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Presentationens innehåll

• En översiktlig 
genomgång av den 
samhälleliga 
vankelmodigheten 
om tvåspråkighet i 
svensk skolpolitik –
med syfte att förstå 
hur och varför

• Presentation av ett 
europeiskt 
samarbetsprojekt om 
lärarutbildningarnas 
”mainstreaming” i åtta 
länder (JL + docent 
Birgitta Norberg 
Brorsson, MDH) 
2008-2010

p. 2

Kulturella värden och 
ideologier mot realpolitik i skolan

• Från folkhem till 
hemspråk

• Från hemspråk till 
halvspråkighet och 
aktiv tvåspråkighet

• Från assimilation till 
integration

• De kontinuerliga 
argumenten emot 
tvåspråkighet 

• Integration, 
”mainstreaming” 
och andra 
eufemismer

p. 3

”Societal ambivalence” –
samhällelig vankelmodighet
• Mellan generella 

politiska mål och 
implementering

• Mellan olika politiska 
mål

• Mellan 
monokulturella 
värden och liberal 
tolerans/pluralism

• Mellan skolpolitiska 
mål och deras 
implementering

• Mellan nationella 
utbildningspolitiska 
beslut och lokalt 
genomförande

• Mellan individuella 
självpresentationer 
och beteende

p. 4

Paradoxer på grupp- och 
individnivå

• Maria 
Wingstedts 
avhandling 
(1998)

• Skolverkets enkät 
(2002)

• Milanis avhandling

• Från öppen (overt) till 
implicit (covert) 
assimilation

p. 5

De flerspråkiga elevernas 
studiesituation – ett regionalt 

perspektiv

Prof. Jarmo Lainio, MDH & SU
Fil.dr Birgitta Norberg Brorsson, MDH

p. 6
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Vi talar om flerspråkiga elever 
som kategori…
• men vi har ingen aning om hur många de 

flerspråkiga eleverna i det svenska skolväsendet är, 
• -vi har en lätt susning om vilka de på pappret 

tvåspråkiga eleverna är, 
• -och enligt Skollagen kan man i vilket fall bara ha ett 

modersmål 
• -att stötta barns möjligheter kräver ett holistiskt 

perspektiv, på individen och den kontext de växer 
upp i

p. 7

Slutsats
• Monolingual habitus rules 

fortfarande: språkliga hierarkier är 
strukturellt förankrade. 
– Ingrid Gogolin (2002)

p. 8

p. 9 2013-03-13Jarmo Lainio, Stockholm University

English as a Transcultural Language in Swedish 
Policy and Practice

Apropå sjunkande resultat i 
matematik…

Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholm:  ”
… jag tror det beror på att man satsar mycket 
på svenskan.” 

(Svenska Dagbladet 6 oktober 2012)

p. 10

Hur ser det ut? Utmaningen 
(OECD 2005)

“Growing ethnic inequalities are probably the Achilles 
heel of the present-day Swedish education system. 
The upward shock in immigration, which probably 
means a most valuable asset in the long run, has 
given rise to serious problems in the short run . …the 
range of problems relating to immigration is obviously 
much wider [than language related issues]: it 
comprises socio-economic inequalities, segregation, 
cultural barriers, xenophobia and discrimination etc. A 
comprehensive educational priority programme for 
immigrants is needed to tackle the problem in its 
various dimensions” (OECD, 2005:47) 

p. 11

Utgångspunkter 
• Greppa språket, Skolverket, 2011: …språkens roll i alla 

ämnen fokuseras, vilket visat sig vara särskilt gynnsamt för 
flerspråkiga elever” (s. 8)

• Språk är människans främsta redskap för att tänka, 
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och 
förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och 
varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och 
verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, 
generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt 
modersmål underlättar också språkutveckling och lärande 
inom olika områden.  Kursplan i Modersmål, LGr 11

p. 12
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OECD 2005

� 10 years ago (1995<-2005), 60% of all 
‘multilingual children’ at pre-school
received mother tongue assistance

� Today (2005), this figure has declined to 
13% at present 

p. 13

Språk under attack?
Mainstreaming som ledord…

Vilken syn på språk och språkets roll 
för lärande signaleras?

p. 14

p. 15 p. 16

Typ av språkval i grundskolan

p. 17

Typ av 
språkval

Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9

Ty 13 20,6 20,0 18,4

Fr 13 16,5 15,4 13,7

Sp 32,1 46 40 34,7

Övr. mod.spr. 13 0,2 0,2 0,2

Modersmål 0 0 0 0

SVA 0,2 0,4 0,6 0,6

Svenska 0,4 0,7 1,1 1,6

Engelska 2,1 3,6 5,2 7,1

Teckenspråk 0 0,1 0 0,1

Sv/en 4 9,7 14,9 20,9

Summa 77,8 97,9 97,6 97,4

Svenska som andraspråk (1)
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011 finns kursplan för svenska som
andraspråk där centralt innehåll ges för årskurs 1–3,
4–6  och 7–9.

I lärarutbildningen finns dock inga möjligheter att
läsa kurser i svenska som andraspråk för dem som
blir lärare för F–3 och 4–6. Vilka ska då undervisa
SvA-eleverna i F–6? Behövs inte behöriga SvA-lärare
där?

18

Miss i utbildningen …?
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.
Svenska som andraspråk (2)

Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk 
har stora likheter, exempelvis övergripande 
moment, förmågor eleven ska uppnå, lässtrategier, 
strategier för att skriva olika typer av texter, 
kunskapskrav 

19

.
Svenska som andraspråk (3)

Skillnader Sv–SvA

Sv SvA

Historiskt perspektiv ordförråd 
Nordiska språk, nationella uttal  
Minoritetsspråk tid att lära språket
Språksociologiskt perspektiv strategier för att lära

svenska

20

.
Svenska som andraspråk (4)

Vilka som undervisar i svenska som andraspråk, 
organisationen av undervisningen, antalet timmar 
etc. varierar mycket mellan olika skolor.

Behörighet att undervisa i svenska som andraspråk 
saknas ofta.

På vissa skolor anses specialläraren vara den som är 
bäst lämpad att undervisa i svenska som 
andraspråk även utan utbildning i svenska som 
andraspråk.

21

Två enkäter – 2009 och 2012 om de 
flerspråkiga elevernas studiesituation

• Till PK (oftast rektorer) på MDH:s fältskolor

2009: 180 utsända enkäter, cirka 80 svarade, 44 %

2012: 268 utsända enkäter, 35 svarade, 13 %

• 35 resp. 34 frågor till PK.  Främst angående 
data om antal elever och organisation av 
undervisningen för flerspråkiga elever.

p. 22

Kort sammanfattning av enkätsvaren från PK

Skiftande bild framför allt gällande:
• Antalet flerspråkiga elever på skolorna (från 0 till 100 %)
• Många modersmål med färre än 10 elever 
• Antalet elever som deltar i SvA och modersmålsunder-

visning
• Organisationen av undervisningen av SvA och moders-

mål
• Antalet behöriga lärare i SvA och modersmål
• Ganska många elever har undervisning i både svenska

och svA.

p. 23

• Samarbetet mellan SvA och lärare i andra ämnen
varierar mellan inget samarbete alls till utvecklat
samarbete.

• De behöriga lärarna i modersmål representerar främst
arabiska, finska, sorani och somali.

• Modersmålsundervisning vid olika tider, ibland
sent på eftermiddagen, efter normal skoltid.

• I viss mån stöd till eleverna av modersmålslärare 
i läroämnen.

• Få satsningar för att få kontakt med de flerspråkiga
elevernas föräldrar.

p. 24
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Nya lärarutbildningen med start ht 2011

Öppet för lärosätena att inkludera/exkludera kurs/er 
om språkets roll för lärande och om betydelsen av 
skrivande i alla ämnen i den Utbildningsvetenskapliga 
kärnan (60 hp) .  
Om lärosätet väljer att bortse från språkets roll för 
lärande i UVK:n innebär det att alla lärarstudenter 
utom de som blir svensklärare går miste om den 
kunskapen. 
Ingen modersmålslärarutbildning finns sedan ht 2011.

p. 25

Några studier och statistiska data
• Paradoxer varvade med förväntade resultat 

(enligt internationell forskning)
• Skolverkets rapport, 321 (2008/2009)
• Dansk rapport (2011)
• Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010, 

2012)
• Skolverket: Beskrivande data om 

förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och 
vuxenutbildning, 2011

• Alarmerande statistik, från fsk till gymnasium
p. 26

p. 27

Förskolan, nationella 
minoritetsspråk,Skolinspektionen, 2011

2013-03-13Jarmo Lainio, Stockholm University

Granskningen visar sammantaget:
-19 av 47 kommuner hade inte informerat de nationella 
minoriteterna om att de har rätt till plats på en förskola 
där hela eller delar av verksamheten bedrivs på 
minoritetsspråk.
-20 av 47 kommuner hade inte undersökt behovet av 
sådan förskoleverksamhet.
-12 av 47 kommuner erbjöd inte plats i en förskola där 
hela eller delar av verksamheten bedrevs på 
minoritetsspråk.

-Direktiv riktade till Skolverket 2012: fsk ska aktivt stötta 
modersmålen hos flerspråkiga barn (1,5 milj SEK 2012). 

Förskoleklass – antal elever med annat 
modersmål än svenska

Totalt år 2002/03: 11 993
m. modersm.stöd: 5117 – 42 %
SvA 3391 – 28 %

Totalt år 2008/09 : 15 992
m.modersm.stöd: 7 118 – 44,5 %
SvA 3061 – 19 %

p. 28

GRUNDSKOLA LÄSÅRET 2010/2011

Totalt 886 500 elever. Av dessa har 

18 % utländsk bakgrund varav

10 % var födda i Sverige
8 % födda utomlands

p. 29

GRUNDSKOLA
Antal elever  2005/06: 995 457
Antal elever berättigade t 
mo-und: 147 415 14,8 % av alla  

deltagare i mo-und: 80 561 8,1 % av alla
54,6 % av ber.

i SvA: 67 519 6,8 % av alla

Antal elever 2009/10: 891 727
Antal elever berättigade t 
mo-und: 173 147 19,4 % av alla 

varav
deltagare i mo-und: 92 308 10,4 % av alla

53,3 % av ber.
i SvA: 71382 8 % av alla

p. 30
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GRUNDSKOLA LÄSÅRET 2009/2010

Av de utlandsfödda eleverna i åk 9 lå 2009/2010 kom
34 % före skolstart
66 % efter skolstart

På senare år har antalet elever i åk 9 som invandrat 
efter skolstart ökat och oftare i senare årskurser än 
tidigare.

p. 31

Hur stort är ordförrådet?
• Vid skolstarten cirka 4000- 6000 ord

• Ca 2000 ord lärs in varje skolår

• I gymnasieskolan krävs 25000 – 30000 ord 
för att man skall kunna förstå och läsa 
läroböcker och dagstidningar

• Eleven måste förstå 90 % av orden för att 
innehållet i en text ska kunna uppfattas.

GRUNDSKOLA 

År 2000 var genomsnittliga tiden i Sverige för eleverna i åk 
9 som invandrat efter skolstart 6 år.

År 2010 har den genomsnittliga tiden minskat till knappt 
4,5 år.

p. 33

GRUNDSKOLA 2010/2011 

Sedan 2001 har det genomsnittliga meritvärdet i 
grundskolan ökat hos alla elevgrupper utom för elever 
som invandrat efter skolstart, där meritvärdet i stället 
sjunkit, speciellt under de senaste två åren.

Meritvärdet för övriga elever med utländsk bakgrund 
har ökat något.

Ca 30 % av elever som invandrat efter skolstart deltar 
inte i de nationella proven.

p. 34

GYMNASIESKOLA LÅ 2010/2011

Totalt 385 700 elever varav

18 % med utländsk bakgrund varav
10 % var födda utomlands
8 % födda i Sverige men med utomlandsfödda 
föräldrar.

Ca 7 % invandrat efter skolstart.

p. 35

GYMNASIESKOLA 

De elever som invandrat efter 15 års ålder och de som 
invandrat före skolstart presterar lika goda resultat 
som de som är födda i Sverige med utlandsfödda 
föräldrar. 

De som invandrat i åldern 7–15 år har lägst resultat.

Elever som invandrat efter skolstart går oftast i 
kommunal skola. Övriga invandrade elever går till lika 
stor del i fristående skolor som elever med svensk 
bakgrund. 

p. 36
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Meritvärde 2009 - elever med utländsk bakgrund 

Totalt 18 500 elever (75 % behöriga till gy.)

Födda i Sverige meritvärde 200,8
Inv. före skolstart 201,5

Födda utom Sv. och
invandrat efter skolstart,
5200 elever meritvärde 158,0  

p. 37

Behörighet till gymnasiet
Det finns en markant skillnad i betyg mellan olika 
elevgrupper, framförallt utifrån föräldrars 
utbildningsbakgrund men även utifrån 
svensk/utländsk bakgrund och kön. 

I gruppen elever som inte uppnår behörighet har 
knappt åtta av tio elevers föräldrar enbart 
gymnasial eller lägre utbildning. En av tre har 
utländsk bakgrund. Pojkar är överrepresenterande 
bland dem som inte uppnår behörighet till 
gymnasieskolan. 

p. 38

Flickor med svensk 
bakgrund och 

högutbildade föräldrar

Pojkar med utländsk bakgrund 
som invandrat efter 

grundskolestart och som har 
lågutbildade föräldrar

Studieresultat i gymnasieskolan i riket: Källa Skol verkets 
rapport från augusti 2008
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Behörighet till gymnasiet forts.

För de elever som är födda utomlands har de som uppnått 
behörighet  varit i Sverige i genomsnitt 5 år längre än dem 
som inte uppnått  behörighet. 

Det finns stora skillnader mellan elever, men det finns 
också stora skillnader i värderingar och attityder till olika
språk… 

p. 40

p. 41 2013-03-13

� Svenska och nationella minoritetsspråk behandlas lika i 
lagtexten, men inte i praktiken, invandrarspråk för sig:

� Svenska är det gemensamma huvudspråket, det ska man 
kunna använda, utveckla och lära sig genom det 
allmännas försorg

� De nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib, samiska) ska man kunna 
använda, utveckla och lära sig,  medan

� Invandrarspråk ska man kunna använda och utveckla

� Ambivalens mellan Språklag och Skollag 

Några skillnader i Språklagen, 2009:600
Skolverket idag om modersmål

• Modersmål i förskola, modersmålsundervisning, 
studiehandledning och tvåspråkig undervisning i 
skola. Modersmålet har stor betydelse för 
barnets identitet och självkänsla.

• Modersmålet är grunden för barnets förmåga till 
inlärning.

• Barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen 
lättare.

• Det är en stor fördel för samhället att många 
människor är flerspråkiga.

p. 42
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p. 43 2013-03-1343

Research on language and school

2013-03-13

Joana Duarte (2009; 
incl. in EUCIM-TE 
project) dual 
bilingual education, 
Portuguese and 
German in Hamburg

Joana Duarte (2009; 
incl. in EUCIM-TE 
project) dual 
bilingual education, 
Portuguese and 
German in Hamburg

� Summary of results 
� “It can thus be concluded that school 

achievement seems to be related to certain 
aspects of a cognitive academic linguistic style 
and not to a language proficiency related to 
colloquial everyday speech. In this study, the 
students showing a high use of certain linguistic 
structures representative of this style, presented 
better results in reading comprehension. In the 
promotion of this school language, the 
importance of the students’ first language, in the 
form of a two-way bilingual education model, 
seems to be beyond dispute; after six years of 
two-way bilingual education in German and 
Portuguese, the students with different language 
presuppositions cannot be statistically 
distinguished from each other.”

Jarmo Lainio, FinSKC, MDH
p. 44

Med ett 
annat 
modersmål , 
2009. Rapport 321, 
English summary; 
www.skolverket.se

2013-03-13Jarmo Lainio, Mälardalen & Stockholm University 

Sammanfattningsvis framstår 
undervisningen i modersmål i studien 
som å ena sidan möjligt viktig för 
elevernas allmänna kunskapsutveckling och 
å andra sidan som en verksamhet som 
försiggår till stor del utanför skolans 
övriga verksamhet och som i det närmaste 
kan beskrivas som marginaliserad . 
Såtillvida framträder den möjliga effekten av 
ett deltagande i modersmålsundervisningen, 
synligt i genomsnittligt högre meritvärden, i 
det närmaste som en frontalkrock gentemot 
bilden av undervisningens marginaliserade 
position i svensk grundskola.  

p. 45 2013-03-13

Resultaterne af den kvantitative undersøgelse viser, at 
deltagelse i modersmålsundervisning i Danmark kan 
forbedre elevernes læseforståelse . Indvandrerelever i 
Sverige , der modtager modersmålsundervisning, klarer sig 
bedre i både svensk og matematik . Derudover synes en 
generel høj deltagelse i modersmålsundervisning på skolen 
at have særskilt betydning for matematikkarakteren i 
Sverige, dvs. at jo flere indvandrerelever på skolen der 
deltager i modersmålsundervisning, desto højere er 
matematikkaraktererne . 

AFK-studien: elever med 
modersmål andra än danska 

och svenska, 2011

p. 46 2013-03-13

• Många kommuner saknar 
kunskap om de nationella 
minoriteterna

• Informationen om 
undervisning i nationella 
minoritetsspråk brister

• Modersmålsundervisning 
räcker inte

• En lågt prioriterad fråga i 
många kommuner

• Otydlig ansvarsfördelning

• Stor brist på lärare
• Tvåspråkig undervisning 

finns knappt i kommunal 
regi

• Modersmålsämnets 
marginalisering och 
negativa attityder till 
mångkultur kan antas ha 
betydelse för hur 
kommuner agerar när det 
gäller elevers möjlighet 
att få undervisning.

Indikativt: Skolinspektionens 
kvalitetsrapport, 2012 – nationella minoritetsspråk 

som modersmål

EU-projektet EUCIM-TE 2009–2010

Deltagande länder: Bulgarien, England, Luxemburg,
Nederländerna, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland

Syfte: Att ge alla lärarstudenter kunskaper om en 
inkluderande och språkutvecklande undervisning.

Skapa en europeisk kursplan för lärarutbildning och kompe-
tensutveckling för verksamma lärare.  
www.mdh.se/forskning/eucim-te-1.10682
http://www.eucim-te.eu/

p. 47

EUCIM-TE http://www.eucim-te.eu/32340

• The project considers new qualification needs for 
teachers affected by policy shifts from a „compartmentalised“ 
concept of second languages (SL) teaching to immigrant 
pupils to an „inclusive education“ in which SL education is seen 
as an integral part of a generalised and common curriculum 
process, i.e. mainstreamed SL literacy education.

• A mainstreamed SL literacy education demands changes in the 
teacher education curriculum. All teachers need qualifications 
regarding the work with ethnic and linguistic minority pupils. At 
present, none of the Member States have a general teacher 
education curriculum addressing these needs.

• The objective of the project is to improve the pre- and in-service 
training of all teachers for their work with immigrant pupils 
by elaborating a competence-based European Core 
Curriculum for teacher education and national adaptations.

p. 48
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Baserat på internationell forskning med 
utgångspunkt i ”mainstreaming” kom EUCIM-TE 
fram till att 

lärarstudenter oavsett ämne bl.a. bör få 
kunskap om vikten av att

• se språkutveckling och utveckling av ämneskunskaper 
som en samverkande process och kunna integrera 
ämnes- och språkliga mål i undervisningskontexten  

• betrakta de flerspråkiga elevernas kunskaper och 
erfarenheter som en resurs i undervisningen

• veta hur man omformulerar vardagligt språk till 
skolspråk  

49

EUCIM-TE (2)

Lärarstudenter oavsett ämne bör få 
kunskap om 

• framgångsrika och effektiva metoder för 
textproduktion, läsande och reflektion över språk 
– individuellt, i grupper eller i  helklass.

• goda undervisningskontexter och om vikten av 
relevanta uppgifter och övningar i språkligt 
heterogena klasser, beroende på ålder och 
språklig nivå hos eleverna.

50

EUCIM-TE (3)

En lärare oavsett ämne ska bl.a. kunna

• diskutera hur språkanvändningen i det egna ämnet 
varierar med kontexten  

• identifiera huvuddragen i ämnets språk  
• identifiera de vanligaste och viktigaste genrerna i 

det egna ämnet  (jfr kursplanerna i gr resp. gy)
• identifiera hur undervisningen om genrer kan 

genomföras  
• identifiera de viktigast textstrukturerna 

(kronologisk, orsak–verkan, klassifikation …)

51

Att tänka på (1)
• Invandrarelever är ingen homogen grupp!
• Det finns stora skillnader när det gäller förutsättningar

beroende på:
-Individuella förutsättningar
-Kön
-Kulturell bakgrund
-Social bakgrund
-Skolbakgrund
-Språkliga resurser

Därför fungerar inte samma lösningar för alla!

Att tänka på (2)
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011 anges att rektor har ansvar för att
personalen får den kompetensutveckling som krävs
för att de professionellt ska kunna utföra sina 
uppgifter. Och, i vilken mån har lärare utrymme för sin 

professionella autonomi?

I vilken grad får icke behöriga SvA-lärare
kompetensutveckling? Vilken kompetensutveckling får
modersmålslärare? Vilken kompetensutveckling får
lärare i alla ämnen om språkets roll för lärandet i det
egna ämnet?

53

Några avslutande reflektioner

• Fortfarande inte 
fungerande 
lösningar för dem 
som funnits i Sverige 
– kan idag inte bero 
på brist på 
forsknings- eller 
pedagogisk kunskap

• Satsning på 
nyanlända ok, men 
vi ska inte glömma 
de andra, eller 
helhetsperspektivet 
på de senare 
anlända heller

p. 54
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” […] Språket är nyckeln, det blir en väldig
skillnad och ger en viktig konkurrensfördel.”

(Olof Persson, ordförande i Tysk-Svenska
Handelskammaren)

(Svenska Dagbladet 8 oktober 2012)

”Englanniksi on helppo ostaa, mutta englanniksi ei 
voi myydä. Se vaatii paljon monipuolisempaa 
kielitaitoa.” Det är lätt att köpa på engelska, men 
vi kan inte sälja. Det kräver mycket mer 
mångsidiga språkkunskaper (övers., JL)

(Exportchef på mellanstort finskt företag, möte med 
kommunledningen i Tammerfors, 11 oktober 2012)

p. 55


