialiserande aktiviteter, som i studien utmärker en grupp där majoriteten är kvinnor, fokuserar bl.a. på skapandet av gruppkänsla, t.ex. genom
småprat, humor, berättande av historier och anekdoter, komplimanger och
uppbackningar (Nelson 2008). Humor ses här som centralt för att komma
varandra nära, för att skapa samförstånd och för möjligheten att skapa en
positiv bild av sig själv (Holmes & Stubbe 2003, Andersson 2009) och därmed i förlängningen för integrering och avancemang på arbetsplatsen. Det
bör dock understrykas att vad som uppfattas som roligt på intet sätt är universellt utan relaterat till kön, klass, etnicitet och andra kulturella faktorer
(se vidare Holmes 2006), vilket naturligtvis utgör en särskild utmaning för
andraspråkstalare.
De professionella kommunikativa aktiviteterna belyser Nelson (2008) bl. a.
utifrån de olika skrivstrategier som fem anställda andraspråkstalare, tjänstepersoner och industriarbetare, tar i bruk vid yrkesmässigt skrivande på ett
större företag. En stor svårighet för andraspråksbrukare utgör här de stora
mängder text som omger människor i dagens samhälle, inte minst i arbetslivet där skriftanvändning numera genomsyrar de flesta yrken (jfr dock Nel-
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son 2008). Nelson visar här hur andraspråksanvändarna i studien, för att
sköta sina arbetsuppgifter, använder såväl undvikande som mer produktiva
och utvidgande skrivstrategier där färdigformulerade mallar och kopiering
av andras formuleringar kan vara ett sätt att komma runt ett språkligt problem. Medvetenheten om den egna skriftproduktionen förefaller hög bland
de anställda som i allmänhet tycks ha hittat skrivstrategier som fungerar.
Värt att notera är att de två industriarbetare som intervjuades i studien snarare såg sina bristande språkkunskaper i engelska än i svenska som hinder
för att avancera på företaget och för sina möjligheter på den svenska arbetsmarknaden.
I en studie av användningen av engelska på 55 svenska företag (Josephson
& Jämtelid 2004) konstateras också att användningen av engelska ökar med
högre positioner i företagen och att engelskanvändningen bland arbetare
ofta begränsas till läsning av rapporter, instruktioner och manualer. Bruket
av engelska bland tjänstemän och i synnerhet högre chefer är däremot betydligt mer varierat och utbrett. Dock konstaterar Josephson och Jämtelid
att kommunikation, även på företag med engelska som företagsspråk, i hög
utsträckning bedrivs på svenska.
Skrivande i yrkeslivet har under senare tid behandlats flitigt i svensk
forskning även om de flerspråkiga perspektiven ofta saknats (Ledin, Josephson & Karlsson 2001, Eriksson Gustavsson 2005). Anna-Malin Karlsson (2006) har t.ex. i sin etnografiska studie En arbetsdag i skriftsamhället
fokuserat skriftanvändningen i olika yrken som snarare kan karaktäriseras
som praktiska, konkreta och muntliga än akademiska och skriftliga (t.ex.
lastbilsförare, byggnadsarbetare, butiksbiträde, fordonsmekaniker, och förskollärare). Karlsson visar här att skriftanvändning är avgörande för arbetets utförande antingen det handlar om ett mer ”osynligt skriftbruk” sådant
som är omedvetet för användaren, t.ex. som snabbt kasta ett öga på en lista
eller signera en blankett eller ”synligt” skriftbruk, dvs. sådant som arbetstagaren själva kan berätta om. Karlsson visar också på likheter och skillnader
i de varierade funktioner – orientering, dokumentation, problemlösning,
förmedling, bildning och extern kommunikation etc. – som texten fyller
i dessa yrken. Studien är relevant ur ett andraspråksperspektiv då den på
ett konkret sätt lyfter fram olika yrkens komplexa användning av skrift.
Den utgör ett exempel på den typ av etnografiska ansatser som krävs för
att generera kunskap om de språkliga krav som ställs inom olika yrken och
branscher i dagens arbetsliv och som kan läggas till grund för en mer funktionell, ändamålsenlig och behovsanpassad språkundervisning.
Att det i de flesta yrken krävs komplexa, såväl skriftliga som muntliga
kommunikativa färdigheter, blir också tydligt i de exempel på s.k. literacy
profiles som tagits fram av The New Zeeland Centre for Workforce Lite-
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racy Development.49 Här beskrivs arbetsuppgifter samt de yrkesrelaterade
språkfärdigheter som behövs för utförandet av dessa uppgifter i ett antal
yrken.50 Beskrivningarna är tänkta att kunna användas av både arbetsgivare
och arbetstagare och inte minst inom olika utbildningssammanhang. En
motsvarande satsning har genomförts i Kanada där ett omfattande kartläggningsarbete och forskning inom departementet för Human Resources and
Skills Development Canada51 har lett fram till identifiering och validering
av nio grundläggande och nödvändiga färdigheter essential skills52 som man
menar att arbetstagare behöver ha och utveckla för att kunna möta olika
förändringar i arbets- och samhällsliv. Utifrån dessa grundläggande färdigheter har man sedan kartlagt yrkesspecifika språkfärdigheter och upprättat
yrkesprofiler i termer av språkliga färdigheter essential skills profiles för över
300 yrken. Man har dessutom publicerat flera handledningar som riktar sig
till lärare och andra aktörer, t.ex. handledare, handläggare, fackföreningsledare som vill använda dessa yrkesprofiler som utgångspunkt för andraspråkundervisning och andra insatser för att främja andraspråksanvändares
integration i arbetslivet.
De nya zeeländska och kanadensiska initiativen vittnar om en hög grad
av medvetenhet om språkets roll i dagens alltmer komplexa och flerspråkiga arbets- och samhällsliv. Den forskning kring språk i arbetslivet som
här redovisats bekräftar också att det i de flesta yrken ställs krav på högst
varierande produktiva och receptiva språkfärdigheter av både mer allmänt
social och mer yrkesspecifik karaktär.
På senare tid har också krav på inriktning mot ”yrkessvenska” blivit allt
vanligare som ett led i att förbereda sfi-studerande för arbetslivet. Dessa
krav bygger emellertid ofta på mycket snäva tolkningar av begreppet yrkessvenska som begränsas till yrkesrelaterade termer och fraser som kan behövas i utförandet av enskilda arbetsuppgifter (se Skolverket53) och kan
därför vara problematiska. Många, särskilt större kommuner, ordnar också
s.k. bransch- och/eller yrkesinriktningar/yrkesspår inom sfi utifrån antagandet att detta påskyndar språkutvecklingen och också bidrar till en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Huruvida och i vilken utsträckning

49
50
51
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http://www.workbase.org.nz/knowledge-centre/downloads/literacy-job-profiles.aspx
Relaterade till läsande, skrivande, muntlig interaktion, räkneförmåga, kritiskt tänkande samt IKT.
www.hrsdc.gc.ca
Reading text, Document use, Numeracy, Writing, Oral communication, Working with others, Continuous learning, Thinking skills samt Computer use (se www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/index.
shtml).
Skolverkets PM om yrkessvenska: www.skolverket.se/content/1/c6/01/92/00/om_yrkessvenska.pdf Kan
ej öppnas
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sådana sfi-inriktningar eller praktik i olika former leder till arbete och/eller
språkutveckling är dock inte klarlagt (Riksrevisionen 2008, Statskontoret
2009, se även Skolinspektionen 2010). Likaså är frågan om när en specialisering, i form av en bransch- eller yrkesinriktning, bör sättas in viktig att
utreda för att satsningar på specialiserade yrkesrelaterade språkfärdigheter
inte ska prioriteras på bekostnad av en allsidig och gedigen grundläggande
språkförmåga.
Den brittiske sociolingvisten David Block (2002) påpekar att det såväl
inom andraspråksforskningen som i talet om en effektiv kommunikativ
språkundervisning i samhället i övrigt finns en tendens till att framställa
kommunikation och språkbruk – inte minst i arbetslivet – som en uppsättning tekniska färdigheter som kan definieras, effektiviseras, kvantifieras,
förutses och slutligen kontrolleras (se även Iedema & Scheeres 2003). Som
framgår av de ovan refererade studierna, bygger en sådan teknologisering på
en syn på kommunikation som en alltigenom rationell och instrumentell
aktivitet som enbart syftar till att överföra information mellan individer på
det mest effektiva, förutsägbara och kontrollerade sättet. Med en sådan syn
ignoreras en rad faktorer i den mycket komplexa process som kommunikation över språk- och kulturgränser utgör.
Som påpekats av forskare som Bonny Norton (2000) vilar en sådan instrumentell språksyn på förgivettaganden kring villkoren för kommunikation i
arbetslivet som bl.a. förutsätter att de som talar betraktar dem som lyssnar
som rättmätiga/berättigade lyssnare och vice versa. Block talar här om en
”McDonaldisering” av språkbruk och använder termen McCommunication
för den strömlinjeformade, överrationaliserade bild av kommunikation som
även karaktäriserar vissa manualer och handböcker där ett bestämt språkbruk rekommenderas för vissa syften och sammanhang. Deborah Cameron
(2002) använder termen ”verbal hygien” när hon refererar till sådana normativa regler och specifikationer för språkbruk inom olika institutioner och
verksamheter. I likhet med vissa klädkoder kan i sådana sammanhang ett
visst språkbruk t.o.m. lanseras som uttryck för företagets varumärke. Cameron (2002) har t.ex. undersökt hur transnationella företag har introducerat
standardiserade talstilar som bl.a. inbegriper språkliga drag som annars utmärker personlig kommunikation för att begränsa den sociala distansen. Så
har t.ex. tilltal genom förnamn förflyttats till en mer offentlig diskurs, något som Fairclough (1995) tidigare refererat till som kolonialiseringen av interpersonell interaktion. Marnie Holborow (2006), som undersökt samband
mellan språk och ideologi, ger exempel på hur ett internationellt callcenter
förbereder sina trainees för ett framgångrikt säljande med instruktioner
som t.o.m. inkluderar de exakta formuleringar som ska användas i kommunikationen med kunderna.
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I likhet med Block och Holborow understyrker Cameron (2002) språkbrukets ideologiska natur och påpekar att kommunikation varken är något fixerat och förutsägbart eller socialt och kulturellt neutralt. Att, som i samband
med den marknadisering av kommunikation som blivit allt mer framträdande, fastställa universella normer för effektiv kommunikation på grundval av vissa gruppers (företrädesvis västerländska anglosaxiska) föredragna
normer innebär samtidigt en nedvärdering av andra gruppers kommunikationsmönster som framställs som ineffektiva och undermåliga. Enligt Block
är behovet av en ”kontradiskurs” att ställa emot denna avhumanisering av
kommunikation som gjort sig gällande såväl inom andraspråksforskning
som i viss typ av språkundervisning överhängande. Eftersom kommunikation och kommunikativ kompetens i så hög utsträckning kommit att ges
högsta prioritet i språkundervisning är det också enligt Cameron (2002) hög
tid att man i den didaktiska diskussionen lyfter och problematiserar frågor
kring vilken typ av kommunikation som ska värderas och ges företräde.
Kommunikation och lärande på praktikplatser
Ett sätt att förbereda sfi-studerande inför arbetslivet är genom arbetsplatspraktik. Någon form av praktik parallellt med ordinarie sfi-undervisning erbjuds också numera allt fler sfi-studerande54 i synnerhet nyanlända
flyktingar och främst i större sfi-verksamheter (Skolverket 2006b, Statskontoret 2009, Skolinspektionen 2010).55
Det finns dock ingen vedertagen definition av begreppet ”praktik”56 och
vad som ska ses som syfte och mål med denna praktik kan därför variera.
Detta blir tydligt i en studie av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU 2004), där olika yrkesgrupper (sfi-lärare,
socialarbetare, arbetsförmedlare och praktikarbetsgivare) samt en grupp
invandrare intervjuades om hur de såg på praktik i arbetslivet. Resultaten
tyder på att det finns högst varierande och ibland även oförenliga yrkesspecifika föreställningar om vad syftet med praktik för invandrare är och ska
vara. Detta kan utgöra en bidragande orsak till att möjligheter till språklärande på olika praktikplaceringar begränsas; ingen av praktikanterna i stu-

54

55
56

Enligt skollagen (2010:800) ska kommunen i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att den
studerande ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att sfi kan kombineras med
bl.a. praktik. Andelen studerande som har haft någon praktik uppgick till 6 % år 2010. Uppgifterna om
praktik bör dock användas med försiktighet (Skolverket 2011a).
Läsåret 2007/08 hade dock endast 7 % av sfi-studerande praktik enligt Skolverket (2009a).
I Skolverkets statistik innebär ”praktik” att de studerande ”har deltagit i arbetslivsorientering/praktik”
(Skolverket 2009c). ”Praktik” kan alltså här även innebära lektioner där t.ex. representanter från myndigheter kommit på besök eller där arbetslivsorienterande moment förekommer. Se även diskussion i
SOU 2003:77.
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dien upplevde nämligen att tiden på praktikplatsen bidrog till att förbättra
deras språkfärdigheter i svenska.
Om arbetsplatsen inte erbjuder möjligheter till interaktion och språkanvändning kan praktiken i sämsta fall leda till att den språkliga nivå man
har uppnått genom undervisning sjunker efter en tid i arbetslivet (jfr
Ahlgren 2003) eftersom språkkunskaper är en färskvara som måste underhållas (Myrberg 2001). I den mån praktiken på en arbetsplats senare leder
till anställning kan egenförsörjning snarare bli en barriär för vidare andraspråksutveckling (jfr Cooke 2006) eftersom de praktikplatser som kan erbjudas invandrare inom ramen för sfi-utbildningen av naturliga skäl inte
ställer så höga krav på kommunikation för arbetsuppgifternas utförande
som t.ex. städjobb, enklare industriarbete eller jobb på arbetsplatser med
stor andel invandrad arbetskraft (Andersson 1982, Schierup & Paulsson
1994, Pavlenko & Piller 2001a).
Möjligheter till språklärande på arbetsplatsen stod i fokus för den danska studien At blive en del af en arbejdsplads – om sprog og læring i praksis
(Søgaard Sørensen & Holmen 2004) där data utgjordes av observationer
och intervjuer från sju olika praktik-/arbetsplatser. Studien som hänvisar
till Lave och Wengers teori om lärande i praktikgemenskaper (1991) visar
på flera faktorer som försvårade interaktion och därmed språklärande för
de praktikanter som deltog i studien. Såväl fysiska faktorer som ljudnivå
(t.ex. buller och prat) som tidspress och arbetsintensitet visade sig ha stor
betydelse för praktikgemenskapens möjlighet och vilja att omfatta och inkludera nya medlemmar. Vid hög arbetsbelastning och i akuta situationer
löpte praktikanterna därför stor risk att bli hänvisade till en så perifer och
marginell roll att de hamnade helt utanför gemenskapen.
En alltför beskyddande hållning av handledare/kollegor kunde också leda
till att begränsa praktikantens deltagande till alltför enkla och mekaniska arbetsuppgifter som erbjöd små möjligheter till språkutveckling. Även
handledares och arbetskamraters bristande förståelse av praktikantens förmågor och behov kan enligt Søgaard Sørensen & Holmen bidra till sådana
begränsningar (jfr även Sandwall 2010, kommande).
Studien visar vidare att såväl arbetsrelaterad som mer socialt motiverad
kommunikation på arbetsplatserna kan kräva en betydande investering och
därmed innebära ett stort risktagande ifråga om social identitet, yrkesidentitet och maktrelationer (jfr Lave & Wenger 1991, Iedema & Scheeres
2003). Att man i samtalen på de olika arbetsplatserna ofta växlade mellan
arbetsrelaterade och mer fritidsrelaterade ämnen (även Holmes & Stubbe
2003) resulterade för flera av praktikanterna i stora svårigheter att förstå och
hänga med i samtalen. Hellre än att riskera att tappa ansiktet och framstå
som dum valde man då att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter och att
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avstå från att försöka delta i samtalen. Flera praktikanter vittnade också om
hur de av sina kollegor fråntogs rätten att tala och hur de upplevde att man
talade över huvudet på dem på ett kränkande sätt. Även om praktikanterna i
studien medvetet valde att prioritera arbetsuppgifterna framför den sociala
gemenskapen för att öka sina möjligheter till fast anställning, upplevde de
sig reducerade till arbetskraft snarare än sedda som ”hela personer”, dvs.
som ansvarsfulla, socialt och politiskt medvetna medborgare och som individer med rika erfarenheter och intressen utanför arbetet (även Pavlenko &
Piller 2008).
Liknande erfarenheter hade de sex nyanlända invandrare som i en magisterstudie av Katrin Ahlgren (2003) intervjuats om sin syn på språkets
betydelse för livet i Sverige och om sina erfarenheter av andraspråksanvändning i vardagslivet och på praktikplatser. De andraspråksinlärare som
ingick i studien, uppgav att de ofta kände sig marginaliserade, osäkra på sin
identitet och också obekväma de få gånger de fick möjlighet att samtala
med målspråkstalare. Ahlgren menar att det är viktigt att påverka samhällets attityder gentemot andraspråkstalare och att majoritetsspråksbefolkningen får kunskap om vad det innebär att börja om på ett nytt språk i ett
nytt land.
Liknande upplevelser redovisas av Karin Sandwall (2010, kommande) i
en studie av fyra sfi-studerandes möjligheter till lärande och interaktion
på språkpraktikplatser. Analyserna, som bygger på observationer, audiooch videoinspelningar samt intervjuer utgår från ett ekologiskt perspektiv
(Kramsch 2002, van Lier 2004) och fokuserar hur individer som är involverade i situerad interaktion kan utnyttja en mängd resurser t.ex. verbalspråk,
kroppsspråk, artefakter samt den fysiska omgivningen för förståelse och
vidare agerande. I studien framkommer att den arbetsrelaterade interaktionen på praktikplatserna inte var beroende av praktikanternas begränsade
andraspråksfärdighet utan fungerade väl tack vare dessa s.k. potentiellt medierande resurser (affordances, van Lier 2004). Det visade sig alltså att man
ytterst sällan hade svårigheter att förstå varandra (oavsett hur yrkesspecifika, komplexa eller icke-normrelaterade yttrandena än var) och att potentiellt språkutvecklande förhandlingar om förståelse därför var sällsynta. Det
innebar att den situerade språkanvändningen å ena sidan stödde interaktionen men å andra sidan begränsade möjligheterna till språklärande. Möjligheterna till språkutveckling begränsades också av att både handledare och
praktikanter prioriterade utförandet av arbetsuppgifterna snarare än att
skapa tillfällen till språkanvändning och språklärande. Detta medförde att
praktikanterna endast tillbringade 4–16 % av sin tid i interaktion med hand-
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ledare, arbetskamrater eller kunder/besökare.57 Att praktikanterna i så hög
grad arbetade ensamma och till största delen med samma arbetsuppgifter,
att de inte deltog i förhandlingar/möten om arbetsuppgifternas fördelning
och att de ytterst sällan deltog i den sociala gemenskapen är också belägg
för att praktikanterna snarare bör betraktas som marginella än perifera legitima deltagare i praktikgemenskapen (Wenger 1998) och varken studerande, handledare eller sfi-lärare ansåg att deras förmåga att kommunicera
på svenska utvecklades under praktikperioden.
För att förbereda studerande för ett aktivt deltagande i olika praktikgemenskaper bör enligt Sandwall autentisk språkanvändning i olika kontexter
i högre grad utgöra en grund för sfi-undervisningen (se även Burns & Joyce
1997, Leung 2005, Newton 2007, Brouwer & Nissen 2009, Roberts & Cooke
2009, Holmes & Riddiford 2010). Dessutom behöver såväl lärare och studerande som handledare ökad kunskap om vuxnas lärande i in/formella sammanhang (t.ex. Malcolm, Hodkinson & Colley 2003).
Kommunikation i och inför vidare studier
Sfi-utbildningen kan för många studerande utgöra en grund för vidare studier, t.ex. för arbetsmarknadsutbildningar, komvux eller högskolestudier.
Sfi-utbildningen kan också vara direkt yrkesförberedande/branschinriktad
mot t.ex. fordon, teknik, försäljning, omvårdnad, restaurang och storkök. På
sådan utbildning kan gymnasiala yrkeskurser kombineras med sfi och/eller
kurser i svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen.
I Danmark kan man efter godkänt betyg på Danskuddannelse 2, vilket
motsvarar sfi-kurs D, söka olika yrkesutbildningar på gymnasial nivå.58
Karen Lund, Ellen Bertelsen och Marianne Søgaard Sørensen (2006) jämförde inom ramen för ett projekt initierat av den danska regeringen de språkliga krav som ställs för att genomgå andraspråksutbildningens avslutande
språkprov den s.k. prøve i dansk 259 med den språkliga kompetens som man
bedömde behövas i olika situationer inom ett antal yrkesutbildningar på
AMU och arbetsmarknadsutbildningar i Danmark.
Man fann bl.a. att de studerande efter prøve i dansk 2 inte hade tillräck57
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”I interaktion” innebär här att parterna interagerade med stöd av t.ex. tal, kroppsspråk och/eller artefakter. Här inkluderas alltså även tid då man hjälptes åt att utföra en arbetsuppgift utan att tala med
varandra. Praktikanten på förskolan var dock involverad i interaktion under ungefär 40 % av tiden –
men i princip alltid med 2–3-åringar och i samtal som i mycket hög grad präglades av upprepningar.
Jfr Yrkesvux i Sverige; en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom komvux som riktar
sig till individer som inte har gymnasieutbildning eller som vill byta/komplettera sin yrkesinriktning.
En del av satsningen riktas till utbildning i svenska kopplad till yrkeskurserna. Målgruppen här är
vuxna med annat modersmål än svenska som behöver en riktad språkutbildning för att öka möjligheterna att få arbete (www.skolverket.se). Kurser inom yrkesvux ska kunna läsas parallellt med sfi.
Avslutande test på Danskuddannelse 2, modul 6 – motsvarar nivån B1/B2 (CEFR (2001), dvs. kurs D i sfi.
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liga läsfärdigheter och tillräcklig vokabulär för att tillägna sig ämnestoff i
yrkesutbildningarna och inte heller tillräcklig muntlig kompetens för att
aktivt delta i diskussioner i och i samband med undervisningen. Lund m.fl.
rekommenderar därför bl.a. andraspråksundervisning parallellt med yrkesutbildningen och att undervisningen på dansk 2 i högre grad använder varierade arbetsformer så att de studerande får möjlighet att tillägna sig relevanta lärstrategier för aktivt deltagande/lärande i yrkesutbildningarnas
olika miljöer. I rapporten identifierar och diskuterar man olika möjligheter
och hinder för lärande i såväl dansk 2 som i yrkesutbildningarna vad gäller
undervisningens organisering och examination, dess undervisningsmaterial, sociokulturellt bestämda pedagogiska faktorer samt specifika språkliga
behov och krav. Slutligen betonar man vikten av att yrkeslärarna har kunskaper om andraspråksutveckling och situerat lärande.
I Sverige kan studerande med lång utbildningsbakgrund och med vidare
studier som mål genomföra sfi-studierna inom ramen för s.k. högskolespår
där sfi-studierna snabbt övergår till studier i svenska som andraspråk A och
B och samhällskunskap60 samt eventuellt avslutas med TISUS-provet för
behörighet för högskolestudier (Test i svenska för universitets- och högskolestudier61).
Språkbruk i samband med högskolestudier
Under 1970-talet etablerades forsknings- och undervisningsområdet English
for Specific Purposes (ESP). Inom ESP kan idag två grenar urskiljas; English
for Occupational/Vocational/Professional Purposes (EOP/EVP/EPP) och
English for Academic Purposes (EAP). Till det förra begreppet brukar huvudsakligen språkanvändning inom olika yrkesutövningar hänföras, medan
EAP beskriver språkbruk och språkbehov för studenter och akademiker. En
stor del av senare tids forskning inom EAP fokuserar variationen i muntligt och skriftligt språkbruk mellan och inom olika akademiska discipliner
i termer av genrer, texttyper och språkliga drag. Här diskuteras hur sådan
kunskap kan användas i undervisning (se t.ex. Bhatia & Gotti 2006, Hyland
& Bondi 2006, Hyland & Diani 2009, Paltridge, Harbon, Hirsh, Shen, Stevenson, Phakiti & Woodrow 2009). Inom detta forskningsfält ryms också
frågor kring makt och socialisation. Viktigt att betona i detta sammanhang
är att den kunskap som här genereras inte ska ses som regler för det ”akademiska spelet” för studenterna att följa utan att studenterna i stället ses som

60
61

Dessa kurser ges inom ramen för gymnasial vuxenutbildning och motsvarar kurser inom gymnasieskolan i respektive ämne.
Se vidare www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=1668
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aktiva deltagare i och medskapare av en akademisk process (Lave & Wenger
199, Benesch 200162).
Studenters skrivande och insocialisering i den svenska akademiska högskolemiljön har studerats i flera avhandlingar (t.ex. Ask 2007, Blåsjö 2004,
Hållsten 2008, Blückert 2010), dock inte ur ett uttalat andraspråksperspektiv även om flera av informanterna i dessa studier faktiskt har svenska som
andraspråk. Mot bakgrund av riksdagens beslut om att mångfalden i samhället bör återspeglas bland högskolans studenter (prop. 2001/02:15) och att
varje universitet och högskola aktivt ska arbeta med att främja och bredda
rekryteringen (SFS 2001:1263), finns ett stort behov av forskning inom detta
område liksom av utbildning av lärare på högskolor och universitet (se även
Vetenskapsrådet 2003).
Lund och Bertelsen (2008) jämförde inom ramen för tidigare nämnda
projekt även de språkliga krav som ställs i den s.k. Studieprøven63 med de
krav på språklig kompetens som studenterna på några utvalda högskoleutbildningar (t.ex. civilingenjörsutbildningen och sjuksköterskeutbildningen) möter. Forskarna fann att de kompetenser som testas i Studieprøven i
princip är relevanta och nödvändiga för vidare studier, men att de inte alltid
är tillräckliga. Dels bedömdes de krav som ställs på de studerande kring akademiska skriftliga genrer och texttyper som otillräckliga och dels var kraven på fackspråklig kompetens inte tillräckligt höga för att möjliggöra de
blivande studenternas aktiva deltagande i och genomförande av studierna.
Nivån i test för högskolestudier var i fokus även för en studie av Maria
Eklund Heinonen (2007, 2009) som analyserade muntlig produktion hos
TISUS-testtagare enligt processbarhetsteorin (Pienemann 1998) i syfte att
studera samband mellan testresultat och processbarhetsnivå liksom för att
pröva teorin på spontandata, dvs. data som inte eliciterats i forskningssyfte.
Analysen av 66 testsamtal visar på ett klart samband mellan testtagarnas
förmåga att processa och producera syntaktiska strukturer och deras resultat på TISUS. Enligt Eklund Heinonen (2009) tyder detta på att kognitivt
inriktade teorier för andraspråksinlärning, såsom processbarhetsteorin,
kan vara användbara inom språktestning, och att detta i sin tur talar för
ett ökat utbyte mellan de båda forskningsfälten andraspråksforskning och
testforskning.

62
63

Benesch ger också en historisk och teoretisk översikt över fältet EAP. Se även Flowerdew & Peacock
(2001).
Avslutande test på Danskuddannelse 3, modul 6 – motsvarar nivån C1 (CEFR (2001) och är i Danmark
behörighetsgivande för högskolestudier.
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Språkanvändning och fokus på form i klassrummet
Läraren som språklig modell
Den klassrumsforskning som under 1980-talet växte fram inom andraspråksfältet hade ett tydligt fokus på undervisningen som stöd för en naturlig inlärning av andraspråket. Här satte man stor tillit till den individuelle inlärarens förmåga att utifrån rika kontakter med språket i tal och
skrift successivt bygga upp ett eget språkligt system för det nya språket. I
formell språkundervisning där läraren många gånger utgör de studerandes
huvudsakliga målspråkliga förebild kom lärarspråket därför att ägnas stort
intresse. I vilken utsträckning läraren kan erbjuda sfi-studeranden ett rikt
och varierat språkligt inflöde var också den huvudsakliga frågeställningen i
Gisela Håkanssons avhandling Teacher Talk (1987) med data från sfi-klassrum. Eftersom studien bygger på hypotesen om att begripligt inflöde är en
förutsättning för optimal språkutveckling studeras här lärarnas kontinuerliga anpassning av sitt språk i klassrummet till den nivå som inlärarna befinner sig på. Håkansson, som spelade in lärares språk i klassrummet vid upprepade tillfällen under loppet av en sfi-kurs, kunde i sin studie konstatera att
en sådan anpassning faktiskt ägde rum på flera plan. I takt med att inlärarnas språkförmåga utvecklades ökade således lärarnas taltempo samtidigt som
deras ordförråd blev mer varierat och deras meningsbyggnad mer komplex.
Den språkliga anpassningen ledde emellertid också, särskilt i tidiga stadier,
till att lärarna ofta använde ett oidiomatiskt språk i sin interaktion med de
studerande för att göra sig förstådda. En intressant iakttagelse som lyfts fram
i studien var att lärarna i sitt spontana talspråk omedvetet kunde bryta mot
de språkliga regler de själva presenterade i undervisningen eftersom dessa
huvudsakligen baserades på formellt skriftspråk, något som kunde resultera
i att inlärarna fick motsägelsefulla budskap om det språkliga systemet.
Interaktionsmönster i klassrummet
Att den kommunikation som förekommer i det traditionella klassrummet
till stora delar domineras av läraren och följer en mycket strikt struktur
är väl dokumenterat i pedagogisk forskning (Bellack, Kliebard, Hyman &
Smith 1966, Lundgren 1979, Anward 1983). Möjligheterna för eleverna att
komma till tals i sådana klassrum är alltså starkt begränsade, vilket blir
särskilt problematiskt utifrån den interaktionistiska syn på språkutveckling som dominerade forskningen inom andraspråksfältet under 1980- och
1990-talen. Här tillmättes interaktionen och den egna produktionen en central roll för språkutvecklingen, vilket under denna tid också avspeglades i
klassrumsforskningen som i hög utsträckning inriktades på interaktionsmönster i andraspråksklassrummet.
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I en tidig klassrumsstudie kring olika klassrumsaktiviteters möjligheter att
generera språkutvecklande interaktion i sfi-undervisning visade t.ex. Inger
Lindberg (1988, 2005) att lärarna här dominerar interaktionen och står för
minst 2/3-delar av talutrymmet så länge det rör sig om ”traditionella” lärarledda lektioner. Den asymmetriska interaktionen visade sig emellertid
inte bara i det ojämnt fördelade talutrymmet utan kan också beskrivas i
mer kvalitativa termer. Lärarna fick nämligen genom sin tillgång till såväl
inititativ- som uppföljniningsdraget inom ramen för det klassiska Initiativ
– Respons – Uppföljningsmönster som karakteriserade klassrumssamtalen
(jfr Sinclair & Coulthard 1975, Gustavsson 1988) också ökade möjligheter
till en mer varierad språkanvändning än eleverna vars handlingsutrymme
begränsades till styrda och korta responsdrag. Icke lärarledda smågruppsaktiviteter gav emellertid inlärarna större möjligheter att komma till tals
och använda språket på ett varierat och kvalificerat sätt, även om variationen inlärarna emellan till följd av faktorer som kön, etnicitet, personlighet
och språkkunskaper var stor. Dessutom gav smågruppsaktiviteter inlärarna
tillfällen att fokusera på och reflektera över sin egen och andra inlärares
språkanvändning. Självkorrigeringar och korrigeringar inlärare emellan var
mycket vanligare under dessa aktiviteter än under de mer ”traditionella”,
lärarledda lektionerna då ansvaret för form och språkliga justeringar helt
tycktes ligga på läraren.
Lindberg & Håkansson (1988) har också i en särskild studie fokuserat
frågornas roll i andraspråksundervisning utifrån en flerdimensionell modell för klassifikation av lärarfrågor. Studien visar bl.a. att s.k. testfrågor
ställda med ett bestämt svar i åtanke lämnar ett mycket litet utrymme
för de studerande att använda språket kreativt och utforskande. Forskarna
menar också att det med tanke på den viktiga roll som frågor spelar i naturliga samtal – inte minst när det gäller att inleda samtal och introducera
samtalsämnen – är viktigt att inlärarna själva också får möjlighet att producera frågor i undervisningen för att förbereda sig för samtal med infödda talare. Frågor från inlärare visade sig dock ovanliga under lärarstyrda
lektioner mycket till följd av den maktstruktur och rollfördelning som
kännetecknar interaktionen mellan lärare och elever i traditionell lärarstyrd undervisning.
Kari Midttun (2003) analyserade i Dialog uten felles språk kommunikationen mellan lärare och studerande i den inledande norskundervisningen
för vuxna invandrare med ingen eller mycket kort erfarenhet av formell
skola. Midttun fann att dialogen i nybörjarundervisningen inte fungerade
tillfredsställande som verktyg för språkutveckling. Studerandeinitiativ förekom ytterst sällan (jfr Lindberg ovan) och följdes i princip heller aldrig
upp av läraren som tvingades använda testfrågor för att aktivera de stude-
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rande. Detta resulterade i korta lärarstyrda Initiativ – Respons – Uppföljningsturer (Sinclair & Coulthard 1975, Gustavsson 1988) utan möjlighet för
deltagarna att komma till tals i längre turer. Över huvud taget präglades
kommunikationen i undervisningen av ett starkt förenklat språk och riskerade därigenom att bli nästintill innehållslös. Lärare och deltagare efterfrågade därför en satsning på tolkstöd för att möjliggöra en dialog kring hur
undervisningen bättre skulle kunna byggas på de studerandes erfarenheter
och behov.
Senare forskning visar dock att lärarstyrda klassrumssamtal inte behöver
vara begränsade till en sådan struktur (Wood 1992, Mercer 1995). I stället för
att dominera samtalen kan läraren genom att försöka undvika slutna frågor
med givna svar stötta eleverna i deras försök att formulera sig och förstå
ett nytt lärostoff (Lindberg 2001a, b, 2004). En lärarledd interaktion kan i
hög grad främja de studerandes lärande om lärarna t.ex. följer upp svaren
som värdefulla bidrag och uppmuntrar de studerande att utveckla sina tankar, motivera sina ställningstaganden och att koppla till egna erfarenheter
(Wells 1993, 1999).
I en nyligen genomförd dansk studie beskriver Kristian Mortensen (2008)
vuxenstuderandes deltagande och möjligheter till lärande i danska som andraspråksklassrum och hur läraren påverkar möjligheterna till deltagande
genom sina instruktioner, uppgifter och sätt att organisera klassrumsarbetet, bl.a. när det gäller arbete med ordförklaring i samband med ordinlärning. Mortensen menar i avhandlingen Instructions and participation in the
second language classroom att läraren visserligen sätter ramar för de studerandes deltagande i undervisningen, men att deltagandet sker på grundval
av ett interaktionellt arbete mellan lärare och studerande samt mellan den
studerande och den övriga gruppen. Här är inte bara tal utan även kroppsspråk, användning av fysiska objekt samt individernas (varierande) förståelse av aktiviteten avgörande för interaktionen. Mortensens samtalsanalys
(t.ex. Sacks, Schegloff & Jefferson 1974, Schegloff, Jefferson & Sacks 1977)
av videoinspelade undervisningssituationer på två danska språkcenter visar
att läraren, genom att organisera klassrumsarbetet på olika sätt, ställer olika
interaktionella krav på de studerande, något som i sin tur medför att de
studerande ges olika stora möjligheter att delta i interaktionen och därmed
till att lära.
Studerandeinteraktion i andraspråksklassrummet har även undersökts ur
ett genusperspektiv och visat att män och kvinnor kan bete sig på olika sätt
och ta olika roller i par- och smågruppsarbeten (Gass & Varonis 1986). I par
sammansatta av båda könen fann man en högre grad av förhandling än i par
med deltagare av samma kön. Män hade också en mer dominerande roll än
kvinnor i blandande par, vilket ledde till att män i sådana konstellationer
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producerade eget tal i större utsträckning än kvinnorna, som i högre grad
initierade förhandling och försåg sig med begripligt inflöde.
När det gäller mäns och kvinnors interaktion i klassrummet har tidigare
studier ofta fokuserat en kvantitativ mätning av fördelningen av taltid i
klassrummet (t.ex. Losey 1995). Senare tids forskning menar dock att det
inte går att dra slutsatser enbart utifrån kvantitativa mått, utan att andra
aspekter, t.ex. vilka deltagare som har tolkningsföreträde (t.ex. vilka som
får eller tar sig rätten att tala, kritisera och bedöma vad som är värdefulla
yttranden i klassrummet) tydligare belyser möjligheter till andraspråksanvändande och lärande i klassrummet och därmed ger en mer nyanserad bild
av hur genus formar interaktionsmönstren (Mortensen 2008, Pavlenko &
Piller 2008).
Arrangerade samtal
För att ge möjlighet till samtal mellan målspråks- och andraspråkstalare
bjuds ibland målspråkstalare in till sfi-undervisningen för att samtala med
studerande. Lindberg (2003, 2004 c) har i en studie analyserat samtal mellan
sfi-studerande och s.k. konversatörer som frivilligt anmält sig för att ge de
studerande möjligheter att i grupper om tre eller fyra regelbundet träffa och
samtala med en ”vanlig” svensk under skoltid. De infödda konversatörerna
var till största delen kvinnliga pensionärer eller unga kvinnliga studenter
som inte fick några särskilda instruktioner om hur samtalen skulle gå till
eller vilka samtalsämnen som skulle behandlas. Utmärkande för många av
samtalen var en mycket asymmetrisk struktur präglad av tydliga maktrelationer där den infödda talaren antog en lärarroll och kontrollerade och
dominerade samtalet bl.a. genom att själv initiera och avsluta replikskiften. Flera samtal påminde därför snarare om intervjuer eller förhör än om
samtal. Detta resulterade i att de studerande gavs få möjligheter till egna
initiativ och deras språkanvändning reducerades därför ofta till korta och
syntaktiskt reducerade svarsyttranden. Samma studie visade också att interaktionen snabbt kunde ändra karaktär och ge möjlighet till en mer jämbördig, ömsesidig och engagerad språkanvändning när samtalet styrdes in
på ett gemensamt intresse eller problem (se även Goffman 1981, Erickson
2001). Lindbergs slutsats är bl.a. att framgångsrik kommunikation såväl över
som inom kulturella och språkliga gränser förutsätter engagemang, ömsesidig respekt och en gemensam orientering. Därför är det en klar fördel om
man som samtalsdeltagare får möjlighet att utifrån t.ex. intresse, yrke eller
hobby träffa likasinnade samtalspartners för att utifrån ett äkta och ömsesidigt engagemang kunna mötas som människor och jämbördiga snarare än
som majoritet och minoritet.
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Fokus på form och grammatik
Den formella språkundervisningens effekt på vuxnas andraspråksinlärning
är omdiskuterad. Enligt internationell forskning kan dock formell undervisning både påskynda inlärningen och bidra till mer avancerade språkfärdigheter än inlärning utan undervisning (Long 1983, Ellis 1994, Pavesi 1984).
En av orsakerna till detta är att språkinlärarna genom undervisning av ett
moment vid rätt tidpunkt kan göras uppmärksamma på drag och strukturer
i språket som det annars kan ta lång tid att lägga märke till i det omgivande språket. Sådan uppmärksamhet är en förutsättning för framgångsrik
språkinlärning.
Med den starka betoning på naturligt varierat språk och interaktion som
kännetecknat såväl språkundervisning som andraspråksforskningen under
lång tid har också behovet av traditionell grammatikundervisning kommit
att ifrågasättas. Det innebär emellertid inte att man numera menar att språkets form inte behöver uppmärksammas i undervisningen. Snarare menar
man idag utifrån såväl svensk som internationell forskning (Lindberg 1997,
Doughty & Williams 1998, Spada & Lightbown 2008) att enbart kontakt med
och användning av språket i kommunikation inte leder till en tillfredsställande nivå. Enigheten är i stället stor kring uppfattningen att de flesta inlärare,
möjligtvis med undantag av små barn, behöver uppmärksammas på språkliga
drag och eventuella diskrepanser mellan målspråket och den egna produktionen för att språkutvecklingen inte ska avstanna och för att andraspråket ska
utvecklas kontinuerligt mot en allt högre grad av komplexitet och precision.
Många forskare menar också att språklig medvetenhet och reflektion gynnar
en allsidig och dynamisk språkutveckling (Swain 1995, 1998). Språkinlärarna
bör därför ges tillfälle att i undervisningen utforska språket, formulera och
testa hypoteser om språket och reflektera över den egna språkanvändningen i
meningsfulla och relevanta aktiviteter. Det innebär att lärarna utifrån styrdokumenten och den egna ämnesteoretiska och didaktiska kompetensen måste
finna vägar att integrera formfokuserande moment i en undervisning som tar
sin utgångspunkt i ett för de studerande angeläget och relevant samhällsorienterat och samhällsorienterande innehåll.
Brian Morgan (2004) visar hur grammatikundervisning kan utformas så
att fokus på form integreras med möjligheter till aktivt deltagande i det nya
landet. Tillsammans med de studerande granskar Morgan bl.a. olika språkliga modalitetsdrag 64 vilket ger de studerande verktyg att uttrycka erfarenheter och åsikter samt att göra antaganden om framtiden. Morgan menar
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Semantisk kategori som uttrycker olika typer av möjlighet och nödvändighet som hos verben kan, måste
och bör och hos adverb som kanske, knappast och definitivt.
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att en medvetenhet om språkets uttrycksmedel kan bidra till studerandes
förståelse av vad som kan vara möjligt för individen och samhället och att
undervisningen därmed kan öppna upp för en alternativ position för inläraren som flerspråkig medborgare istället för ”invandrare” (Pavlenko 2003,
Chun 2009).
Fokus på form står också i centrum för en studie av Inger Lindberg och
Ingrid Skeppstedt (Lindberg 1999, Lindberg & Skeppstedt 2000, Lindberg
2004e) där man utifrån en sociokulturell teoriram studerat grupparbete
och gruppsamtal i sfi-undervisningen. Data utgörs av inspelade samtal med
studerande med olika utbildningsbakgrund som vid ett flertal tillfällen i
smågrupper rekonstruerat korta tidningsnotiser som läraren läst upp inför
gruppen. I fokus för analyserna står de sekvenser där de studerande diskuterade och förhandlade sig fram till vilka ord, former och strukturer som
innehållet i texten kunde uttryckas genom. Studierna visar att samarbetet
och förhandlingarna kring textrekonstruktionerna i hög grad bidrog till att
höja inlärarnas uppmärksamhet på språkliga drag i texterna och att även
sfi-studerande med kort eller ingen formell utbildning från hemlandet som
kontinuerligt deltar i denna typ av kollaborativa textrekonstruktioner kan
höja sin medvetenhet om språklig form.
Eftersom kortutbildade och i synnerhet tidigare illiterata inlärare ofta
förvärvat sina grundläggande andraspråkskunskaper i muntlig interaktion
i en naturlig miljö utanför klassrummet är deras språkkunskaper ofta mer
intuitiva och mindre analyserade och reflekterade än hos mer högutbildade
språkinlärare som huvudsakligen tillägnat sig språket genom undervisning
(Lindberg 2004b, e). Studierna visade också att kortutbildade inlärare kan
behöva avsevärt mer tid för att genomföra den här typen av uppgifter än
högutbildade eftersom det inte enbart handlar om att lösa en språklig uppgift utan om att utveckla strategier för språklig analys. Det är ett arbete som
kan ta lång tid, men som å andra sidan kan ses som en viktig investering för
de fortsatta studierna.
Även för studerande med längre utbildningsbakgrund kan ett kollaborativt arbetssätt stödja såväl språkutveckling och lärandestrategier som socialisering i utbildningsmiljön (jfr Swain 2006). Gunilla Jansson har i flera
studier tillsammans med kolleger studerat flerspråkighetsaspekter i högre
utbildning utifrån samtal i mindre grupper (Jansson & Berends 2006, BaniShoraka & Jansson 2007, Jansson 2008). Jansson & Berends (2006) beskriver
ett projekt kring första- och andraspråkstudenters utforskande av laborationsrapport som genre i kollaborativa skrivargrupper. Analyser av samtalen
visar att studenterna använde samtalen för att utforska ramarna för två kulturella kontexter (utbildningskontexten och bedömningssituationen) samt
den överordnade akademiska kontexten (där man ska imitera vetenskaplig
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text). Det är värt att notera att diskussioner kring språklig form här gavs
stort utrymme även i ett sammanhang där språkinlärning inte var själva
målet för verksamheten. Jansson & Berends pekar också på att det kollaborativa samtalet bidrar till att dra fram samtalsparternas tysta kunskap om
hur en vetenskaplig text ska se ut och att skrivsamarbete därför kan ha stor
betydelse för såväl insocialiseringen i högskolestudier som för utvecklingen
av genreskrivandet.
I Jansson (2008), där data utgörs av observationer och ljudupptagningar
av informella studentsamtal i kollaborativa skrivargrupper, fokuseras reparationer i samtal och hur studenter på en högskoleutbildning orienterade sig
mot sina språkliga identiteter som första- och andraspråksbrukare i självinitierade annanreparationer (Schegloff m.fl. 1977), genom vilka lexikala eller
grammatiska element i en skrivuppgift gjordes explicit och problematiserades. Jansson visar också att reparationer inte enbart handlar om att överföra
t.ex. grammatisk eller lexikal information, utan i hög grad om att uppnå
gemensam förståelse kring sociala handlingar i en verksamhet.
I Bani-Shoraka och Jansson (2007) studeras kodväxling mellan persiska
som förstaspråk och svenska som andraspråk i samtal mellan flerspråkiga
studenter på ett mastersprogram i datavetenskap. Studien visar att val av
språk och kodväxling i pararbete kan ses som en av flera interaktionella
resurser som flerspråkiga samtalsdeltagare kan använda t.ex. under författandet av en labbrapport för att dra uppmärksamhet till ett problem (val av
lexikalt element), i sökandet efter allians när ett problem görs explicit samt
för bekräftelse av intersubjektiv förståelse när ett problem är löst.
Även om undervisning kan påskynda inlärningen tycks den dock inte
kunna påverka den ordning i vilken vissa strukturer lärs in enligt forskning inom ramen för den s.k. processbarhetsteorin och dess hypotes om
vad som är undervisningsbart (Pienemann 1998, se även Abrahamsson &
Bylund denna volym). Processbarhetsteorin utgår från att inlärning av vissa
strukturer sker enligt förutsägbara mönster till följd av processbegränsningar i tidiga stadier av inlärningen och att undervisning följaktligen inte kan
påverka denna. Gisela Håkansson (2001) har prövat processbarhetsteorins
hypotes om fasta utvecklingsstadier i en rad stadier där även effekten av
undervisning studerats. Håkansson undersökte bl.a. inlärningsgången för
ordföljd och frasmorfologi hos vuxna inlärare som följt formell undervisning och hos inlärare som inte följt undervisning och fann att det tog tre
till fyra år för de senare att tillägna sig strukturer som inlärare i undervisning tillägnade sig på bara tre till sex månader. Samtliga inlärare följde dock
samma utveckling och tillägnade sig alltså strukturerna i samma ordning.
Resultaten i Håkanssons studie, kan till följd av dess begränsade omfång
knappast generaliseras. De bekräftar dock processbarhetsteorins prediktio-
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ner i fråga om undervisningens effekt. Inga skillnader i inlärningsgång noterades heller mellan olika undervisningskontexter i en senare studie (Norrby
& Håkansson 2007a, b) där en grupp vuxna inlärare av svenska som andraspråk i Malmö jämfördes med en grupp universitetsstudenter i svenska som
främmande språk i Melbourne, Australien. Trots stora skillnader i fråga om
möjligheter till interaktion med målspråkstalare i de olika kontexterna bekräftades alltså processbarhetsteorin även i denna studie.
Sammantaget visar forskningen på att den effektivaste inlärningen och
de bästa resultaten nås genom en kombination av undervisning och rika och
varierade möjligheter till social interaktion på andraspråket (Spada 1986,
Ellis 1994), något som arbetsplatser enligt flera här refererade studier kan ha
svårt att erbjuda. Därmed är det emellertid inte sagt att undervisning som
ju kan bedrivas på många olika sätt alltid är en garanti för en framgångsrik
inlärning (Lindberg 2004b).

Språkinlärning och språkanvändning i samhälle och språkundervisning: en sammanfattning
Olika former av lärande har i forskningen definierats och beskrivits utifrån
varierande begrepp och teoriramar som i termer av t.ex. in-/icke/formellt
lärande, situerat lärande samt som utökat deltagande i praktikgemenskaper.
Inom andraspråksforskningen har under lång tid en i huvudsak kognitiv syn
på inläraren som aktiv och kreativ konstruktör av det nya språket dominerat. På senare tid har forskningens fokus emellertid förskjutits från ett mer
begränsat in- och utflödesperspektiv till en mer vidgad syn på andraspråksinlärning där en strikt dikotomi mellan språkanvändning och språkinlärning övergitvits till förmån för en integrerad syn där språkinlärning och
språkanvändning till stor del går hand i hand och förutsätter varandra.
Den forskning om språkanvändning i och för olika domäner, t.ex. institutionella samtal mellan andraspråkstalare och myndighetsföreträdare som på
senare tid utgjort ett livaktigt forskningsfält har alltså stor relevans även i
detta sammanhang. Den visar bl.a. att karakteristiska drag i för andraspråkstalaren potentiellt livsavgörande samtal som t.ex. den asymmetriska maktrelationen, starkt kan begränsa möjligheterna inte bara till givande samtal ur
båda samtalsparternas perspektiv utan också ur språkutvecklingssynpunkt.
Forskningen betonar här att ansvaret för att förstå och göra sig förstådd i
samtal över språk- och kulturgränser inte kan läggas på andraspråksanvändaren, det vill säga den språkligt underlägsne, utan att samhällets dörrvakter
i många fall kan behöva utveckla sina färdigheter i att kommunicera över
språk- och kulturgränser för att kunna agera professionellt i mötet med andraspråkstalare.
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Forskningen kring språkanvändning i arbetslivet uppenbarar också ett mer
allmänt behov av ökad kunskap om språkbruk och språkets roll i dagens
alltmer komplexa och flerspråkiga arbets- och samhällsliv där det i de flesta
yrken ställs krav på högst varierande produktiva och receptiva språkfärdigheter av både allmänt social och mer yrkesspecifik karaktär. Språkbruk för
kommunikation i arbetslivet kan därmed inte ses som något homogent, likartat och statiskt och kan därför inte heller beskrivas på ett enkelt sätt.
Forskning visar också att möjligheter att lära sig ett andraspråk på arbets-/
praktikplatser är beroende på en mängd faktorer som kan relateras till arbetsplatsen, undervisningen och individerna.
Forskningen pekar vidare på att den grundläggande andraspråksutbildningen kan ge otillräckliga färdigheter för vidare studier och på behovet
av parallell andraspråksundervisning och/eller språkligt stöd under högskolestudier. Dessutom betonas behovet av forskning på andraspråkstalande
studenters skrivande och insocialisering i den svenska akademiska högskolemiljön.
Forskningen kring språkanvändning i klassrummet visar att lärare visserligen anpassar sitt språk till de studerandes färdighetsnivå men attt de
dominerar talutrymmet på ett sätt som kan begränsa deltagarnas möjligheter till språklärande såväl kvantitativt som kvalitativt på ett olyckligt sätt.
Samtidigt finns det goda möjligheter att genom en annan organisation och
varierande aktiviteter i undervisningen i betydligt högre grad ge utrymme
för språkutvecklande interaktion.
Även om språkundervisningens roll i olika sammanhang ifrågasätts visar
forskningen att enbart kontakt med och användning av språket i kommunikation inte leder till en optimal utveckling och en tillfredsställande slutlig
nivå. Det finns därför inom forskningen en relativt stor enighet om behovet
av undervisning och ett medvetet fokus på språklig form och grammatik för
att språkutvecklingen inte ska avstanna på en alltför elementär nivå. Forskningen visar också att språkundervisning, oavsett de studerandes tidigare
formella utbildningsbakgrund, genom att uppmärksamma språkliga drag
kan stödja och påskynda språkutvecklingen och höja deltagarnas språkliga
medvetenhet genom ett kollaborativt och utforskande arbetssätt. Ett sådant
arbetssätt bidrar även till att utvekla effektiva lärandestrategier och till en
insocialisering i en utbildningsmiljö som för många studerande kan upplevas som främmande. En central och i vissa fall delikat uppgift för lärarna
kan därför vara att finna vägar för hur man kan integrera formfokuserande
moment i en undervisning som tar sin utgångspunkt i ett för de studerande
angeläget och relevant samhällsorienterat och samhällsorienterande innehåll.
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Språkdidaktiska perspektiv
Teoretiska ansatser
I den forskningsöversikt som berör studier med direkt eller indirekt anknytning till andraspråksundervisning för vuxna invandrare som presenterats i tidigare avsnitt blir det tydligt hur synen på språk, lärande i allmänhet
och andraspråksinlärning i synnerhet har förändrats över tid. Detta kan ge
en bild av vetenskapliga förhållningssätt och teorier som tillfälliga kortlivade trender som genom styrdokument och läromedel ger avtryck i undervisningen för att sedan ersättas av andra. I ett längre perspektiv kan man dock
konstatera att olika teoretiska ansatser – även om de vid första anblicken
kan synas oförenliga – på sikt snarare handlar om förskjutningar av fokus
än om att helt förkasta och ersätta tidigare synsätt. Som ett exempel avvisades i princip tanken på inlärning av färdiga språkliga mönster och fasta
fraser som den kom till uttryck i läroplanen 1971 i de riktlinjer för sfi-undervisningen som kom 1978. Dessa riktlinjer var starkt influerade av kognitiv
teoribildning och allt som kunde förknippas med det behavioristiska arvet
och en mekanisk syn på lärande ansågs förlegat.
Inom andraspråksforskningen menade också renläriga förespråkare för
den s.k. kreativt konstruktivistiska skolan länge att mönster och rutiner spelar en obetydlig roll i språkinlärningen precis som inflytandet från modersmålet som bara ansågs förklara några få procent av andraspråksinlärarnas
avvikelser i andraspråket (jfr Krashen & Scarcella 1978). Idag har sådana
ortodoxa synpunkter fått ge vika för en mer balanserad syn såväl på förhållandet mellan kreativitet och stereotypa mönster i språkinlärningen som på
modersmålets inflytande på andraspråksutvecklingen (Skehan 1996, Lindberg 2007)
Denna förskjutning av fokus innebär naturligtvis inte att det inom andraspråksfältet inte kan urskiljas teoretiska ansatser som av forskarna inom
respektive tradition betraktas som diametralt motsatta och oförenliga.
I själva verket är det väl just i den dynamik och dialektik som uppstår i
konkurrensen och samspelet mellan olika teorier som den vetenskapliga utvecklingen förs framåt (Sfard 1998, Atkinson 2002, Lindberg 2004d). För att
fånga upp alla de dimensioner som människors språk och lärande omfattar
krävs en teoretisk beredskap som öppnar upp för olika perspektiv och för
praktikern på fältet finns det mycket att hämta i ett eklektiskt synsätt som
utgångspunkt för pedagogiska val och prioriteringar.
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Kommunikativ kompetens
Ett teoretiskt begrepp som spelat en central roll för utvecklingen av språkundervisning under de senaste fyrtio åren är kommunikativ kompetens. Det
introducerades av den amerikanske sociolingvisten Dell Hymes redan på
1970-talet (Hymes 1972) som en motvikt till det kompetensbegrepp av rent
grammatisk och strukturell karaktär som använts av bland andra Noam
Chomsky (1965) för att beteckna den infödde talarens abstrakta kunskap
om språket. Med kommunikativ kompetens avsåg Hymes en vidare kompetens som också skulle omfatta människors förmåga att använda de språkliga
formerna med hänsyn till deras lämplighet i olika sociala sammanhang och
situationer.
Begreppet kommunikativ kompetens vann snabbt gehör på språkundervisningens område och användes bl.a. som teoretisk utgångspunkt för de
utvecklingsprojekt inom Europarådet som initierades i början på 1970-talet
och som hade till uppgift att utarbeta program för språkundervisning för
vuxna i de olika medlemsländerna bl.a. i form av så kallade tröskelnivåbeskrivningar (se vidare van Ek 1975, Skolöverstyrelsen 1981, Lindberg 1993).
En tröskelnivå för vuxna invandrare togs fram på Skolöverstyrelsen initiativ
och publicerades 1981 (Skolöverstyrelsen 1981). Till grund för dessa projekt
låg en syn på språk som socialt fenomen och ett intresse för hur vi använder
språket i verklig kommunikation som karakteriserade den sociolingvistik
som växte fram inom språkvetenskapen under slutet av 60-talet och början
av 70-talet med klara influenser från Jakobsons (1973) och Hallidays (1973)
funktionalism, Austins (1962) och Searles (1969) talhandlingsteori och
Hymes teori om kommunikationens etnografi och kommunikativ kompetens (Hymes 1968, 1972). Hymes konstruerade akronymen SPEAKING för
att identifiera de drag som påverkar språkbruket i olika kontexter, nämligen
(1) Setting and Scene, (2) Participants, (3) Ends, (4) Act Sequence, (5) Key,
(6) Instrumentalities, (7) Norms och (8) Genre.
Utmärkande för den modell för språkundervisning som utvecklades inom
Europarådet under 1970-talet var kursplaner formulerade i termer av inlärarnas kommunikativa behov snarare än grammatiska strukturer som utgångspunkt för undervisningen. Den språkundervisning som vid den här
tiden bedrevs på de flesta håll i Europa var i hög grad form- och grammatikinriktad och tillfredsställde inte språkinlärarnas behov av att kunna kommunicera på det nya språket, menade man. Med en inriktning mot kommunikativ kompetens skulle språkinlärarna inte bara kunna bilda strukturer
enligt målspråkets grammatiska regler utan också aktivt använda dessa
strukturer på ett adekvat och socialt godtaget sätt i olika kommunikativa
syften, sammanhang och situationer.
En svensk tröskelnivåbeskrivning
som också inkluderade en funktionellt baserad grammatikbeskrivning pu-
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blicerades 1980 och genom centrala fortbildningsinsatser som genomfördes
av Skolöverstyrelsen i början av 1980-talet fördes idéerna bakom de s.k. tröskelnivåbeskrivningarna ut till ett stort antal sfi-lärare på fältet. Möjligheten
att koppla undervisningen till konkret språkanvändning och till kursdeltagarnas samhälleliga och kommunikativa behov som detta nya synsätt erbjöd
tilltalade många lärare eftersom dessa tankar innebar en vidgad språksyn
och tillgång till redskap att i undervisningen angripa andra aspekter än de
rent strukturella.
Senare modeller för kommunikativ språkförmåga
Sedan 1980-talet har olika forskare inom det språkdidaktiska fältet presenterat modeller för hur en kommunikativ språkförmåga som teoretisk ram
för språkprov och språkundervisning kan vara sammansatt (Canale & Swain
1980, Canale 1983, Bachman 1990, Celce-Murcia, Dörney & Thurrell 1995,
Bachman & Palmer 1996, McNamara 1996, Celce-Murcia 2008). I den modell
som den kanadensiske forskaren Michael Canale (1983) presenterade i samband med en utvärdering av den kanadensiska språkbadsundervisningen
räknar man med följande fyra komponenter i en mer övergripande kommunikativ språkförmåga: grammatisk kompetens, sociolingvistisk kompetens,
diskurskompetens och strategisk kompetens.
Lyle Bachman och Adrian Palmer (Bachman & Palmer 1996) har sedan
vidareutvecklat Canales modell, bl.a. genom att sammanföra grammatisk
kompetens och diskurskompetens under en överordnad organisatorisk kompetens, där alla regler som har att göra med hur språket organiseras på olika
nivåer (ljud-, ord-, fras-, sats-, menings- och textnivå) hör hemma (se figur
IV:2). Vidare använder Bachman och Palmer beteckningen pragmatisk kompetens för att täcka såväl funktionella som mer sociolingvistiska aspekter av
språkanvändningen. Denna kompetens omfattar således både det de kallar
illokut kompetens, dvs. kunskap om hur språkliga funktioner och talhandlingar realiseras, och sociolingvistisk kompetens, dvs. kunskap om språklig
variation utifrån sociala och kulturella aspekter på språkanvändning, som
till exempel grad av formalitet, olika stilarter och register etc. Bachman och
Palmer ser den strategiska kompetensen som förmågan att utnyttja, reglera,
samordna och verkställa kunskaper och färdigheter inom de övriga språkliga kompetenserna.
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Kommunikativ språkförmåga

Organisatorisk kompetens

Pragmatisk kompetens

Grammatisk
kompetens

Textuell
kompetens

Illokut
kompetens

Sociolingvistisk
kompetens

Kunskap om
språkets ljudsystem,
morfologi, syntax,
vokabulär osv.

Kunskap om hur
språket organiseras
över sats- och meningsgränser.

Kunskap om hur
språkliga funktioner
och talhandlingar
realiseras.

Kunskap om sociokulturellt betingad
språklig variation.

Strategisk kompetens

Figur IV:2. Kommunikativ språkförmåga enligt Bachman & Palmers (1996), återgiven i Lindberg (2005).

I en senare modell presenterad av Celce-Murcia (2008) återgiven i figur IV:3
sätts diskurskompetensen i centrum. Detta innebär en viktig utveckling i
förhållande till tidigare modeller genom att man här sätter fokus på sammanhängande talat och skrivet språk i bruk (text/diskurskompetensen) i
sociokulturella kontexter. Här framställs övriga kompetenser som förutsättningar för diskurskompetensen och den sociokulturella kompetensen, som
avser kunskap om språklig anpassning till den sociala och kuturella kontexten, som den mest mest övergripande. Med distinktionen mellan lingvistisk
och formelbaserad kompetens vill Celce-Murcia peka på vikten av balans
mellan behärskning av språket som kreativt och regelstyrt system å ena
sidan och tillgången till en uppsättning färdiga fraser och uttryck för att
möjliggöra en effektiv språkanvändning i vanliga och återkommande kommunikativa syften å den andra (Hur är det? Vi ses. Ursäkta jag stör. Är det
någon som har sett…?). Modellen ska tolkas dynamiskt trots sin statiska form
i den meningen att varje komponent kan utvidgas eller reduceras beroende
på pedagogiska mål och behov i en given kontext (ibid.:55).
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SOCIOCULTURAL
COMPETENCE

LINGUISTIC
COMPETENCE

DISCOURCE
COMPETENCE

FORMULAIC
COMPETENCE

STRATEGIC
COMPETENCE
INTERACTIONAL
COMPETENCE

Figur IV:3. Kommunikativ språkförmåga enligt Celce-Murcia (2007).

Trots sådana påpekanden har olika modeller för kommunikativ kompetens
emellertid ifrågasatts, främst på grund av att de kan ge en bild av språkförmågan som statisk och generell, oberoende av sammanhang och situation
och som möjlig att beskriva och analysera i isolerade och separata komponenter (jfr McNamara 2001, Block 2002, Cameron 2002, Iedema & Scheeres
2003). Man menar att en sådan uppdelning bortser från språkförmågans dynamiska och organiska karaktär och det faktum att språkanvändning handlar om ett kreativt, simultant och parallellt utnyttjande av olika språkliga,
ickeverbala och kontextuella resurser utifrån skiftande förutsättningar i
olika sociala praktiker (se t.ex. Goodwin 2000, Kramsch 2002, van Lier 2004,
Atkinson, Churchill, Nishino & Okada 2007, Firth & Wagner 2007). Synen
på språklig kompetens som sammansatt av en uppsättning oberoende och
avgränsade kompetenser och färdigheter och på språkinlärning som successiv ackumulering av enskilda kunskaper och färdigheter präglar också
mångas föreställningar om språkinlärning och språkundervisning som de
kommer till uttryck i den allmänna debatten kring dessa frågor. Bilden av
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språkutvecklingsprocessen som en linjär process som på enkelt sätt kan styras och kontrolleras genom undervisning är dock missvisande. Det är viktigt
att komma ihåg att det för en optimal och allsidig språkutveckling krävs en
rik och varierad kontakt med språket och brukare av språket i varierande
sociala praktiker. Här spelar språkundervisningen visserligen en viktig roll,
men den kan inte helt kompensera för frånvaro av social interaktion utanför klassrummet.

Bedömning och språkprov
Som tidigare påpekats vilar kursplanen för sfi-undervisningen inte på någon uttalad modell för kommunikativ förmåga. Däremot har de nationella
proven i sfi, som konstrueras på uppdrag av Skolverket som stöd för lärarnas
betygsättning, baserats på Bachman och Palmers modell. De nationella proven har sedan de introducerades 1996 kommit att få en viktig roll för uttolkning och implementering av de mycket allmänt hållna kursplanemålen och
modellen har härigenom indirekt kommit att påverka sfi-undervisningen
både när det gäller innehåll och utgångspunkter för bedömning i undervisningen (Skolverket 2006a). En sådan s.k. washback-effekt (Shohamy 2001,
Cheng, Watanbe & Curtis 2004) brukar också förklaras med att lärarna anpassar sin undervisning efter provet för att öka möjligheterna för sina elever
att klara provet.
De nationella proven i sfi som sedan 2009 erbjuds på B, C och D-nivå är
också numera, liksom kursplanerna för de olika kurserna inom sfi, inordnade i Europarådets Gemensamma Referensram (CEFR 2001) för språkundervisning, inlärning och bedömning av språkkunskaper. Här definieras sex
olika språkliga färdighetsnivåer från A1 till C2 (se figur IV:4). Syftet med
Referensramen har varit att skapa ett gemensamt system för språkundervisning i hela Europa och ramverket har fått stort genomslag som ett värdefullt
referenssystem i olika länders kursplaner, materialproduktion och bedömning av språkfärdigheter även utanför Europa.

A

B

C

Användare på nybörjarnivå

Självständig användare

Avancerad användare

A1

A2

B1

B2

C1

C2

(Breakthrough)

(Waystage)

(Threshold)

(Vantage)

(Effective
operational
proficiency)

(Mastery)

Figur IV:4. Sex färdighetsnivåer (CEFR 2001), ur Skolverket (2009d:23).
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De tre nivåer som prövas genom standardiserade prov inom sfi, nämligen
B, C och D-nivå motsvarar A1+, A2/A2+ och B1/B1+ i den gemensamma
referensramen. Test i svenska för universitets- och högskolestudier, TISUS,
motsvarar C1 på CEFR-skalan och ger behörighet för studier vid svenska
högskolor och universitet. Sfi- proven är, liksom TISUS-provet, genom
Stockholms universitet medlemmar av testorganisationen ALTE, The
Association of Language Testers in Europe, som består av medlemmar som
konstruerar prov i det språk som talas som modersmål i det aktuella landet
eller regionen. ALTEs främsta syfte är att garantera kvalitet och rättssäkerhet i de prov som ges av ALTEs medlemmar och att arbeta för att tydliggöra
de kvalitetskrav och de skyldigheter medlemmarna är ålagda.65
Den danske litteracitetsforskaren Lars Holm (2006) intar en kritisk hållning till de antaganden om språk och mätning av språkfärdigheter som
ligger bakom den europeiska referensramen och de språkprov som baseras
på denna. Han menar att det ligger en fara i att fastställa språkfärdighet i
termer av predefinierade, normativa och finmaskiga nivåbeskrivningar som
om språket var något på förhand givet snarare än något som konstrueras i
interaktion under skiftande omständigheter (Holm 2006:72). Med en sådan
idealiserad och instrumentell syn på språk och kommunikation är risken
stor att man vid en språklig bedömning bortser från den vuxne andraspråksinlärarens mångåriga erfarenhet och kompetenser som brukare av ett eller
flera andra språk och därmed utgår från att språkets alla aspekter ska tillägnas från grunden och på samma sätt för alla. Holm menar också att man
med sådana predefinierade och statiska mål riskerar att låsa fast och normera bedömningen efter kända och etablerade språkbruk och bortse från den
dynamiska utveckling av kommunikationsmöjligheter som karakteriserar
dagens och framtidens högteknologiska och flerspråkiga samhällen.
I många länder i Europa ställs idag krav på språkfärdigheter i landets officiella språk för medborgarskap som testas genom särskilda språkprov. I Sverige finns för närvarande inga sådana krav även om förslag på införande av
språktest för medborgarskap framförts vid olika tillfällen. Tommaso Milani
(2010, se även denna volym) har uifrån en kritisk diskursanalytisk analysram
studerat den svenska mediadebatten kring det språktest för medborgarskap
som föreslogs av Folkpartiet i samband med riksdagsvalet 2002. Han menar
att denna debatt i hög grad präglades av vad han kallar en språktestideologi, enligt vilken kravet på invandrare att genomgå ett språktest för att bli
svenska medborgare framställs som bra, nödvändigt och självklart. Förslaget
bygger, enligt Milani, bl.a. på föreställningen om en enkel och uppenbar
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koppling mellan språkfärdigheter, anställningsbarhet och social integration, men bortser från en mängd andra faktorer av stor betydelse för invandrares möjligheter till social och ekonomisk integration.

Kommunikativ språkundervisning
Den tyngdpunkt på kommunikativa aspekter av språk och språkundervisning som ligger till grund för de olika modeller för kommunikativ kompetens som utvecklats sedan de s.k. tröskelnivåbeskrivningarna utmärker
också s.k. kommunikativ språkundervisning som betonar vikten av kommunikation som både mål och medel i språkundervisningen. Utgångspunkten
– att man lär sig kommunicera genom att kommunicera – fick starkt stöd i
den andraspråksforskning som under 1980-talet alltmer betonade interaktionens roll för andraspråksinlärningen i och utanför klassrummet. Patsy
Lightbown (1985) refererar dock till kopplingen mellan andraspråksforskning och den kommunikativt inriktade språkundervisningen som ”ett lyckligt sammanträffande” eftersom utvecklingen inom vart och ett av dessa
fält länge skedde oberoende av det andra. Så småningom kom dock dessa
skilda verksamheter genom ett gemensamt fokus på kreativ och interaktiv
språkanvändning och en naturlig inlärning av språket att närma sig varandra, vilket Lightbown menar gav den kommunikativa språkundervisningen
explanatoriskt stöd, något som säkert haft stor betydelse för dess genomslagskraft och utveckling. Kommunikativ språkundervisning framställs ofta
som en inriktning snarare än som en metod byggd på fastställda tekniker
och arbetssätt och har med tiden blivit ett samlande namn för en språkundervisning där innehåll och arbetssätt formas utifrån en genomtänkt syn på
hur den kommunikativa kompetensen är sammansatt och insikt om de olika
processer som ligger till grund för språkinlärning. En viktig utgångspunkt
är också synen på innehåll och arbetssätt som en helhet och som alltså inte
kan isoleras från varandra. Arbetssättet ses här som en del av innehållet och
omvänt är innehållet en del av arbetssättet.
Att undervisningen inte bara skall förbereda för kommunikation utanför
klassrummet utan också bygga på kommunikativa, verklighetsnära aktiviteter i klassrummet är alltså grundläggande principer för denna inriktning
som bl.a. introducerades för sfi-lärare genom ett fortbildningsprogram i studiecirkelform (Lindberg, Ramsin & Runnquist 1984) som byggde på videoinspelade sekvenser av olika kommunikations- och undervisningssituationer
utvecklat på uppdrag av Skolöverstyrelsen.
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Sökandet efter den optimala metoden
Att fastställa en slutgiltig metod för språkundervisning sågs länge som ett
självklart mål för forskningen, inte minst kring slutet av 60-talet då man
försökte studera effekten av olika undervisningsprogram och metoder i
kontrollerade studier. Oftast kunde man dock inte avgöra vilken metod som
var mest effektiv. I vissa fall var skillnaderna mellan grupperna i olika program inte signifikanta och i andra fall ledde en metod till bättre resultat på
vissa test men sämre på andra och vice versa (Lindberg 1995).
Anledningen till dessa motsägelsefulla och svårtolkade resultat var att
man i forskningen utgick från en övergripande klassificering av metoder
utan att kontrollera för vad som försiggick i de klassrum där undervisningen
bedrevs. Man bortsåg alltså ifrån att metod är ett preskriptivt snarare än ett
deskriptivt begrepp; en metod talar om hur lärare ska arbeta, inte hur de
verkligen arbetar. Eftersom metoder tolkas på olika sätt av olika lärare är det
vad som pågår innanför klassrummets väggar, i interaktionen mellan lärare
och studerande i olika typer av aktiviteter, som är avgörande för undervisningens utfall.
Mycket tyder också på att erfarna lärare i stor utsträckning undervisar
oberoende av metoder, utifrån ett eget förhållningssätt baserat på den enskilde lärarens värderingar, kunskaper och erfarenheter framför allt när
det gäller språkinlärning och språkundervisning (Hyltenstam 1985, Woods
1996). Eftersom undervisning är en dynamisk och interaktionell process
kan statiska föreskrifter för olika metoder inte fungera som utgångspunkt
för individens lärande. Det finns därför anledning att ta talet om olika metoders överlägsenhet med stor skepsis. Att utbildningsanordnare säger sig
använda en (enda) specifik metod är alltså inte någon garanti för undervisningens utfall (Lindberg 1995).
Försök att finna eller föreskriva generella metoder som ska passa alla lärare, studerande och undervisningssituationer speglar också en i grunden
negativ syn på lärare som en yrkesgrupp som måste styras och kontrolleras
(Lindberg 1995). Synen på vilken metod/pedagogik som bäst leder till en ändamålsenlig och framgångsrik andraspråksundervisning varierar dessutom
över tid. En tillbakablick på forskningslitteraturen inom andraspråksfältet
från 1980-talet och framåt beskriver en rörelse från metodbaserad pedagogik via postmetodisk pedagogik till s.k. kritiska angreppssätt (Kumaravadivelu 2006). På senare tid har forskningen kring arbetssätt i språkundervisning i diasporiska kontexter dominerats av en strävan efter en funktionell
och samhällsrelevant undervisning med aktiv delaktighet i samhället som
mål. Men vägarna dit och balansen mellan språkliga och samhälleliga aspekter varierar.
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Postmetodisk pedagogik
B. Kumaravadivelu (1992) menar att språkundervisning i hög grad är situationsberoende och att:
we cannot prepare teachers to tackle so many unpredictable needs, wants and situations;
we can only help them develop a capacity to generate varied and situation-specific ideas
within a general framework that makes sense in terms of current pedagogical and theoretical knowledge. (ibid. p. 41)

I enlighet med denna ståndpunkt har också, efter en period med stor tyngdpunkt på undervisningsmetoder under 1970- och 1980-talet, allt fler forskare (t.ex. Pennycook 1989, Prabhu 1990) efterlyst ”not an alternative method
but an alternative to method” (Kumaravadivelu 2006:67), vilket bl.a. tagit
sig uttryck i försök att formulera övergripande priniciper som utgångspunkt
för en andraspråksundervisningen baserad på samlad erfarenhet och forskning inom relevanta områden. Kumaravadivelu (1994) har i en numera klassisk artikel presenterat vad han kallat ”postmetodiska” makrostrategier för
en undervisning som i högre grad skulle ta hänsyn till den sociopolitiska
omgivningen och med delaktighet i samhället som mål (se även Kumaravadivelu 2001, 2003, 2006). Han menar bl.a. att lärarna genom en situerad växelverkan mellan teori och praktik kan utforma undervisningen, fatta beslut
om relevanta klassrumsaktiviteter och bygga upp sin egen klassrumspraktik utifrån en ”upplyst pragmatism” (principled pragmatism). Principerna
utgår från behovet av en genuin förståelse av de lokala, språkliga, sociala
och politiska omständigheter som utmärker språkundervisningskontexten
nämligen particularity, practicality och possibility och formulerades som ett
antal makrostrategier för undervisningen (se vidare Lindberg 2004b, utifrån
Kumaravadivelu 1994).
• Maximera inlärningstillfällena!
Eftersträva balans mellan planerade undervisningsmoment och utnyttjande av spontant uppkomna inlärningstillfällen i och utanför klassrummet!
• Erbjud rika tillfällen till meningsfull interaktion!
Skapa rika tillfällen till språklig interaktion i och utanför klassrummet!
• Minimera missförstånden!
Deklarera tydligt syftet med olika klassrumsaktiviteter och var lyhörd
för potentiella glapp mellan lärarens intentioner och de studerandes tolkningar av dessa!
• Aktivera den egna nyfikenheten!
Ge spelrum för kreativt lärande med utgångspunkt från ett eget utforskande av språket!
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• Öka den språkliga medvetenheten!
Väck intresse för språket! Rikta uppmärksamhet på språklig form och
skillnader mellan modersmål och andraspråk!
• Kontextualisera!
Undvik isolerade språkliga former och strukturer och eftersträva meningsfulla och socialt relevanta kontexter som klargör samband mellan
form och funktion och skillnaden mellan alternativa stilistiska varianter!
• Integrera de språkliga färdigheterna!
Eftersträva aktiviteter där de språkliga färdigheterna integreras och används på ett sätt som överensstämmer med naturlig språkanvändning!
• Uppmuntra självständigt lärande!
Ge verktyg för självständigt lärande och utrymme för olika preferenser
för lärande genom varierande och effektiva strategier!
• Öka den kulturella medvetenheten!
Utgå från ett mångkulturellt förhållningssätt i undervisningen och se alla
– studerande såväl som lärare – som kulturella informanter som bidrar
med kunskap för reflektion och jämförande språk- och kulturanalyser.
• Gör undervisningen socialt relevant!
Anpassa innehåll och arbetssätt efter den specifika undervisningssituationen; utgå från de studerandes sociala verklighet, uttryckta mål och behov!
Den omorientering som har omtalats som ”den sociala vändningen” inom andraspråksfältet (Block 2003) och som innebär en förskjutning mot lärande och
språkinlärning som sociala snarare än individuella fenomen har också påverkat synen på språkundervisningen som enligt Kumaravadivelu (2003) handlar
om mer än att lära och undervisa språk. Här borde fokus ligga på ”den sociala,
kulturella och politiska dynamik som utmärker autentisk språkanvändning
snarare än att begränsas till endast fonologiska, syntaktiska och pragmatiska
aspekter på språkbruk” (Kumaravadivelu 2003:70, vår översättning).

Kritiska pedagogiker
Kumaravadivelus postmetodiska pedagogik har flera utgångspunkter gemensamma med förespråkare för s.k. kritiska pedagogiker (critical pedagogies) som lyfter fram social förändring som en viktig aspekt av språkinlärningen. Som pluralformen signalerar avses här inte någon enhetlig
föreskrivande metod med förutbestämda arbetssätt eller innehåll (Norton
och Toohey 2004). En viktig utgångspunkt är att individens språk såväl konstruerar som konstrueras av de sätt som individen förstår sig själv, sin sociala omgivning, sin historia och sina möjligheter inför framtiden (Norton
& Toohey 2004).
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Kritiska pedagogiker syftar till att relatera ”the word with the world” (Freire
1974). Eftersom språket kan ingjuta både makt och maktlöshet (Bourdieu
1991) kan de val språkläraren gör i andraspråksundervisningen ha vittgående
konsekvenser för de studerandes upplevda och faktiska möjligheter att forma sina liv och förverkliga sina mål (Horsman 1989, Lindberg 2004b) eller
som Kenneth Hyltenstam uttrycker det: för att man ska ”med hjärna och
hjärta förstå och själv kunna påverka de omedelbara sociala sammanhang
och det samhälle man lever i” (1993:110). Kritisk språkundervisning inriktas
mot aktiv delaktighet och förändring och associerades på 1970-talet kanske
främst med Paolo Freire (1970) men har inom andraspråkfältet idag många
förespråkare som Simon (1987), Cummins (1996), Auerbach (2000), Norton
& Toohey (2004).
I svensk andraspråksforskning har Qarin Franker anlagt ett kritiskt perspektiv på frågan om invandrares möjligheter att delta i och påverka samhället genom politiska val. I en explorativ studie (Franker 2011) har hon jämfört
hur svenska valaffischer uppfattas av vuxna andraspråksinlärare med olika
förutsättningar. I studien, som präglas av ett sociokulturellt perspektiv på interaktionen mellan den visuella texten och läsaren och de meningsskapande
processerna, kombinerar Franker sociosemiotiska och receptionsteoretiska
analyser av interaktionen (McCormick 1994, Kress & Van Leeuwen 2006) och
kartlägger i detalj gruppernas val av fokus och deras tolkning, vilket visar hur
den visuella textens utformning och andraspråksinlärarnas bakgrund samverkar för inlärarnas tolkning av valaffischerna men även, i förlängningen,
av de alltmer vanligt förekommande multimodala budskapen i samhället.
Att öppna klassrummet mot världen utanför (Bringing the outside in)
En pedagogik som avser att främja andraspråksinlärares möjligheter till delaktighet och förändring tar sin utgångspunkt i sammanhang och situationer som är viktiga för inlärarna att förstå och agera i. De studerandes möjligheter att själva påverka innehållet i undervisningen är därför avgörande
(Lindberg 2004b). Det kan ske genom att man i undervisningen tar vara på
”critical moments” (Pennycook 2004) t.ex. när de studerande i klasrummet
berättar om erfarenheter och upplevda händelser och situationer i ”världen
utanför”. Ett sådant arbetssätt kan öppna upp för systematiska och strukturerade reflektioner över såväl språkliga som samhälleliga fenomen. Den
brittiske forskaren Michael Baynham (2006) talar om sådant ”inhämtande”
och utnyttjande av studerandes erfarenheter och engagemang i termer av
”bringing the outside in” (Baynham 2006, även Simpson 2011, jfr van Lier
2007). Klassrumsaktiviteter som bygger på erfarenheter de studerande gjort
i ”världen utanför” kan bidra till en undervisning som tydligare relaterar till
de studerandes behov och mål.
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Förberedelser för och genomförande av studiebesök, möten med myndighetsföreträdare, arbetsplatspraktik utgör en naturlig del av en sådan undervisning. Det gör även diskussioner kring aktuella händelser och nyheter, dagboksskrivande om interaktion i majoritetsspråkssamhället (Norton
2000) liksom uppgifter till de studerande att utforska i samhället eller på en
kommande praktik-/arbetsplats.
Även den samhällsinformation och samhällsorientering som invandrare
parallellt med språkundervisningen deltar i under introduktionsperioden
som också kan ske på modersmålet kan relateras till andraspråksundervisningens mål om delaktighet i samhället. De samhälleliga fenomen som aktualiserats i samhällsorienteringen kan i språkundervisningen utnyttjas för
språkutveckling (Morgan 2004) t.ex. genom att undervisningen utgår från
uppkomna eller framtida situationer t.ex. på en vårdcentral, på försäkringskassan, på arbetsplatser, på föräldramöten. Därför kan ett samarbete mellan
ansvariga för samhällsorienteringen66 och sfi-lärarna leda till en gynnsam
korsbefruktning av de båda verksamheterna.
Den danske forskaren Michael Svendsen Pedersen (2007) betonar i rapporten På vej med sproget – arbejde, livshistorie og sproglæring vikten av en
tät och tydlig koppling mellan olika lärandekontexter, dvs. mellan arbets-/
praktikplatsen (arbejdsrummet) och språkundervisningen (undervisningsrummet). Utifrån en beskrivning av kommunikativa situationer och undervisningssituationer för andraspråkspraktikanter på en vårdinstitution
diskuteras tre pedagogiska redskap för skapande av ett sådant dynamiskt
sammanhang mellan de båda rummen: språkbehovsanalys, kommunikativa
problemlösningsuppgifter samt språklig uppmärksamhet.
Språkbehovsanalys handlar om att för senare behandling i klassrummet
identifiera ”autentiska” drag i de kommunikativa situationer som praktikanterna behöver använda språket i på sina praktikplatser. Utifrån en situerad förståelse av kommunikativ kompetens (Bachman & Palmer 1996) behöver man
här, enligt Svendsen Pedersen, studera vem som kommunicerar med vem, vad
kommunikationen handlar om, vilket medium som används (t.ex. ansikte mot
ansikte, skrift, mejl) samt vad målet med kommunikationen är (jfr Hymes
SPEAKING-modell, s. 437). Sådan information, som enligt Svendsen Pedersen
kan inhämtas genom intervjuer eller frågeformulär (till t.ex. anställda eller
handledare) eller genom observationer av språkläraren eller av andraspråkstalaren/praktikanten själv, kan med fördel fungera som utgångspunkt för det
språkliga arbetet i klassrummet.
66

Se IJ 2009:02 Utredningen om samhällsorientering för nyanlända invandrare (delbetänkandet SOU
2010:16 Sverige för nyanlända – Värden, välfärdsstat, vardagsliv) samt slutbetänkandet SOU 2010:37
Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet.
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Problemlösningsuppgifter med inriktning på kommunikation i olika kontexter, däribland på arbetsplatser, återfinns i många läromedel. Klassrumsarbete med sådana mer generellt inriktade pedagogiska problemlösningsuppgifter kan naturligtvis också komma till användning på en arbetsplats men
riskerar att inte upplevas som relevanta för de studerande. Enligt Svendsen
Pedersen är det därför en stor fördel om de uppgifter man arbetar med har
en direkt koppling till de specifika autentiska situationer som de studerande
själva upplevt eller kan komma att uppleva. Uppgifter i relation till specifika arbetsplatser kallar Svendsen Pedersen målinriktade kommunikativa
problemlösningsuppgifter. Dessa uppgifter aktualiserar språkbruk såväl för
en diskussion kring hur olika problem kan lösas som för den specifika autentiska kommunikation som fokuseras (jfr ”new work order talk”, Iedema
& Scheeres 2003). Även andra studier pekar på att analyser av olika sociala
dimensioner i autentisk kommunikation inom undervisningens ram – inte
minst ur ett identitetsutvecklingsperspektiv – är en förutsättning för en
gynnsam andraspråksutveckling för vuxna inlärare (Burns & Joyce 1997, Leung 2005, Newton 2007, Brouwer & Nissen 2009, Roberts & Cooke 2009,
Holmes & Riddiford 2010).
Även Sandwall (2010, kommande) argumenterar för att undervisningen
i högre grad bör utgå från och analysera autentisk kommunikation. Sandwall visar hur kopplingen mellan skola och språkpraktikplatser kan tydliggöras genom att studerande ”hämtar in” t.ex. texter och yttranden från
praktikplatsen till klassrummet (Sandwall 2010) och genom pedagogiska
verktyg som s.k. kopplingsfrågor och integrationsuppgifter (Sandwall kommande). I de båda texterna beskrivs olika arbetssätt som bygger på uppgifter som kan förberedas i sfi-klassrummet, utföras på praktikplatsen och
sedan gemensamt efterarbetas i klassrummet. Sandwall argumenterar för
att en undervisning som bygger på de studerandes erfarenheter av autentisk språkanvändning har större förutsättningar att upplevas som relevant
och engagerande av de studerande och att en sådan undervisning bättre kan
stödja de studerandes aktiva deltagande i samhälls- och arbetsliv.
På Vox67 i Norge har man satsat på att göra kopplingen mellan utbildning
och arbete tydlig för olika aktörer genom en lärandeportfölj læringsmappe
för grundläggande läsning och skrivning för förskolepersonal.68 I ett kompletterande material Metodisk veiledning til læringsmapper for arbeidslivet69

67
68
69

Vox är ett nationellt fackorgan för kompetenspolitik med särskilt fokus på vuxnas lärande, se www.vox.no
http://vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=4340&epslanguage=NO Portföljer som riktar sig mot
andra yrken är under utarbetande.
http://vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=4598&epslanguage=NO
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presenteras den teoretiska utgångspunkten för sådant arbete liksom exempel på hur portfölj och undervisning kan knytas till olika praktik-/arbetsplatser.
Lärar- och studeranderoller
I den undervisning som beskrivits ovan förordas ett gemensamt reflexivt
och utforskande av samband mellan språket och världen/samhället som leder till en förändring av ”traditionella” lärar- och studeranderoller. En sådan
undervisning baseras alltså på de studerandes behov och erfarenheter snarare än på ett läromedels förutbestämda innehåll eller en i förväg fastställd
progression. Enligt Elsa Auerbach (2000) byggs en social relevant andraspråksundervisning för delaktighet successivt upp kring sociala aspekter av
avgörande betydelse för de studerandes verklighet. På så sätt kan individuella erfarenheter göras till föremål för social analys och kritisk granskning
samtidigt som språkkunskaper och språkfärdigheter kopplas till reflektion
och aktiv handling för förändring. En undervisning byggd på delaktighet
betonar vidare de studerandes särskilda kompetens och styrkor och uppmuntrar dem att utforska sina egna möjligheter i stället för att understryka
vad de inte kan och tala om vad de borde göra. De studerande ses här som
experter på sin egen verklighet och utbildningen som ett led i förverkligandet av individuella mål. Det handlar alltså om en undervisning där man lär
av varandra och som bygger på dialog och samarbete i klassrummet.
En sådan undervisning ställer naturligtvis mycket höga krav på lärarna.
När man i så hög grad ser lärarnas enskilda kompetens (Skolverket 2009b)
och ”upplysta pragmatism” (Kumaravadivelu 1994, 2001) som avgörande för
undervisningens utformande och kvalitet, finns det enligt Ramin Akbari
(2008a) en risk att man bortser från de faktiska möjligheter som lärarna har
att själva utforma sin undervisning. Akbari ifrågasätter också antagandet
att alla lärare är kvalificerade för och villiga att verka som sociala reformatörer och samhällskritiker (Akbari 2008a:646). Medan den metodbaserade
pedagogiken kan sägas ha ignorerat viktiga förutsättningar för lärandet
och de studerandes verklighet menar Akbari (2008a, b) att förespråkare för
postmetodiska och kritiska pedagogiker inte i tillräckligt hög utsträckning
tar hänsyn till undervisningens och lärarnas dagliga verklighet liksom de
faktorer som styr undervisning, anställningsförhållanden, administrativa
och ekonomiska system, lärares arbetsbörda, läroböcker och test. Han uppmanar därför företrädare för dessa pedagogiker att ”ersätta idealism med
realism” (2008a:651). Akbari efterlyser en mer klassrumsnära forskning för
att generera kunskap om faktiska möjligheter att utforma en undervisning
för delaktighet – en forskning som på ett mer flexibelt sätt kan stödja inlärarnas språkutveckling utifrån deras individuella mål och behov.
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Akbari menar t.ex. att man i undervisning i engelska måste ta fasta på att
engelska numera är ett internationellt och delvis denationaliserat språk
som renationaliserats till följd av sin alltmer utbredda funktion som lingua
franca. Kommunikation på engelska har således i allt högre grad kommit
att bedrivas mellan individer med engelska som andraspråk med olika kulturell bakgrund. Den koppling till anglosaxisk kultur som ofta utmärker
engelskundervisning är i sådana sammanhang helt irrelevant eftersom andraspråksinlärare här snarare borde inrikta sig på att utveckla kompetens
att tala om den egna kulturen och uttrycka den egna kulturella identiteten
(Akbari 2008b:4).
Språkundervisningens effektivitet är förstås i mycket hög grad beroende
av de studerandes attityder, förväntningar och föreställningar kring språk
och språkundervisning. Delaktighet är också en viktig ledstjärna i de pedagogiker som ser social förändring som en viktig aspekt av språklärandet.
De flesta sfi-studerande uppger i olika undersökningar att de är nöjda med
undervisningen (Skolverket 1997, Eriksson Sjöö & Ekblad 2009, SCB 2009,
Skolinspektionen 2010), men många uppger också att de skulle vilja vara
mer delaktiga i beslut som rör innehåll och arbetsformer (Eriksson Sjöö &
Ekblad 2009).
Sfi-studerandes brist på inflytande över undervisningens utformning och
innehåll är ett tema i flera studier (Skolverket 1997, Carlson 2002, Gustavsson 2007, Skolinspektionen 2010). Eriksson Sjöö & Ekblad (2009) menar att
en ökad delaktighet i skolvardagen skulle kunna bidra till att öka de studerandes välbefinnande inom en utbildning som av olika anledningar kan
upplevas som svår (SCB 2009).
Flera studier diskuterar de studerandes starka önskemål om lärarstyrd
helklassundervisning med bl.a. ”mera grammatik” (Willing 1985, Skolverket
1997, Gustavsson 2007). Under rubriken ”kampen om grammatiken” diskuterar Carlson (2002) önskemålet om ”traditionell grammatikundervisning”,
dvs. en undervisning som i hög grad fokuserar på språklig form. Detta ”traditionella” ställs emellanåt i motsats till en mer ”kommunikativt inriktad”
undervisning inom sfi. Carlson diskuterar här det tolkningsföreträde som
ges de lärare som omfattar en ”kommunikativ syn” samt den ”korrigeringssträvan” (t.ex. 2002:163) som i och med detta riktas mot de lärare och studerande som inte omfattar ett sådant synsätt.

Fokus på litteracitet
Den utveckling mot ett mer socialt och samhälleligt fokus som andraspråksforskningen genomgått under de senaste tio, femton åren har bidragit till att
vidga perspektiven både när det gäller förståelsen för själva språkinlärnings-
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processen samt för hur språkbruket varierar och såväl präglar som präglas
av den sociala kontexten. För att möta de språkliga krav som är förenade
med informellt och formellt muntligt och skriftligt språkbruk i vardags-,
samhälls- och arbetsliv talar man därför om vikten av att kunna variera sitt
språk utifrån olika situationskontexter i termer av behärskning av olika
register (Halliday & Hasan 1976) snarare än om en allmän kommunikativ
språkförmåga.
Sfi-undervisningen har länge haft en tyngdpunkt på vardaglig – företrädesvis muntlig – kommunikation förenad med olika återkommande sociala
aktiviteter. Däremot har man inom sfi och även inom andraspråkskurser
inom komvux saknat en teoretisk ram utifrån vilken undervisningens innehåll på ett explicit och strukturerat sätt har kunnat knytas till de mångskiftande och mer specifika krav på språklig beredskap i synnerhet ifråga om
läs- och skrivfärdigheter som aktiv delaktighet i arbets- och samhällsliv och
vidare studier ställer.
En teoriram som är relevant i detta sammanhang är den som företrädare
för ”The New Literacy Studies” (Street 1984, Barton 2007) representerar där
bruket av läsning och skrivning ses som situerade verksamheter och därför
måste relateras till de sociala praktiker i vilka de ingår. Inom läsforskningen
riktades tidigare intresset framför allt mot kognitiva aspekter på läsandet
och olika läsinlärningsmetoder. Man fokuserade bl.a. på olika problem som
kan uppstå vid läs- och skrivinlärningen och på skillnaderna mellan orala
(muntliga) och litterata (skriftliga) sätt att kommunicera. Enligt en sådan
traditionell, autonom syn på läsning som en neutral, kognitiv färdighet anses
tillgången till skrift radikalt omskapa medvetandet (Goody 1968, 1977, Ong
[1982] 1990). Skillnaden mellan litterata och illiterata individer framställs
som ”the great divide’’ (Olson 1977), den stora klyftan, eftersom läs- och
skrivkunnighet ses som en förutsättning för komplicerade, logiska och abstrakta resonemang.
Enligt många forskare inom ”The New Literacy Studies” (Street 1984, Gee
1990, Collins 1995, Barton 2007) ger synen på illiterata individers tänkande
som konkret och situationsbundet uttryck för ett endimensionellt och etnocentriskt perspektiv på sambandet mellan kognitiv förmåga och läsning,
grundat på västerländska värderingar och språk med alfabetiska skriftsystem.70 Senare tids forskning visar att illitterata vuxna i ett samhälle kan dela
många färdigheter och attityder med litterata (Scribner & Cole 1981) och att
70

Förutom alfabetiska skriftsystem, där varje tecken i princip, motsvaras av ett enskilt ljud (fonem), finns
även syllabografiska skriftsystem, där varje tecken motsvaras av en stavelse och logografiska system,
där varje tecken motsvaras av ett enstavigt ord (morfem). Exempel på alfabetisk skrift är engelska och
arabiska. Exempel på syllabografisk skrift är japanska och amhariska. Exempel på den logografiska är
kinesiska.
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individer med låg eller ingen litteracitet kan tillämpa komplexa och logiska
kognitiva processer (Barton & Hamilton 1998).
Den brittiske socialantropologen Brian Street (1984) som tidigt utmanade
den autonoma synen på läs- och skrivfärdigheter betonar i sin ideologiska
modell litteracitetens sociala natur och handlingars politiska natur (jfr
Bourdieu 1991). Enligt Street kan läs- och skrivundervisning aldrig enbart
innebära överförandet av en teknik för avkodning och kodning av skrift
(skill-based literacy) eller förmågan att lösa praktiska problem som att fylla
i blanketter (task based literacy), eftersom man då både bortser från betydelsen av meningsfullhet i texter och förnekar det sociala sammanhangets
betydelse (Street 1993, 1995). Litteracitet handlar om många olika sätt att
använda skrift, kopplade till varierande sociala sammanhang och praktiker
snarare än om en enda universell läs- och skrivkunnighet. Olika läs- och
skrivpraktiker (literacy practicies) fyller dessutom högst varierande behov
för användarna. Att se läs- och skrivfärdigheter som enbart den formella
skolans angelägenhet ger därför en alltför snäv bild av litteracitet i samhället som inte motsvarar vuxnas högst varierade behov.
Även i UNESCOs definition av litteracitet (UNESCO 2001:11) betonar
man litteracitetens kontextuella aspekter. Här beskrivs färdigheterna i två
nivåer: baslitteracitet, som handlar om att kunna läsa och skriva en enkel
text med ett känt innehåll samt funktionell litteracitet som även innefattar
förmågan att använda läsning och skrivning i praktiska situationer i samhället. Vilka färdigheter det är frågan om och till vilken nivå olika färdigheter behöver utvecklas beror alltså på individens behov och det samhälle man
befinner sig i. Det är följaktligen helt möjligt att man kan uppfattas som en
fullt kompetent läsare och skrivare i ett samhälle men inte i ett annat. I senare publikationer talar OECD även om Basic Learning Competence, BLC,
vilket innebär förmåga att använda läsning, skrivning och aritmetik (de fyra
räknesätten) i skola och samhälle, men också förmåga att lösa problem och
att utveckla life skills för att kunna agera i olika vuxenroller, som t.ex. förälder, arbetstagare och medborgare (se översikt i UNESCO 2001).
När det gäller alfabetiseringsundervisning för vuxna invandrare finns det
enligt vissa forskare (se t.ex. Ferdman 1999) en risk att litteraciteten av majoritetssamhället används som ett verktyg för anpassning och underordning.
James Williams & Grace Snipper (1990) menar därför att alfabetiseringsarbetet bör synliggöra och granska hur språkanvändning och beteendenormer
återspeglar samhällets ideal, normer och värderingar. De använder begreppet kritisk litteracitet för att beteckna läs- och skrivpraktiker som orienteras
mot ett kritiskt utforskande av språk och innehåll i texter för att blottlägga
underförstådda budskap, socialt och kulturellt konstruerad betydelse och
ideologiska ståndpunkter (jfr även Carlson 2002, Franker 2004).
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Forskning kring vardagslitteracitet
Ett flertal etnografiskt inriktade studier under senare år (Rockhill 1993,
Heath 1995, Barton & Hamilton 1998, Blommaert 2001) har undersökt hur
människor använder sina läs- och skrivfärdigheter i sitt dagliga liv och hur
de värdesätter dessa färdigheter i relation till sina egna sociala mål och syften. Marilyn Martin-Jones & Kathryn Jones (2000) har också uppmärksammat olika aspekter på de kulturella och sociala situationer som människor
i flerspråkiga miljöer deltar i och hur läsande och skrivande på de olika
språken både interagerar med och kompletterar varandra. I dessa studier
beskrivs ofta konkreta händelser, tillfällen och dagliga aktiviteter, s.k. literacy events, där litteraciteten ofta ses som en gemensam angelägenhet för
gruppen/familjen snarare än för individen, vilket innebär att individers
fulla behärskning av läs- och skrivfärdigheter inte ses som nödvändig. Ofta
samarbetar man istället kring tolkningen av en text, ett brev eller en annons i en tidning och man kan därför även tala om ett slags collaborative
literacy, där ansikte-mot-ansikte-relationer som annars brukar hänföras till
enbart muntlig kommunikation är en viktig del i läsandet av texten (Shuman 1983).
Precis som i de flesta ”västländer” ses läs- och skrivkunnighet i det svenska samhället ofta som en individuell färdighet, en syn som myndigheter
också agerar utifrån. Många vuxna med ingen eller mycket kort formell utbildning kan dock ha sociala nätverk omkring sig och utveckla strategier
för hanterandet av literacy events. Inga-Lena Rydén visar i sin fallstudie
Litteracitet och sociala nätverk ur ett andraspråksperspektiv (2007) att sociala
nätverk spelar en avgörande roll för både möjligheter till andraspråksutveckling och för strategier för hanterande av dagliga situationer som kräver
läs- och skrivförståelse. Rydén följde tre vuxna invandrare med liten eller
ingen skolbakgrund i alfabetiseringsundervisning och i vardagslivet. Studien bygger på intervjuer, deltagande observationer och veckoscheman där
informanterna fyllde i sina skriftspråkliga kontakter under en vecka. Den
etnografiska ansatsen möjliggjorde en nära inblick i nätverkens roll för individernas möjlighet att hantera skriftspråkliga sammanhang och miljöer,
dvs. till social delaktighet i samhället. Informanterna i Rydéns studie visade
sig i stor utsträckning ha skapat och underhållit sociala nätverk som kännetecknades av ömsesidighet som i hög grad varit avgörande för deras möjligheter att hantera dagliga situationer som kräver läs- och skrivfärdigheter
i det nya landet. De upplevde dock fortfarande ett stort beroende av andra
och hoppades därför att de, inte minst genom utbildningen, skulle kunna
utveckla ett större oberoende och ett större självförtroende i sitt fortsatta
liv i Sverige.
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Språkinlärning och språkundervisning utifrån ett litteracitetsperspektiv
Vuxna med ingen eller mycket begränsad litteracitet deltar sällan i studier
som behandlar vuxnas andraspråksinlärning eller språkutveckling i allmänhet och Martha Bigelow och Elaine Tarone (2004:68) menar därför att det
finns anledning att ifrågasätta vilken giltighet och relevans studier kring
mer litterata inlärares språkutveckling och undervisning har för kortutbildade vuxna inlärare:
Reseachers should carefully test the hypotheses they have made about how literacy level
may affect some key areas of SLA. Although including them will take considerable effort,
studying less educated, less literate L2 learners will contribute to SLA theory.

I USA har forskare som Bigelow och Tarone (2004) dock på senare tid intresserat sig för denna som de säger ”hittills osynliga” grupp vuxna språkinlärare. I Nederländerna har Jeanne Kurvers (Kurvers 2000, Kurvers, Van
Hout & Vallen 2008) bidragit med den hittills mest omfattande lingvistiska
studien inom detta fält där vuxna analfabeters tolkningar och förståelse av
bilder, symboler och skrift jämförs med litterata vuxna invandrares samt
med äldre förskolebarns tolkningar av samma material. De vuxna illitterata
hade kännedom om skriftspråkets olika funktioner och kände även igen
betydligt fler grafem än förskolebarnen i studien. Liksom de yngre barnen
hade de vuxna illiterata dock svårigheter att tolka gatskyltar, affärsnamn
och affischtavlor tagna ur sin kontext. Studien kan tjäna som utgångspunkt
för vidarestudier av vad som kännetecknar illitterata vuxnas andraspråksinlärning och ge stöd för utvecklandet av en alfabetiseringsundervisning som
möter de studerande som kompetenta vuxna.
Inom den svenska och nordiska andraspråksforskningen finns idag mycket få studier om extremt kortutbildade vuxnas litteracitetsutveckling och
andraspråksutveckling. Trots att utvärderingar upprepat har visat att det
behövs ökade kunskaper om dessa studerande och deras speciella förutsättningar, erfarenheter och behov (Skolverket 1997, 1998, 2003a, b, SOU
2002:27) finns inte heller mycket forskning om alfabetiseringsundervisningen i Sverige.
När den grundläggande vuxenutbildningen i Sverige startade 1977 var
det utifrån ett behov av att ge vuxna svenskar som saknade baskunskaper
en möjlighet att skaffa sig en utbildning motsvarande de sex första åren i
grundskolan. Tidiga texter om analfabeter och alfabetiseringsundervisning
(Hyltenstam & Wassén 1984, Sachs 1986) visar det svenska utbildningsväsendets svårigheter att anpassa undervisningen till dessa nya elevkategorier.
Förutsättningarna för lärande för vuxna med ingen eller kort skolerfarenhet skiljer sig betydligt från dem som haft tillgång till en skolgång som
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mer liknar den som erbjuds alla unga i Sverige och Europa idag. Det krävs
följaktligen en omfattande lyhördhet, anpassning och medvetenhet hos utbildningsanordnare och lärare för att studerande som helt eller delvis saknar
erfarenhet av formell skolundervisning ska kunna erbjudas reella möjligheter
att lära sig kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska. Här handlar
det främst om att på ett genomtänkt sätt kombinera språkinlärning med läsoch skrivinlärning och om att använda relevant material i undervisningen.
I nybörjarundervisning där lärare och studerande ofta ännu inte har något gemensamt språk och där de studerande kanske inte heller kan använda
skriften för att inhämta kunskap kan bilder bli ett oumbärligt medel för
kommunikation. En studie av sfi-lärares val av läromedel (Franker 2007)
visade att användningen av bildmaterial var omfattande och bestod av såväl autentiskt vardagsmaterial som förproducerade bilder/kort avsedda för
barn. Lärarna gjorde sina val av undervisningsmaterial utifrån sina uppfattningar om deltagarnas möjligheter att tolka och förstå olika typer av bilder.
Analysen visar dock att dessa föreställningar i vissa fall riskerar att leda till
en icke avsedd infantilisering och andrafiering av deltagarna (Franker 2007).
Berit Lundgren (2005) följde i sin avhandling fem kvinnor i en alfabetiseringskurs under tillägnandet av det svenska språket och grundläggande läsoch skrivfärdigheter. Fokus för studien var kvinnornas uppfattningar av sitt
lärande och hur deras sociokulturella gemenskaper påverkar språklärandet.
Lundgren visar att språkinlärningsprocessen för dessa kvinnor är mödosam
och tidskrävande men att undervisningen också erbjuder möjligheter för
kvinnorna att bryta med traditionella könsroller och utveckla alternativa
identiteter som mer självständiga aktörer på samhälleliga arenor utanför
hemmet och familjen. Lundgren betonar vikten av att man inom undervisningens ram prioriterar sociala strukturer som uppmuntrar till kommunikation och interaktion mellan deltagare från olika kulturella gemenskaper
där deltagarans tankar och erfarenheter tas till vara och knyts till utvecklingen av relevanta språkliga begrepp och strukturer.
En outnyttjad resurs i detta sammanhang utgörs av deltagarnas modersmål, en resurs som i mycket begränsad omfattning har tagits tillvara i andraspråksundervisning för vuxna invandrare i Sverige. Med tanke på det stora
antal språk som finns representerade i denna målgrupp ligger förklaringen
till detta säkert många gånger på det logistiska och praktiska planet. Svårigheterna med att tillfredsställa de mycket omfattande behov av kompetenta
lärare för olika modersmål i kommuner med varierande behov och verksamhetsomfattning är uppenbara. Men forskning i t.ex. Australien (Murray
2005) har visat att modersmålet i synnerhet för kortutbildade kursdeltagare
kan användas på många olika sätt och fungera som ett viktigt stöd för lärande och andraspråksutveckling genom att bidra till att reducera stress och
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oro och öka möjligheterna till en djupare förståelse av innehållet i undervisningen (Murray 2005). Detta bekräftas även av erfarenheter gjorda inom
modersmålsbaserad svenskundervisning för invandrare vid Hyllie park folkhögskola (Mörnerud 2010).
Två modeller för alfabetiseringsundervisning
Många studerande är vana vid att lära sig nya språk genom naturlig språkkontakt och det borde enligt Franker (2004), i större uträckning än vad det
är i dag, också vara en utgångspunkt för alfabetiseringsundervisningen (se
även Skolverket 2003a). Franker (2004) jämför två modeller för alfabetiseringsundervisning, en begränsande och en utvidgande.
SKOLANS DOMÄN

SKOLANS DOMÄN

LITTERACITETEN SOM BARRIÄR

LITTERACITETEN
SOM GEMENSAMT OMRÅDE

VARDAGSLIVETS DOMÄN

VARDAGSLIVETS DOMÄN

Figur IV:5. Två alternativa modeller för alfabetiseringsundervisning (Franker 2004), efter idé
hos Kell 2003).

I den begränsande modellen står skolans domän för en formell grundutbildning för vuxna, motsvarande den som ges i grundskolan71 där det viktigaste
målet är att förbereda de studerande för vidare skolgång. Denna modell utgår
från en skollitteracitet som successivt byggs upp av väl definierade läs- och
skrivfärdigheter relaterade till olika nivåer som mäts med betygsrelaterade
kriterier. Vardagslivets domän inbegriper å andra sidan sådana sociala läsoch skrivrelaterade situationer som man är delaktig i utanför skolan, dvs. i
hemmet, på arbetsplatsen och ute i samhället. Det handlar alltså om läs- och
skrivpraktiker som är inbäddade i och färgade av specifika kontexter.
I den begränsande modellen hålls de olika litteraciteterna isär då skolans
organisation, regelverk och förhållningssätt ofta utgör ett hinder för ett möte
mellan de två domänerna. De läs- och skrivfärdigheter de studerande tillägnar

71

Liknande den gällande kursplanen för grundläggande vuxenutbildning.
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sig i skolan kan i bästa fall användas där, men förändrar alltså inte nämnvärt
deras dagliga praktik utanför skolan (se vidare beskrivningar i Sachs 1986,
Kell 1996, Lundgren 2005). Skolans individcentrering och betoning av individuella färdigheter står här i stark kontrast till världen utanför skolan där
de flesta aktiviteter, inte minst de skriftrelaterade, är sociala och genomförs
tillsammans med andra (Resnick 1987, Heller & Martin-Jones 2001). Litteraciteten, som den hanteras i undervisningen, blir på så sätt en barriär istället för
den brygga och det stöd för förändring som många söker (Stein 1995).
Den utvidgande modellen utgår däremot från ett resursperspektiv på de
studerande och möjliggör en utbildning som förbereder dem för olika nya
utmaningar samtidigt som den tar sin utgångspunkt i och bygger på deras
tidigare livserfarenheter och skolutbildning. Här skapas ett fält mellan skolans och vardagslivets domäner där de olika läs- och skrivpraktikerna kan
mötas och sammanlänkas. Genom ett vuxenanpassat undervisningsinnehåll
med utgångspunkt i kända vardagssituationer kan undervisningen stödja de
studerandes arbete att utveckla ett funktionellt språkbruk (Myndigheten
för skolutveckling 2007). I detta fält finns enligt Franker också utvecklingsmöjligheter för en kritisk litteracitet och ett metaspråkligt lärande. Här aktiveras den sociala interaktionen och man skulle kunna jämföra fältet med
den utvecklingszon Vygotsky diskuterar, dvs. det område där en stark utveckling av individens kunskaper eller färdigheter kan ske om stöd, verbalt
eller genom handling, ges av någon på området kunnigare eller mer erfaren
individ (se vidare Lindberg 2001b). Utvecklingspotentialen gäller förstås för
alla som är aktiva i fältet: studerande, lärare och andra aktörer och ”fältet”
kan i praktiken vara olika arbetsplatser, affärer, BVC, barnens skola, dagis,
föreningar eller myndigheter.

Språkutveckling som utvidgade repertoarer
Precis som i litteracitetetsforskning influerad av ”The New Literacy Studies” utgår man inom systemisk-funktionell lingvistik, utvecklad av lingvisten
Michael Halliday och hans kolleger i den australiska kontexten (Halliday
1985, Halliday och Matthiesen 1992), ifrån en nära koppling mellan språk
och social kontext. Här menar man att en viss situation kan kopplas till
en viss konfiguration av språkliga drag som inom denna teoriram kallas ett
register. Språkutveckling beskrivs som utvidgningen av individens registerrepertoar och innebär således en växande förmåga till språklig anpassning
och variation i förhållande till allt fler och skiftande sociala situationer och
kontexter (se även Larsen-Freeman 2002, Atkinson m.fl. 2007). Så innebär
t.ex. språkutvecklingen under skoltiden en språklig socialisering in i de mer
formella register som kännetecknar olika utbildningssammanhang.
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Den systemisk-funktionella språkmodellen bygger på bl.a. följande antaganden
• Språk är en resurs för meningsskapande.
• Denna resurs består av en uppsättning ömsedigt relaterade språkliga system (semantiskt, lexikogrammatiskt, fonologiskt).
• Språkbrukare utnyttjar dessa resurser varje gång de använder språket.
• Språkbrukare producerar texter för att skapa mening.
• Texter formas av den sociala kontext i vilken de används.
• Den sociala kontexten formas av människors språkbruk.
Med utgångspunkt i denna modell har man i Australien utvecklat en textbaserad kursplan för engelskundervisningen för vuxna invandrare. Text tolkas
här utifrån ett vidgat textbegrepp (Kress 2003 72) och inbegriper alltså, såväl
talade, skrivna som icke-verbala och/eller visuella texter som t.ex. diagram,
tabeller, figurer, gester, bilder, fotografier, filmer. Texter definieras som multimodala om de kombinerar två eller flera av dessa kommunikationssätt och
kan vara såväl monologiska som dialogiska, vilket även inbegriper texter
producerade i interaktion mellan flera talare.
Utgångspunkterna för en textbaserad kursplanering kan enligt Susan
Feez (1998) beskrivas utifrån följande utgångspunkter:
Tabell IV:1. Utgångspunkter för en textbaserad kursplanering (Feez 1998:3f).
View of language		

Language occurs as whole texts which are

		

embedded in the social contexts in which they

		

are used

View of language learning

People learn language through working with

		

whole texts

Syllabus elements		

Elements given unity and direction by being

		

organized with reference to holistic models of

		

content and methodology

Content		

Based on whole texts related to learner needs and

		

social contexts learners wish to access

Methodology		

T/L model aims to increase control of texttypes

(scaffolded learning) and provide sound principles
		
		
for selecting/sequencing content

72

Det vidgade textbegreppet nämns också i kursplanen för sfi (SKOLFS 2009:2).
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Den textbaserade modellen för engelskundervisningen för vuxna invandrare tar fasta på kunskap om hur språket används och struktureras i förhållande till olika kulturella och sociala kontexter med texten som utgångspunkt. Modellen bygger på:
•
•
•
•

Explicit undervisning om talade och skrivna texters struktur och lexikogrammatiska drag.
Tydlig koppling mellan texter (talade såväl som skrivna) och den sociala
och kulturella kontext i vilka de används.
Utformning av undervisningsmoduler som fokuserar på att utveckla färdigheter i relation till hela texter
Vägledd träning för utvecklingen av färdigheter för meningsfull kommunikation baserad på sammanhängade texter.

Undervisningen bygger alltså på texter relaterade till inlärarnas behov i
förhållande till de sociala kontexter de önskar tillträde till. Utmärkande
för denna textbaserade pedagogik är att den tydliggör generella mönster
för olika texttyper och ger inlärare systematiskt stöd att bygga upp en
kompetens att hantera texter i olika syften och sammanhang. Urval och
prioritering av relevanta texttyper görs med utgångspunkt från individuella mål i vardags-, samhälls- och arbetsliv såväl som i olika utbildningssammanhang.
Den textbaserade kursplaneringen såsom den tillämpas i australisk engelskundervisning för vuxna invandrare har genom sin språksyn en tydlig
teoretisk förankring i systemisk-funktionell lingvistik. När det gäller arbetssättet finns starka influenser från det pedagogiska och utbildningsvetenskapliga fältet och forskare som Bernstein (1990, 1996), Vygotsky
(1978) och Bruner (Woods, Bruner & Ross 1978), I fokus för implementering av den textbaserade kursplaneringen (Feez 1998, Burns & de Silva
Joyce 2008) står tre begrepp: synlig pedagogik, närmaste utvecklingszonen
och stöttning:
Basil Bernstein (1990, 1996), som i sin forskning särskilt uppmärksammat
sociokulturella gruppers varierande språkliga förutsättningar i olika utbildningssammanhang, har myntat begreppet synlig pedagogik (visible pedagogy)
för en undervisning där lärarens intentioner är tydliga och uttalade så att
inlärarna är klara över mål och mening med de olika aktiviteter de deltar i
och också över vilka färdigheter som tränas vid varje given tidpunkt och vad
som förväntas av dem. Bernsteins synliga pedagogik har delvis utvecklats
som en reaktion på individualistiska och s.k. progressiva förhållningssätt
med det naturliga, ostyrda lärandet som ideal. Här förespråkas minsta möjliga intervention från lärarens sida eftersom den anses kunna hämma och
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begränsa individens fria och ”naturliga” lärande. Som Helen de Silva Joyce
(2009) påpekat kan en språkundervisning utan ett uttalat språkligt fokus
där de studerande förväntas identifiera språkliga mönster och strukturer
utan lärarens vägledning upplevas som otydlig och kaotisk.
Lev Vygotsky (1978) menade att en strikt uppdelning mellan individuella och sociala processer inte är möjlig eftersom individen är beroende av
omgivningen för sin utveckling. Han utvecklade begreppet närmaste utvecklingszonen för att beteckna individens utvecklingspotential, dvs. avståndet
mellan den utvecklingsnivå som individen kan prestera självständigt på och
den nivå som individen kan klara att prestera på med kompetent ledning. I
stället för att betrakta människors lärande som autonomt och individuellt,
ser han således lärandet som ett resultat av sociala samspel mellan individer
i sociokulturella sammanhang. Det mest intressanta med detta synsätt är att
kunskaper och färdigheter inte betraktas som något absolut och definitivt
som man har eller inte har, utan snarare som något mer relativt som man
successivt kan hantera alltmer självständigt och ha olika grad av kontroll
över, något man kanske borde ta mer i beaktande inte minst i provsammanhang. Utvecklingszonen kan också förklara den variabilitet som utmärker
språkanvändningen hos de flesta andraspråkstalare beroende på tillgången
till mediering och på dess kvalitet, dvs. beroende på sammanhang, situation
och samtalspartner.
Starkt influerad av Vygotsky utvcklade Jerome Bruner och hans kolleger
(Woods, Bruner och Ross 1976) i mitten av 70-talet begreppet scaffolding eller stöttning för att beskriva det stöd och den ledning som t.ex. läraren kan
ge för att göra det möjligt för eleverna att utföra uppgifter som de ännu inte
är mogna för att klara helt på egen hand, dvs. uppgifter som ligger i närmaste utvecklingszonen. Det är ett stöd som successivt avtar i takt med att
inlärarnas förmåga att agera självständigt ökar. I mer informella lärmiljöer
kan stöttningen tillhandahållas av andra elever eller mer erfarna kamrater
eller kolleger. I den textbaserade undervisningen utvecklas de studerandes
kontroll över olika texttyper genom gemensam konstruktion av texter där
läraren bidrar med explicit kunskap och vägledd övning genom vilken de
studerande successivt stöttas mot en allt högre grad av självständig textkonstruktion och textanvändning i enlighet med den grafiska framställningen
i figur IV:6.

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

461

DEL IV – Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som andraspråk för vuxna invandrare

SCAFFOLDING

LEARNER PROGRESS

Independent learner performance with
no contribution from teacher

potential performance

Diminishing contribution from
teacher as learner’s independent
contribution increases

zone of proximal development

Significant contribution from teacher
to support dependent contribution
from learner

Learner’s entry level assessed by teacher

existing independent functioning

Figur IV:6. Stöttning i närmaste utvecklingszonen mot ett alltmer självständigt agerande
(Feez 1998: 27).

För att identifiera vilka undervisningsstrategier som kan bidra till en för de
studerande synlig och effektiv undervisning genomfördes ett projekt inom
AMEP (Adult Migration English Program) i Australien. Projektet utmynnade i en handbok som utvecklar och konkretiserar begreppen och i en dvd
som beskriver undervisningsstrategier och aktiviteter för olika grupper av
inlärare (Burns & de Silva Joyce 2008).
Den textbaserade engelskundervisningen för vuxna invandrare i Australien visar vägen för en teoretiskt förankrad språkundervisning som på ett
systematiskt sätt kan bidra till att möta vuxna invandrares behov av socialt
relevanta språkfärdigheter. Med ett textbaserat arbetssätt kan språkinlärningen tydligt kopplas till faktiska och upplevda behov av språkkunskaper
i angelägna sociala kontexter, vilket kan ha stor betydelse för utbildningen
legitimitet. En sådan kontextualisering bidrar naturligtvis också till att göra
undervisningen funktionell och meningsfull.
Inom ramen för sfi-utbildningen och kurserna i svenska som andraspråk
inom vuxenutbildningen förväntas de studerande utveckla andraspråket i
såväl de mer informella, muntliga och interaktiva register som kännetecknar
ett relativt jämlikt deltagandet i vardagliga aktiviteter som i mer formella,
skriftspråkliga monologiska register som karakteriserar mer asymmetriska
kontakter med myndigheter och ett aktivt deltagande i ett vidare samhällsperspektiv. Den språkbehärskning som studerande på olika språkfärdighetsnivåer bör uppnå kan liksom progressionen mellan olika kurser därför med
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fördel beskrivas utifrån ett registerperspektiv. Det teoretiska ramverk som
tillhandahålls genom systemisk-funktionell lingvistik ger också möjlighet
att på ett ändamålsenligt sätt fånga upp och formulera de varierande språkliga drag som kännetecknar olika register relaterade till arbetsliv och studier inom olika områden.
Olika texttyper tenderar också att interagera i olika sociala kontexter. Exempel på texttyper som aktualiseras när man söker ett jobb är platsannonser,
telefonförfrågningar om en utlyst anställning, CV, muntlig/skriftlig anhållan om intyg/betyg från tidigare arbetsgivare, skriftlig jobbansökan, anställningsintervju. Sådana sekvenser av texttyper kan med fördel integreras även
i undervisningen för att ge de studerande en bild av hur muntliga och skriftliga texter samspelar och fyller olika funktioner i olika sociala kontexter
utanför klassrummet (se konkreta exempel på lektionsförlopp i Feez 1998).

Medel för lärande
Texter som används i undervisningen kan sägas vara en social kodifiering av
vad som gäller både i och utanför skolans värld och konstruerar och reproducerar därmed normer för sociala relationer och verksamheter (Englund
1999, Carlson & von Brömssen 2011). Trots detta är forskning kring läromedel och i synnerhet läromedelsbruk ett eftersatt område (Selander 2003,
Englund 2006) och så är även forskning kring vuxnas användning/lärande
med stöd av informations- och kommunikationsteknik, IKT, i nordiska
sammanhang.
Läromedel
Flera faktorer styr val och användning av läromedel, t.ex. lärarnas utbildning och anordnarens ekonomiska ramar.73 Eftersom läromedel sägs följa
kursplanen och många sfi-lärare saknar relevant utbildning där kunskaper
om läromedelsanalys och ett kritiskt förhållningssätt till texter och andra
informationskällor ingår, kan användningen av ett läromedel uppfattas som
en garant för att undervisningen följer gällande kursplan.
Även lärares arbetsbörda kan leda till att läroboken i hög grad får styra
undervisningen. När mängden arbetsuppgifter endast medger ett begränsat
utrymme för den reflektion och tid för förberedelse som behövs för urval av
texter ökar risken att lärare anammar ”the practical philosophy of coursebooks” (Akbari 2008a:646), dvs. följer läromedlets innehåll utan anpassning

73

Även de studerandes åsikter om undervisningsmaterial kan naturligtvis styra – drygt 70 % av sfi-studerande anser helt eller till stor att det studiematerial som används i undervisningen är bra (SCB 2009).
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till den aktuella gruppen. En sådan i hög grad lärobokscentrerad undervisning som en konsekvens av upphandling av verksamheten diskuteras av
Carlson och Jacobsson (kommande).
Att läromedelstexter styr andraspråksundervisningen kan även diskuteras utifrån de studerandes behov av tillgång till ett naturligt och varierat
språk eftersom text och tal i de flesta läromedel är anpassat och förenklat
och därmed sällan kan sägas vara representativt för autentisk kommunikation (Gustavsson 1983, Håkansson 1987, 1989, Sjöqvist & Westergren 1989,
Lindberg 1996, Burns & Joyce 1997, Leung 2005, Roberts & Cooke 2009).
Analyser av läromedel
Forskare som Akbari (2008a, b), Pavlenko och Piller (2008) pekar på vikten
av att andraspråksutbildningar genom öppna diskussioner och jämförelser av
samhälleliga fenomen legitimerar de studerandes dagliga verklighet och flerspråkiga liv. Enligt samma forskare bör utbildningen ge verktyg för att hantera
eventuella konflikter som kan uppstå t.ex. i hemmet, på myndigheter, arbetsplatser och i utbildningen. Akbari (2008a) ifrågasätter därför senare tiders
kommersiellt framställda läromedel som han menar är rensade från sådana
konfliktfyllda vardagssituationer i syfte att nå en ökad försäljningspotential.
Sådana neutraliserande läromedel menar Akbari lämnar litet utrymme för en
postmetodisk undervisnings strävan mot ett ökat sociopolitiskt medvetande
och delaktighet i samhället (jfr även Roberts & Cooke 2009).
Att läromedel ibland lämnar mycket lite utrymme för en öppen diskussion utan ”jämställdhetspekpinnar” kring könsrollsmönster visar Jörgen
Mattlar i sin avhandling Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker
i svenska som andraspråk (2008). Mattlar diskuterar de uppfattningar och
värderingar om det svenska samhället, bl.a. relaterat till kön, som fem olika
läromedel för sfi och svenska som andraspråk förmedlar. Analysen visar att
flera, men inte alla, av läromedlen har en uttalad jämställdhetsagenda och
att könsroller behandlas i varierande grad. Det finns dock läromedel som
tydligt reproducerar könsrelaterade stereotyper och även läromedel som
framställer förändrade könsmönster som problematiska och som t.o.m. tagit bort explicit feministiska inslag i en senare upplaga.
Carlson (2002) studerade ett antal vanligt förekommande textböcker för
sfi-undervisning från 60-talet till 2000-talet, främst med inriktning på synen på arbete och utbildning samt hur texterna kan relateras till tidstypiskt
tal om läget på arbetsmarknad och inom pedagogiskt utvecklingsarbete. Enligt Carlson handlar de värden och bilder som förmedlas till sfi-studeranden
i de utvalda texterna mycket om att ”bli duktiga arbetare, goda klienter och
goda elever och inte minst goda ”demokratiska” medborgare i en ”svensk
anda” (Carlson 2002:105, se även 2012).
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Aneta Pavlenko & Ingrid Piller (2008) varnar dock för att dra alltför långtgående slutsatser av en granskning av texter i läromedel eftersom man också
bör ta hänsyn till hur läromedlen används i undervisningen och uppfattas
av de studerande (se även Englund 1999). Enligt Pavlenko och Piller finns
mycket få studier som visar på en länk mellan vad som bedöms vara fördomar i läromedlens texter och bilder och den roll som detta spelar i undervisningsprocessen och för studieresultatet. Pavlenko (2005) visar t.ex. att
kvinnliga studerande av olika anledningar kan välja att helt bortse från den
stereotypa och fördomsfulla bild av ”invandrarkvinnan” som läromedlet förmedlar och i stället välja att utveckla språkliga repertoarer efter egna behov
och preferenser.

Datorteknologi och vuxnas andraspråkslärande
Numera är förmåga att läsa, skriva och kommunicera effektivt via datorer
en nödvändighet i de flesta samhälls- och arbetslivskontexter i stora delar
av världen och EU har definierat digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser74 för ett livslångt lärande.
Begreppet digital literacy75 kan också användas för att beskriva individers kunskap om och användning av digitala verktyg. En sådan litteracitet
är dock fortfarande förbehållen en minoritet av världens befolkning och
forskare varnar för konsekvenser av den ökade digitala klyftan – the digital
divide – mellan individer som kan utnyttja teknologin och de som inte har
tillgång till den teknologi och kunskap som krävs för att använda den (jfr
t.ex. Warschauer 2000). I Sverige har andraspråksundervisningen för vuxna
ett i kursplanerna uttryckt ansvar att ge de studerande kunskap om och
tillgång till informations- och kommunikationsteknologi (SKOLFS 2012:13,
2004:25). Det kan dock finnas anledning att anta att studerande inom sfi
främst använder datorer för språkövningar och i lägre grad för att (kritiskt)
kommunicera, söka information på internet och lyssna på texter eller annat
tal (Skolverket 2010a).76 För att studerande i högre grad aktivt ska kunna
delta i andraspråksutbildning på distans och få ökade möjligheter till del74

75

76

Kompetens definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver
för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social sammanhållning och anställningsbarhet i ett
kunskapsbaserat samhälle.
Detta begrepp definieras och uttrycks dock på ett flertal sätt (t.ex. computer literacy, information literacy, digital competence, comperacy (McMillan 1996 i Karlström, Cerratto-Pargman & Knutsson 2008).
För en diskussion av begreppet, se Karlström (2009:46f).
Postenkäter till studerande på komvuxkurserna Omvårdnad och Samhällskunskap A; totalt urval av
146 utbildningsanordnare och drygt 2900 komvuxstuderande. Enkäten till sfi riktades till studerande på
studieväg 3, kurs D; totalt urval av 114 skolor och drygt 1100 studerande.
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aktighet i samhället är det därför angeläget att öka den digitala kompetensen hos både lärare och studerande.

Datorteknologi som verktyg
Värdet av datorteknologi och dess användning i andra- och främmandespråksundervisningen ifrågasattes länge och en stor del av forskningen
inom CALL – Computer Assisted Language Learning – behandlar fortfarande
datorteknologins möjligheter till effektivare språklärande främst när det
gäller läs- och skrivutveckling. Sammantaget är det dock svårt att påvisa att
CALL leder till ett effektivare lärande (Warschauer & Healy 1998, Liu, Moore, Graham & Lee 2003, Kern, Ware & Warschauer 2004) eftersom ett svar
på frågan om teknologi effektiviserar språkundervisning måste relateras till
en beskrivning av de oändligt många sätt som datorer används på, av vem, i
vilka kontexter och i vilket syfte. När hänsyn tas till dessa parametrar blir
svaret på frågan ibland ja, ofta nej och ibland ja för några inlärare men inte
för andra (Kern 2006). Inom CALL-forskningen råder konsensus kring att
det inte är teknologin per se som påverkar lärandet av språk och kultur utan
hur teknologin används. När det gäller en så komplex fråga som teknologi
och språklärande måste effektivitet därför ses i termer av vad individer gör
med datorer, hur de gör det och vad det betyder för dem (Kern 2006).
I och med en sådan betoning på användningen av teknologin ställs pedagogik och relevant lärarkompetens i fokus, dvs. lärares förmåga att integrera
teknologi på ett naturligt och relevant sätt i undervisningen för att stödja
lärandeprocesser (Liu m.fl. 2003, Kern 2006). Teknologin ses då inte enbart
som ett verktyg för språkinlärning utan även som ett stöd för utvecklingen
av ett kritiskt förhållningssätt och som ett verktyg för individuell och social
utveckling inom ett komplext socialt nätverk där (inter-)kulturella relationer och maktrelationer reflekteras (Warschauer 2000, 2002, Kern m.fl. 2004).
Forskning inom CALL kan, liksom det interaktionistiska perspektiv på
andraspråksutveckling (t.ex. Pica 1994, Long 1996, Gass 1997, Ellis 1999) som
utmärker denna forskning (Chapelle 1997, 1998, 2005), kritiseras för att inte
ta hänsyn till kontextuella faktorer i kommunikations- och lärandeprocessen (Karlström 2009). För att möjliggöra forskning med fokus på datorstödd
språkanvändning relaterad till specifika sociala kontexter förordas numera
ofta sociokognitiva (Warschauer & Kern 2000) eller sociokulturella perspektiv (Lantolf 2000, Kern m.fl. 2004, Kern 2006) på nätbaserad språkundervisning och kommunikation.
Eftersom flera aspekter av online-kommunikation skiljer sig från den
kommunikation som sker via andra medier kan sådan forskning ge anledning att problematisera centrala begrepp inom andraspråksfältet som inter-
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aktion, register, kultur, identitet och literacy (Kern m.fl. 2004, Kern 2006). T.ex.
kan en omdefiniering av begreppet kommunikativ kompetens utifrån globala
kommunikativa praktiker innebära ökad hänsyn till de olika lokala kulturella och sociala kontexter där kommunikationen äger rum (Kramsch &
Thorne 2002). I sådana sammanhang kan korrekthet i relation till skriftliga
formella målspråksnormer komma att stå tillbaka för ett fokus på användarens förmåga att online använda tillgängliga lingvistiska, kognitiva och
sociala resurser i förhandling om nya roller och identiteter (Kern m.fl. 2004,
Warschauer 2000).
Att språkgranskningsverktyg bör utvecklas och designas för att stödja
och visualisera en mer komplex syn på språk och för att uppmuntra andraspråksanvändares utforskande av meningsrelaterade aspekter av språket betonas av Petter Karlström i avhandlingen CALL of the Wild: Using language
technology in the second language classroom (2009). Karlström gör en kritisk
analys av program för datoriserad språkkontroll i vanliga ordbehandlingsprogram och diskuterar hur väl de fungerar eller inte fungerar för andraspråksstudenter i högskolemiljö. Karlström visar att användningen av de
analyserade programmen inte är oproblematisk, t.ex. litar inte användarna
på sin egen språkförmåga utan styrs i hög grad av programmen. Därför behövs, enligt Karlström, en omfattande vägledning som t.ex. kan uppmuntra
studenterna att använda de delar av ett program som möjliggör en mer kritisk attityd till språkkontrollen (se även Warschauer 2002) och till de verktyg som kan visa vilken funktion ett ord har i en text (t.ex. ett adjektivs
funktion i en argumenterande uppsats), något som kan bidra till utvidgningen av individens registerrepertoar.
Korpusforskning
Korpusbaserade studier har under senare år kommit att spela en allt viktigare roll, inte minst inom området Language for Specific Purposes (LSP). På
senare tid har storskaliga och detaljerade undersökningar av olika register
möjliggjorts genom användning av datorprogram för automatisk analys av
omfattande textkorpusar. En klassisk studie utgörs av Douglas Bibers (1988)
undersökning av talad och skriven brittisk engelsk text utifrån den kvantitativa spridningen av språkliga drag över texter och texttyper med syftet
att identifiera ett antal underliggande dimensioner för språklig variation.
Bibers multidimensionella modell har sedan dess tillämpats för ett flertal
studier av akademisk text i olika utbildningssammanhang (se t.ex. Biber,
Conrad, Reppen, Byrd & Helt 2002).
För att möjliggöra en mer systematisk och evidensbaserad språkundervisning med fokus på språk förenat med högskolestudier har en korpusbaserad
akademisk ordlista, The Academic Word List (AWL), tagits fram i Nya Zee-
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land (Coxhead 2000, Coxhead & Nation 2001). Listan bygger på en korpus av
engelskspråkig akademisk text på 3,5 miljon löpord där frekvens och spridning hos ord utöver de 2000 vanligaste orden undersökts. Listan innehåller
570 ordfamiljer som tillsammans täcker ca 10 % av det totala antalet ord i
akademiska texter. AWL kompletterar en tidigare framtagen ordlista, The
General Service List (West 1953), som utvecklats från en korpus med 5 miljoner ord med inlärare av engelska som andra-/främmandespråk och deras
behov som utgångspunkt. Denna lista innehåller de mest frekventa och ”användbara” 2000 ordfamiljerna i engelskan. Den täcker upp till 90 % av orden
i skönlitterära texter och upp till 76 % av orden i den akademiska textkorpus
som ligger tillgrund för AWL.
Vid Institutet för svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet har
en motsvarande kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans
senare år genomförts i projektet OrdiL (se vidare Lindberg & Johansson
Kokkinakis 2007). Utifrån en lärobokskorpus på ca en miljon löpord har
man inventerat ordförrådet i ett antal vanligt förekommande läromedel i
SO, NO och matematik för grundskolans senare år. Kartläggningen syftar till att ge kunskap om frekvens och spridning av ord i läromedlen som
underlag för en evidensbaserad diagnostisering av ett skolrelaterat ordförråd och planeringen av en mer systematisk och behovsstyrd undervisning
med inriktning på ordförrådets utveckling. Läroboksorden har utifrån frekvens och spridning klassificerats i ett ämnesneutralt ordförråd som förekommer allmänt i alla läromedel oavsett ämne, och i ett mer ämnesrelaterat ordförråd som företrädesvis förekommer i läromedel i ett speciellt ämne eller
i en grupp av ämnen, t.ex. NO- respektive SO-ämnen. Det ämnesneutrala
ordförrådet har i sin tur vidare klassificerats i ett frekvent allmänspråkligt
ordförråd och ett mer registerspecifikt och skriftspråkligt ordförråd som
generellt utmärker språket i mer formella och institutionella utbildningssammanhang, dvs. ett ordförråd som man i engelskspråkig litteratur refererar till som ett ”akademiskt” ordförråd. Det mer ämnesrelaterade och därmed ”snedfördelade” ordförrådet har i sin tur klassificerats i ett icke-fackligt
språkligt ordförråd som innehållsligt kan förknippas med ett visst ämne,
och i ett ordförråd bestående av mer tekniska ord och rena facktermer som
ofta är unika för ett visst fackområde eller ämne.
Inlärarkorpusar
Korpusanalyser har också visat sig vara en fruktbar metod för studier av
inlärarspråk som kan ha stort värde för undervisningen. Genom att jämföra textmaterial producerat av inlärare med uppsatser skrivna av infödda
kan man få fram viktig information för språklärare och författare av undervisningsmaterial. Man kan t.ex. utifrån s.k. felanalyser få kunskap om vilka

468

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

DEL IV – Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som andraspråk för vuxna invandrare

typiska fel icke infödda generellt gör liksom vilka fel som mer utmärker
vissa språkgrupper, något som ger viktig vägledning för vad man bör fokusera på i språkundervisningen. Inom korpuslingvistik används vid forskning
om inlärarspråk såväl hypotesdrivna som mer explorativa angreppssätt. Ett
exempel på hypotesdrivna angreppssätt är att använda en teori som t.ex.
processbarhetsteorin för att studera språkutveckling hos enskilda individer
(jfr Ellis & Barkhuizen 2005).
Här kan dessutom inte bara konstruktioner och strukturer som tydligt
avviker från infödd språkanvändning synliggöras utan även över- och underanvändning av vissa former och strukturer som kännetecknar inlärare
med t.ex. vissa modersmål eller gruppen i stort. För att kunna göra jämförelser i fråga om användningsfrekvens mellan olika typer av språkbrukare
krävs tillgång till automatisk sökning av stora textkorpusar med likvärdiga
data i relation till olika typer av bakgrundsuppgifter. Detta möjliggörs genom att man sammanställer s.k. inlärarkorpusar där man samlar muntlig och
skriftlig produktion av inlärare med olika typer av bakgrundskarakteristika
som sedan kan jämföras med motsvarande material producerat av infödda
språkbrukare som insamlats samtidigt eller i något annat sammanhang.
Ett tidigt initiativ till uppbyggnad av en inlärarkorpus byggd på texter av skribenter med engelska som andraspråk har tagits av den belgiska
andraspråksforskaren Sylviane Granger (1998) under vars ledning den s.k.
ICLE-korpusen (International Corpus of Learner English) har sammanställts. Korpusen bestående av stort antal subkorpusar med argumenterande
texter skrivna av avancerade inlärare av engelska med 16 olika modersmål,
däribland svenska. Eftersom skribenterna har fått uppge modersmål, ålder,
kön och andra relevanta bakgrundsuppgifter möjliggör gränssnittet språkliga sökningar med resultaten redovisade efter olika individuella variabler
som kan vara av betydelse för andraspråksutvecklingen. ICLE-korpusen
och den svenska subkorpusen SWICLE som innehåller 355 uppsatser och
totalt 205 000 ord har även använts inom svensk forskning i samband med
flera avhandlingsstudier (Källqvist 1997, Ädel 2003, Eriksson 2004, BoströmAronsson 2005, Mondor 2008).
En korpus bestående av texter skrivna i samband med det Nationella
provet i sfi är den s.k. SFI-korpusen. Den omfattar uppsatstexter skrivna av
vuxna invandrare med ett 60-tal olika modersmål som totalt utgör ca 73
000 löpord. Ett mindre antal texter skrivna av skribenter med svenska som
modersmål ingår också. Totalt uppgår antalet texter till 490. SSM-korpusen
utgörs av uppsatser (klassrumsuppsatser och prov) skrivna av deltagare i
preparandkursen i svenska för utländska studenter vid Stockholms universitet 1973–75. Materialet insamlades inom projektet Svenska som målspråk
(SSM) vid Institutionen för lingvistik i Stockholm och omfattar totalt ca
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112 000 löpord. Skribenterna representerar tio olika modersmål och olika
stadier i svenska från nybörjarnivån till det dåvarande rikstestet för svensk
högskolebehörighet. I de flesta fall ingår flera texter från samma person,
skrivna vid olika tidpunkter. Texterna har ordklasstaggats och gjorts sökbara såväl utifrån språkliga variabler som utifrån variabler relaterade till
skribenterna.
En annan svensk inlärarkorpus är den s.k. ASU-korpusen (Hammarberg
1999) som fokuserar individuell språkutveckling hos vuxna från nybörjarnivå till relativt avancerad nivå i samband med kurser i svenska för högskolestudier. Korpusen bygger på tal- och skriftproduktion (samtal med
svenska modersmålstalare samt uppsatser) från tio utländska studenter i
svenska vid Stockholms universitet och ett motsvarande material från en
svensk kontrollgrupp. Totalt omfattar korpusen ca 490 000 löpord, varav ca
415 000 ord transkriberad talad dialog med ca 240 000 ord från informanterna, samt ca 75 000 ord skriven text. Till ASU-korpusens karakteristika hör
särskilt möjligheterna att genom elektronisk sökning göra jämförelser av
språkproduktionen per individ longitudinellt över inlärningsstadier, mellan
olika individer, mellan inlärare och infödda, mellan tal och skrift samt i viss
mån mellan olika aktiviteter i tal och mellan olika slags text i skrift.
Vid Universiteten i Bergen finns Norsk andrespråkskorpus (ASK)77 (Tenfjord, Meurer och Hofland 2006) som är en elektroniskt sökbar textkorpus bestående av ca 2000 texter skrivna på norska av inlärare med 10 olika
modersmål. Texterna är hämtade från Språkprov i norska för vuxna invandrare och Test i norsk samt motsvarande texter skrivna av skribenter med
norska som modersmål. Korpusen innehåller dessutom en parallellkorpus
med korrigerade texter. Texterna är kodade för olika feltyper och söksystemet gör det möjligt att söka på språkliga drag som olika felkategorier liksom
på olika ord och fraser, ordklasser och kombinationer av dessa kategorier i
förhållande till individrelaterade variabler hos skribenterna såsom kön, ålder och modersmål etc.

Språkdidaktiska perspektiv: en sammanfattning
En historisk tillbakablick på utvecklingen inom andraspråksforskningen visar
att synen på språk, lärande i allmänhet och andraspråksinlärning i synnerhet
har varierat och förändrats över tid. Olika forskningsansatser som kan uppfattas som diametralt motsatta och oförenliga har avlöst varandra men också
konkurrerat om tolkningsföreträdet. Inom det relativt unga, omfattande
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och mångfacetterade andraspråksfältet finns dock ett behov av alternativa
teori- och metodval beroende på forskningens inriktning och syfte. För såväl
forskare som praktiker finns det också mycket att vinna på ett eklektiskt synsätt där olika ansatser kan erbjuda varierande perspektiv och utgångspunkter.
Även synen på vilken metod/pedagogik som bäst leder till en ändamålsenlig och framgångsrik andraspråksundervisning har varierat över tid. Här
kan utvecklingen beskrivas som en rörelse från metodbaserad pedagogik via
postmetodisk pedagogik till s.k. kritiska angreppssätt och en strävan efter
en funktionell och samhällsrelevant undervisning. Forskningen har också
bekräftat att en enskild metod inte generellt kan sägas vara överlägsen en
annan eftersom undervisning är en dynamisk, interaktionell och i hög grad
kontextberoende process i vilken lärarens egna värderingar, attityder och
förhållningssätt spelar en avgörande roll.
Utifrån ett ”postmetodiskt” och kritiskt perspektiv bör undervisningen
i högre grad ta hänsyn till den sociopolitiska omgivningen och ha de studerandes delaktighet i samhället och självförverkligande som mål. Därför
menar flera forskare att undervisningen måste utgå från de studerandes
erfarenheter av interaktion i olika kontexter utanför skolan. Flera exempel
visar hur klassrumsaktiviteter som bygger på erfarenheter de studerande
gjort i ”världen utanför” kan öppna upp för systematiska och strukturerade reflektioner över såväl språkliga som samhälleliga fenomen. Här förordas ett gemensamt reflexivt utforskande av samband mellan språket och
världen/samhället som innebär en förändring av ”traditionella” lärar- och
studeranderoller. Ett sådant arbetssätt ställer dock höga krav både på verksamheternas resurser och på lärararna. Enligt vissa forskare är det därför
viktigt att inte hänfalla till en idealiserad bild av vad som är möjligt och
önskvärt utan i stället utgå från lärarnas faktiska möjligheter att förändra
sin undervisning.
Inom s.k. kommunikativ språkundervisning bygger undervisningen på
kommunikativa, verklighetsnära aktiviteter i klassrummet. Denna syn har
fått stort genomslag i Sverige och internationellt och har med tiden blivit
ett samlande namn för en språkundervisning där innehåll och arbetssätt
formas utifrån en genomtänkt syn på hur den kommunikativa kompetensen är sammansatt och en insikt om de olika processer som ligger till grund
för språkinlärning. Målet för en sådan undervisning är en kommunikativ
språkförmåga och utvecklingen av olika modeller för s.k. kommunikativ
kompetens har haft stort inflytande på språkundervisning och språkprov
under senare år och i hög grad bidragit till en mer komplex och mångdimensionell syn på vad språkbehärskning innebär. I senare tids forskning
har man dock påpekat att det finns en risk att beskrivningar av språklig
kompetens som sammansatt av en uppsättning oberoende och avgränsade
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kompetenser och färdigheter kan ge en missvisande bild av språkinlärning
som successiv ackumulering av enskilda kunskaper och färdigheter. En sådan bild ger inte utrymme för språkförmågans dynamiska och organiska
karaktär och det faktum att språkanvändning handlar om ett kreativt, simultant och parallellt utnyttjande av olika språkliga, icke-verbala och kontextuella resurser utifrån skiftande förutsättningar i olika sociala praktiker.
En teoriram som är relevant för andraspråksundervisning för vuxna med
särskild inriktning på läsning och skrivning har beskrivits inom litteracitetsforskning i anknytning till ”The new literacy studies”. Här ses läsning
och skrivning som situerade verksamheter relaterade till de sociala praktiker i vilka de ingår. Med litteracitet avses alltså många olika sätt att använda
skrift, kopplade till varierande sociala sammanhang och praktiker snarare
än om en universell läs- och skrivkunnighet. Senare tids forskning inom
detta område understryker också att individer med låg eller ingen litteracitet kan utföra komplexa och logiska kognitiva processer. Till skillnad från
tidigare forskning som starkt betonat skillnaden mellan illiterata och litterata framhåller man att illitterata kan dela många färdigheter och attityder
med litterata och därför inte på något principiellt sätt kan sägas utgöra en
grupp med begränsade förmågor.
Förutsättningarna för lärande för vuxna med ingen eller kort skolerfarenhet skiljer sig dock betydligt från förutsättningar för dem som som
haft tillgång till en längre formell skolgång, vilket bl.a. ställer krav på att
språkundervisningen på ett genomtänkt och systematiskt sätt kombineras
med läs- och skrivinlärning. Ett relevant vuxenanpassat innehåll som tar sin
utgångspunkt i kända vardagssituationer och ett utnyttjande av deltagarnas modersmål som resurs i undervisningen är andra exempel på didaktiska
strategier som visat sig framgångsrika i detta sammanhang.
Det faktum att språkbruk är situerat och intimt förknippat med och påverkas av den sociala situationen förutsätter enligt systemisk-funktionell
lingvistik språklig behärskning av olika register, ett begrepp som med fördel
kan användas för att beskriva den språkliga variation som andraspråksanvändare förväntas kunna ge uttryck för på olika språkfärdighetsnivåer. Enligt den textbaserade modell för engelskundervisning för vuxna invandrare
som introducerats i Australien utgör texten utgångspunkt för kursplanering
och progression. Här tar man i undervisningen fasta på kursmål relaterade
till hur språket används och struktureras i förhållande till olika register och
de kulturella och sociala kontexter som de studerande önskar tillträde till
enligt en undervisningsmodell där synlig pedagogik och stöttning i den närmaste utvecklingszonen utgör viktiga hörnstenar.
Eftersom språkbruket i de flesta befintliga läromedel för grundläggande
svenskundervisning för vuxna är tillrättalagt och neutraliserat i den me-
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ningen att det snarast är knutet till normativa regler än till autentiskt språkbruk är användningen av läroböcker på många sätt problematisk. Förutom
att de studerandes tillgång till ett naturligt och varierat språk som utgångspunkt för sitt lärande härigenom begränsas förmedlar lärobokstexterna
också ofta värderingar, attityder och pekpinnar som knappast öppnar upp
för förutsättningslösa samtal och dialog i klassrummet. Behovet av autentiskt språk som utgångspunkt för reflektion och dialog i klassrummet måste
därför ofta tillgodoses på annat sätt.
Numera har tillgången till autentiskt språkbruk genom olika textkorpusar och Internet öppnat nya möjligheter för studier av olika register och
situationellt betingad språklig variation som också kan utnyttjas i undervisningen. Korpusbaserade studier kan också utgöra en grund för en språkundervisning som på ett mer systematiskt sätt inriktas på frekventa mönster, strukturer och lexikala drag i olika textgenrer. Även sökbara inlärarkorpusar, dvs. databaser med systematiskt insamlat inlärarspråk kan ha stort
värde som utgångspunkt för planering av undervisning och framtagning av
undervisningsmaterial.
I dagens samhälle har förmågan att läsa, skriva och kommunicera effektivt via datorer blivit en nödvändighet i de flesta samhälls- och arbetslivskontexter och begrepp som digital kompetens och digital literacy används
allt mer för att diskutera människors möjligheter till delaktighet i sådana
kontexter. Även om man genom forskningen hittills haft svårt att påvisa att
datorteknologi som verktyg och dess användning i andraspråksundervisningen leder till ett effektivare lärande är man överens om att det inte är
teknologin per se som påverkar lärandet av språk och kultur utan hur teknologin används. Det råder också stor samstämmighet kring det faktum att att
teknologin inte enbart kan ses som ett verktyg för språkinlärning utan även
bör ses som ett stöd för utvecklingen av ett kritiskt förhållningssätt och som
ett verktyg för individuell och social utveckling.

Slutsatser och framtida forskningsbehov
I denna forskningsöversikt har vi velat belysa såväl sociopolitiska som mer
pedagogiska och didaktiska aspekter på undervisning i svenska för vuxna
invandrare mot bakgrund av aktuell svensk och internationell forskning.
Som översikten visat är dock vuxnas andraspråksundervisning relativt sparsamt utforskad i den svenska kontexten.
Den forskning som översikten redovisar och refererar spänner över många
fält eftersom andraspråksinlärning och andraspråksanvändning i samband
med migration och socialisation i ett nytt samhälle inte låter sig beskrivas
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enbart i ett individperspektiv oberoende av det omgivande samhället utan
kräver ett tvärvetenskapligt perspektiv. I översikten ges därför exempel på
forskning från såväl samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga som
språkvetenskapliga studier som kan bidra till en djupare förståelse av den
komplexa process som tillägnande av ett andraspråk i vuxen ålder i samband
med migration utgör. De slutsatser som kan dras utifrån forskningsöversikten rörande framtida forskningsbehov kommer därför i detta avslutande
avsnitt att beröra såväl individuella som samhälleliga aspekter.
Resultatutvecklingen inom sfi går inte i positiv riktning trots en rad organisatoriska förändringar som t.ex. nya styrdokument, konkurrensutsättning
genom upphandling, fler aktörer, åtgärder för närmare knytning till arbetslivet samt upprepade krav på bättre genomströmning och snabb etablering
på arbetsmarknaden. En satsning på forskning kring svenska förhållanden
och förutsättningar är därför avgörande som underlag för hållbara, välgrundade och långsiktiga politiska åtgärder och för pedagogiska överväganden
inom sfi och övrig andraspråksundervisning för vuxna.
Här bör betydelsen av kortsiktig upphandling, målkonflikter och kommunernas beställarkompetens, policy och prioriteringar i samband med
utbildningsupphandling inom sfi utforskas i relation till effektivitet (dvs.
genomströmning), individualisering, kvalitet och måluppfyllelse i utbildningen, begrepp som för övrigt bör beskrivas med hänsyn till utbildningens
styrdokument.
Studier med fokus på hur en marknadsanpassad agenda, bristande samsyn
och samverkan mellan ansvariga aktörer på nationell och kommunal nivå
påverkar verksamheternas möjligheter att utforma en undervisning som tar
hänsyn till de studerandes förutsättningar och långsiktiga mål står också
högt upp på listan över viktiga forskningsbehov.
Seriösa och djupgående analyser av måluppfyllelsen i sfi i förhållande till
olika målgrupper, anordnare, organisatoriska lösningar, lärarkompetens etc.
lyser fortfarande med sin frånvaro. Trots en omfattande och kontinuerlig
nationell insamling av resultat och annan information i förhållande till de
aktuella verksamheterna och sfi-deltagarna görs få kvalificerade uppföljningar som skulle kunna bidra till långsiktiga förändringar. Det finns därför
ett stort behov av forskningsinsatser som kan öka kunskapen kring hur de
studerandes studiesociala situation, studieavbrott, ekonomiska situation,
yrkeserfarenhet, utbildningsbakgrund och framtida mål påverkar studierna,
undervisningens innehåll/utformning och måluppfyllelsen.
Översikten visar att sådana analyser av undervisningens varierande och
samverkande förutsättningar är nödvändiga för att kritiken rörande ”brister” och dålig effektivitet ska kunna värderas, bemötas och läggas till grund
för ett långsiktigt förändringsarbete. Dåligt underbyggda antaganden och
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”suntförnuftsargument” kan då ersättas av en konstruktiv debatt byggd på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Ett särskilt angeläget forskningsfält rör kortutbildade vuxnas speciella
utbildningsbehov och förutsättningar för lärande liksom frågor kring utformning av en andraspråksundervisning med särskilt fokus på litteracitetsutveckling. Inte minst bör modersmålets roll i denna typ av utbildning utforskas. För ökade möjligheter till integration och förutsättningar för goda
studieresultat krävs också forskning kring andraspråksinlärning vid olika
typer av funktionsnedsättningar liksom i relation till stressfaktorer under postmigrationsprocessen och annan hälsorelaterad livskvalitet hos nyanlända och andra invandrare.
Andra angelägna forskningsbehov är frågor kring hur deltagarna själva
upplever undervisningens relevans och deras möjligheter att påverka den.
Inte minst frågor kring hur deltagarnas motivation, drivkraft och vilja till
investering i förhållande till innehåll och utformning av undervisningen
bör prioriteras i detta sammanhang. Här kan t.ex. en närmare granskning av
olika genuspraktiker i samhälle och utbildning bidra till viktig kunskap om
hur ”agency” och investment i andraspråksutbildning och språkanvändning
och i interaktion på målspråket i olika miljöer kan förstås i förhållande till
mäns och kvinnors upplevelser av migration, introduktionsinsatser, utbildning och praktik.
I nuläget är den didaktiska forskningen kring hur vuxna tillägnar sig
svenska som andraspråk under olika betingelser mycket begränsad. Det
finns därför ett stort behov av kunskap kring hur man didaktiskt kan stötta
deltagare med varierande förutsättningar i deras utveckling av språkkunskaper med relevans och direkt koppling till vardags-, samhälls- och arbetsliv
liksom för vidare studier. Detta gäller inte minst i starkt heterogena grupper och i mindre verksamheter med begränsat deltagarunderlag som ställer
särskilt stora krav på en individuellt och flexibelt utformad undervisning.
På vilka sätt förlagsproducerade läromedel och nationella prov stödjer eller
begränsar undervisning och individanpassning är också en viktig fråga att
belysa. Behovet av att utforska alternativa organisatoriska lösningar avsedda
att i större skala och på längre sikt öka tillgängligheten i undervisningen är
också stort. Som ett exempel bör man närmare studera hur ökad deltidsundervisning på alternativa tider som kvällar och helger liksom hur olika
former för distansstudier och webbaserat undervisningsstöd kan bidra till
att öka tillgänglighet, deltagande och måluppfyllelse.
Här bör också behovet av forskning kring hur man genom användning av
datorteknologi mer allmänt kan stödja andraspråksinlärningsprocessen särskilt uppmärksammas. Här krävs bl.a. en djupare förståelse av det komplexa
samspelet mellan sociala, kulturella och individuella aspekter som formar
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språkinlärningsprocessen i en datorstödd miljö, t.ex. olika typer av uppgifter
och lärarnas förhållningssätt. Vidare behövs forskning om hur nya digitala
verktyg bör utformas för att stödja utvecklingen av andraspråksbrukares
språkliga repertoarer och kommunikativa kompetenser på ett mångsidigt
och långsiktig sätt.
Behovet av att öppna upp och tydligare koppla innehållet i undervisningen
till arbetsliv och samhällsliv är stort och i de studier som refererats här
diskuteras möjliga strategier för att undervisningen i högre utsträckning
ska kunna fungera som en brygga mellan språkutbildning och arbetsliv.
För en mer relevant och engagerande utbildning fordras ökad kunskap om
autentiskt språkbruk och kommunikation i arbetslivet, ett forskningsområde som inom andraspråksforskningen uppmärksammas allt mer. I denna
forskning blir det också uppenbart att det både på arbetsplatser och i andraspråksutbildningen finns stora behov av ökad kunskap om interkulturell arbetslivskommunikation ur såväl arbetstagares som arbetsgivares perspektiv.
Översikten visar vidare på ett behov att belysa den språkliga kompetens som
behövs för den stora grupp andraspråksanvändare som studerar på komvux
ska kunna tillgodogöra sig studier i andra ämnen.
Kunskapen om hur styrdokumenten tolkas på olika nivåer och om hur
själva undervisningen faktiskt bedrivs är mycket begränsad. Mot bakgrund
av de stora bristerna i formell kompetens hos lärarkollektivet är de forskningsbehov som kan relateras till undervisningens implementering särskilt
viktiga att framhålla då lärarnas bristande formella kompetens utgör ett
allvarligt hot mot likvärdigheten i själva utbildningen såväl som för bedömningen av de studerandes språkfärdigheter, något som kan ha avgörande
betydelse för de enskilda individernas framtida möjligheter. Behovet av en
professionalisering av andraspråksundervisningen för vuxna i termer av en
anpassad formell lärarutbildning och en solid forskningsanknytning för att
lärarna ska kunna göra professionella val och överväganden och fullgöra sin
uppgift i enlighet med intentionerna i styrdokumenten kan därför inte nog
betonas. Att en pedagogisk verksamhet som årligen omfattar nästan 150 000
studerande78 i så liten utsträckning utforskats och under så lång tid saknat
en relevant lärarutbildning är minst sagt anmärkningsvärt.
Forskningskompetensen i Sverige inom de områden som här har aktualiserats har visserligen ökat under senare år, inte minst till följd av att flera
doktorander valt att fokusera frågor kring andraspråksinlärning, andraspråksanvändning och andraspråksundervisning för vuxna i sina avhand-
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Cirka 96 000 personer läste sfi och cirka 47 400 läste svenska som andraspråk inom komvux under 2010
(Skolverket 2011a).
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lingsarbeten. Mot bakgrund av de stora forskningsbehov som föreligger
inom detta fält, den relativt begränsade språkgemenskap som svensktalande
utgör och de få forskningsmiljöer som idag prioriterar forskning kring detta
fält finns det dock goda skäl att befästa och utveckla det internationella
och i synnerhet det nordiska forskningssamarbetet inom detta område. De
nordiska länderna har många gemensamma forskningsbehov i frågor kring
vuxnas andraspråksundervisning och utgör dessutom språkligt, kulturellt
och politiskt relativt jämförbara miljöer för vuxna andraspråksinlärare och
andraspråksanvändare. Ett redan etablerat forskningssamarbete i olika enskilda gemensamma forskningsprojekt, inom språktestning och inte minst
i utgivningen av tidskriften Nordand för nordisk andraspråksforskning kan
med fördel utvecklas till ett mer långsiktigt och formaliserat forskningssamarbete för att samla tillgängliga resurser och få största möjlig spridning
för forskningsresultaten.
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