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Sammanfattning)
Hur ska språkläraren använda förstaspråket i undervisningen i andraspråk? En länge 
dominerande syn var att bruket av förstaspråket skulle minimeras och andraspråket skulle 
spela en dominerande roll i klassrummet. Det är också en syn som återspeglas i rådande 
styrdokument i Sverige som stadgar att undervisningen i moderna språk i allt väsentligt ska 
bedrivas på andraspråket. Eftersom den nya skolan dock ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet finns ett intresse att tillgängliggöra aktuell vetenskaplig kunskap på 
området, för att kunna fatta ett medvetet beslut om förstaspråkets funktion i klassrummet. 
Därför har denna studie gjorts i form av en systematisk litteraturstudie, med ambitionen att 
samla och syntetisera vetenskaplig kunskap. Resultaten visar att förstaspråket spelar, oavsett 
om vi understödjer det eller inte, en avgörande roll för andraspråksinlärning. Det är centralt 
att undervisningen sker i ett sådant sammanhang att förstaspråket blir ett redskap som 
språkinläraren kan använda sig av i mötet med ett andraspråk, och inte en flykt från 
undervisningens innehåll. Här finns olika parametrar, undervisningens innehåll och vissa 
kontextuella faktorer som lärarens person eller sociala koder, som kan användas för att 
optimera förstaspråksanvändningen. Men samtidigt visar studien på vissa kunskapsluckor som 
kommande forskning med fördel kan återkomma till. 

Nyckelord: andraspråksundervisning, systematisk litteraturstudie, styrdokument, 
modersmål, metaetnografi 
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Inledning)

Ett)dilemma)för)språkdidaktikern)
I Sverige ges undervisning i moderna språk i såväl grund- som gymnasieskola. 
Företrädelsevis läser eleverna franska, spanska eller tyska, men även andra moderna språk 
såsom italienska, kinesiska, arabiska, ryska m.fl. erbjuds på flera skolor. För mig och alla 
andra som undervisar i ett modernt språk finns självklart flera didaktiska nötter att knäcka, 
dels målspråksspecifika hinder eleven måste ta sig över, dels generella utmaningar som alla 
språkdidaktiker måste hantera i vardagen. Ett sådant exempel som även vållat debatt 
internationellt är frågan om vilken funktion förstaspråket (d.v.s. elevens modersmål) bör ha i 
klassrummet för en optimal andraspråksutveckling. 

Jadallah och Hasan (2013) skriver om hur det traditionellt finns två motsatta synsätt, 
undervisning exklusivt på andraspråket och tvåspråkig undervisning. Det första synsättet 
innebär att lektionsinnehållet, såväl metatext (uppgifter, förklaringar, feedback) som 
interaktion (hälsningsfraser, kassrumsdiskussion och par-/grupparbete) ska vara formulerat 
uteslutande på andraspråket. Lektionen blir i det närmaste att likna vid ett språkbad. Det andra 
synsättet menar att undervisningen ska bedrivas på såväl första- som andraspråket. 
Andraspråket är det centrala kunskapsområdet och om det används flitigt antas språkförmågan 
tillta, men förstaspråket ses samtidigt som ett omistligt redskap som hjälper elev och lärare att 
hitta vägar in i språket. En mycket vanlig tanke är exempelvis att mer eller mindre komplexa 
grammatiska fenomen ska presenteras, förklaras och diskuteras på förstaspråket för mest 
gynnsam språkutveckling.  

Vilket synsätt som har tillåtits bli det allmänt accepterade varierar rent historiskt. 
Jadallah och Hasan (ib.) skriver att det går olika trender i språkundervisningens upplägg, och 
att en punkt där dessa skiljer sig från varandra är förhållningssättet till frågan om 
förstaspråkets funktion. De tecknar språkundervisningens historiska utveckling från 
traditionell undervisning med grammatik och kontrastiva moment i fokus (där eleven 
förväntas kunna utföra morfologiska operationer och översätta meningar som fångar ett 
grammatiskt fenomen, både till och från andraspråket) till den så kallade direktmetoden som 
istället menar att ju mer och varierat en elev exponeras för andraspråket, desto mer utvecklas 
kommunikativa kompetenser såsom receptionsförmåga och förmåga att interagera. Idag 
befinner sig pendeln i en bakåtrörelse då tabut mot att all förstaspråksanvändning i 
språkklassrummet sakta krackelerar. Fördjupad kunskap om språkutveckling (både kognitivt, 
kulturellt och didaktiskt) har gett oss anledning att ifrågasätta tidigare sanningar om optimalt 
bruk av förstaspråket. Jadallah och Hasan (ib.) talar om hur dagens trend verkar vara att söka 
”balans” och hitta mest gynnsamma bruk av förstaspråket, både vad gäller hur mycket det ska 
användas och i vilka skeden av en lektion/kurs det ska användas. 

Behovet)av)vetenskaplig)kunskap)i)skolan)
Denna typ av ny vetenskaplig kunskap kan få stor praktisk betydelse för skolans aktörer, för 
när språkforskningen bryter ny mark kan faktiskt grunden läggas för en effektivare 
undervisning med förbättrade resultat vad gäller elevens andraspråksutveckling. Speciellt i 
den reformerade skolan, där såväl svensk skollag (SFS 2010:800) som läroplan för 



!

 6 

gymnasieskolan (2011) stadgar att verksamheten ”ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet”, finns all anledning att ta vetenskapliga rön på stort allvar. Här menar 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 20) att skolan länge har arbetat utifrån 
beprövade erfarenheter, men att det vetenskapliga underlaget i form av forskningsresultat och 
utbildningsvetenskapliga studier av tradition har varit högst begränsat. 

Min förhoppning är att i denna studie kunna samla vetenskaplig kunskap på området för 
att språkdidaktikern i praktiken ska kunna hantera dilemmat med förstaspråket i 
andraspråksundervisningen. En sådan praktisk nytta kan i grund och botten beskrivas i tre 
punkter: 1) som ett sätt att samla och tillgängliggöra den mångskiftande och varierande 
vetenskapliga kunskap som finns i frågan och därmed lägga grunden för en pedagogisk 
praktik som svarar upp mot kravet på vetenskaplig grund (Bohlin, 2010, s. 165, 173), 2) som 
ett sätt att visa på vilka eventuella kunskapsluckor och outforskade fält som finns och som 
kommande forskning kan utforska (Bohlin, 2010, s. 166f) och 3) som ett sätt att vidmakthålla 
och stärka ett vetenskapligt-kritiskt perspektiv på olika didaktiska perspektiv, t.ex. 
förhållningssätt som regleras i styrdokument (Evaldsson & Nilholm, 2009, s. 22). 

För kunna möta en sådan stor ambition har så kallade ”systematiska litteraturstudier” 
vuxit fram som ett intressant alternativ. Med detta avses metoder som samlar flera 
vetenskapliga studier för att systematiskt metaanlaysera forskningsansatsen, metoden och, 
framför allt, resultaten (Bohlin, 2010, s. 20). Davies (1999, s. 109ff) menar att det är med ett 
sådant tillvägagångssätt som vi kan generera vetenskapligt stöd för ett visst förhållningssätt i 
klassrummet, utvärdera olika praktiska lösningars bärkraft på olika situationer eller företeelser 
och dessutom påvisa styrkor/svagheter i dessa förhållningssätt. 

Syfte)och)frågeställningar)
Detta arbete syftar till att få en fördjupad kunskap om förstaspråkets funktion i 
undervisningen i andraspråk och samtidigt visa på eventuella oklara aspekter på detta 
problemområde som med fördel kan bli föremål för kommande forskning. 

Den kunskap som åsyftas här täcker både deskriptiv språkdidaktik (förstaspråkets 
funktion) och normativ språkdidaktik (vilken funktion förstaspråket borde ha för att optimera 
andraspråksinlärningen). Detta återspeglas också i de två frågeställningar som konkretiserar 
syftet: 

• Hur hänger användandet av förstaspråket i undervisningen i andraspråk samman med 
elevers andraspråksinlärning? 

• Hur bör förstaspråket användas för att optimera andraspråksinlärningen? Hur 
korrelerar ett sådant förhållningssätt med skolans aktuella styrdokument? 

Avgränsningar som är relevanta att nämna redan här avser undervisningsgruppernas 
ålder och styrdokumentens natur. Syftet är primärt att behandla undervisning på motsvarande 
grundskola och gymnasium och som riktar sig till elever i åldersspannet 7–19 år. Vidare 
kommer studien endast att behandla styrdokument med giltighet i svensk grund- och 
gymnasieskola, detta främst motiverat av genomförbarhetsskäl.  
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Bakgrund)

Styrdokument)
Ämnesplanen för moderna språk på gymnasienivå talar sitt tydliga språk: undervisningen ska 
”i allt väsentligt” bedrivas på målspråket (Ämne – Moderna språk). Det innebär i praktiken att 
läraren och eleverna till största del ska kommunicera och interagera på det språk som 
undervisningen omfattar. Denna förhållningsregel vittnar om hur undervisningen i moderna 
språk har orienterats kommunikativt. Eleven ska primärt utveckla ett funktionellt språk genom 
att drillas i färdigheterna reception, produktion och interaktion (Kommentarsmaterial till 
kursplanen i moderna språk, s. 11) och i Skolverkets material om moderna språk fastslås 
sambandet mellan elevens språkutveckling och målspråksdriven undervisning: ”Det finns 
studier som visar att om läraren talar målspråket i större utsträckning ökar också elevernas 
användning av språket. Vinsterna med en enspråkig undervisning är alltså uppenbara.” 
(Börjesson, 2012, s. 14).  

Utvärdering)av)faktisk)undervisning)
Trots styrdokumentens formuleringar visar Skolinspektionens granskning från 2010 av 
moderna språk-undervisningen på 40 svenska skolor att eleverna genomgående ges ”relativt 
små möjligheter till övning i att uppfatta, respektive att tala, målspråket på lektionerna” 
(Seeger, s. 6). Skolinspektionen målar upp en bild av hur målspråket ofta endast används till 
vissa hälsningsfraser i början och slutet av lektionen och i de fall målspråket används i större 
omfattning så görs detta till synes oreflekterat och utan anpassning till elevgruppen (Seeger, s. 
18f). Väl värt att notera i sammanhanget är att vissa lärare verka försvara förstaspråkets 
betydelse i undervisningen.  

Översättningar och förklaringar på svenska anses säkerställa att alla elever kan följa 
med i undervisningen och metaspråkliga diskussioner helt på svenska anses möjliggöra ett 
utökat analysdjup (Seeger, s. 18f; Börjesson, 2012, s. 13). Det verkar alltså finnas en tydlig 
diskrepans mellan styrdokument, en del lärares egna uppfattningar och faktisk undervisning 
vad gäller förstaspråkets funktion i undervisningen.  

Tidigare)forskning)
Det har gjorts en del systematiska litteraturstudier och litteraturöversikter vad gäller 
förstaspråkets funktion i andraspråksundervisningen. Ovan nämns Jadallah och Hasans (2013) 
forskningsöversikt i vilken de finner att förstaspråksanvändning har gynnsam effekt i 
undervisningssammanhang om den koncentreras till tillfällen då läraren ger instruktioner, 
dubbelkollar att alla elever hänger med, manar till samarbete och ger formativ feedback. I 
grunden beror denna gynnsamma effekt på att förstaspråket skapar en känsla av trygghet, 
vilket reducerar stress, möjliggör en effektivare exponering för andraspråket och tillåter att 
elever tidigare möter mer komplexa andraspråkstexter. Samtidigt understryker Jadallah och 
Hasan (2013) att bruket av förstaspråket ska vara ”begränsat” då en riskfaktor är att en alltför 
långtgående användning av förstaspråket kan göra att eleverna hindras att utveckla sitt andra 
språk. Den balans som efterfrågas i undervisningen varierar dock, främst med gruppens 
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tidigare erfarenhet av språkundervisning, elevernas språknivå och aktuella målsättningar för 
kursen. 

I en litteraturstudie som särskilt fokuserar på engelskelevers utveckling i fråga om 
stavning påvisar Figueredo (2006, s. 899) att förstaspråket till stor del präglar 
lärandeprocessen. Fonologiska strukturer och ljudens representation i skrift på förstaspråket 
interfererar med hur färdigheter i engelska utvecklas. Det uppstår ett ömsesidigt beroende 
mellan första- och andraspråket, men exakt hur detta beroende tar sig uttryck varierar med 
generell språkförmåga, ålder och andra miljöfaktorer. 

Samma bild av förstaspråket som en självklar förutsättning för andraspråksinlärning ger 
Hall och Cook (2012, s. 298ff) i sin forskningsöversikt, men utvecklar resonemanget genom 
att i likhet med Jadallah och Hasan diskutera de pedagogiska implikationer detta synsätt för 
med sig. Eller snarast så ifrågasätter Hall och Cook att det skulle gå att hitta universella 
pedagogiska regler för att hantera förstaspråket. I vissa klassrum talar inte läraren elevernas 
förstaspråk (ofta fallet vid t.ex. svenska som andraspråk) och eleverna är dessutom heterogena 
sett som grupp; det kan mycket väl vara så att eleverna har olika förstaspråk och har olika 
utbildningsbakgrund. Istället talar de om ”kodväxling”, ett förhållningssätt där läraren och 
eleven beroende navigerar mellan förstaspråket och det andraspråk som lärs ut. Det är 
nämligen inte en förutsättning att läraren behärskar elevens förstaspråk för att det ska kunna 
använda i undervisningen, även om det självklart underlättar avsevärt. 

I sin kommentar av forskningsläget relaterar Gómez Martínez och Fuertes Olivera 
(2003) användandet av förstaspråket till undervisningens ramfaktorer. Även om de verkar 
förespråka att maximera exponering andraspråket, i varje fall under optimala förhållanden för 
undervisning, så kan undervisningens verklighet påkallat ett ökat bruk av förstaspråket. Som 
exempel på situationen som kan göra att läraren måste ta steg bort från den optimala 
språkundervisningen nämns elevens motivation, ålder, klasstorlek, resurser och 
andraspråksanvändningen utanför klassrummet. Det ska också noteras att artikeln är från 
2003, något tidigare än övriga forskningsöversikter, och det kan också påverka den mer 
skeptiska hållningen gentemot förstaspråket. Hos Gómez Martínez och Fuertes Olivera 
framstår det snarast som ett nödvändigt ont. 

Erton (2009) återger också han den omvälvande utveckling som synen på förstaspråket 
har genomgått genom decennierna fram till idag, men verkar samtidigt landa i en insikt om att 
denna utveckling antagligen inte nått vägs ände. Lärare och språkdidaktiska forskare kommer 
även framöver att nyansera och förändra bilden av förstaspråkets funktion. Intressant är att 
artikeln rymmer en del av de frågeställningar som kan komma att föranleda en sådan 
utveckling, t.ex. sambandet mellan förstaspråksanvändande och implicit kunskap i 
andraspråket samt skillnaden mellan aktivt tvåspråkiga elever och elever som lär sig ett 
andraspråk. Ny kunskap på detta område kan komma att förändra synen på språkundervisning 
i framtiden. 

Teoretisk)referensram)–)Krashens)”monitor)model”)
I systematiska litteraturstudier kan även en ämnesadekvat teoretisk ram (en modell, teori eller 
tidigare forskning) användas för att fördjupa analysen, men den bör vara relevant i förhållande 
till arbetets syfte och primära intressesfär och bidra till att tillgängliggöra och formulera 
slutsatser (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 168f). 
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Denna studie kommer att ta sin teoretiska utgångspunkt i den språkdidaktiske 
teoretikern Stephen Krashens modell för andraspråksinlärning. Under 1970-talet växte det 
fram en avsevärd kritik mot den ditintills allenarådande direktmetoden för språkinlärning 
(Malmberg, 1997, s. 334ff) och det är i den kontexten som Krashen får stort genomslag för sin 
så kallade ”monitor model” som rymmer fem hypoteser om andraspråksinlärning och som, 
med vissa modifikationer, har kommit att prägla den språkdidaktiska diskursen fram tills idag. 

Den första hypotesen (”acquisition-learning hypotesis”) ställer processen där ett barn 
tillägnar sig ett förstaspråk mot processen där hen, något senare, lär sig ett eller flera andra 
språk. Krashen (2009, s. 10) menar att den elementära skillnaden mellan dessa två processer 
är att den förstnämnda till stor del är omedveten, medan den sistnämnda är i högsta grad 
medveten. Att tillägna sig ett språk innebär att individen utvecklar en förnimmelse för 
språkets natur, för rätt och fel i språket och för språkets funktion. Denna förnimmelse 
utvecklas uteslutande i kommunikativa sammanhang och i autentiskt samspel med 
omgivningen. Att lära sig ett språk innebär tvärtom att individen utvecklar en metaspråklig 
begreppsapparat och explicit kunskap om grammatiska strukturer och andra språkliga 
fenomen. Intressant är att Krashen (ib.) menar, i motsats till andra teoretiker, att tillägnandet 
av språk inte upphör i och med puberteten och dessutom att tillägnandet är en effektiv metod 
till skillnad från lärandet. Krashen hävdar exempelvis att felkorrigering (en klassisk 
språkdidaktisk lärandemetod) inte har bevisad effekt på språkförmågan. 

Där lärandet i andraspråkssammanhang fyller en funktion är enligt Krashen (2009, s. 
15ff) när explicita kunskaper kan användas för att korrigera och redigera spontana yttranden 
(som är ett resultat av tillägnade språkkunskaper). Med denna andra hypotes (”monitor 
hypotesis”) ville Krashen visa på att explicita (i regel formella) kunskaper om språk spelar en 
roll, men dock liten, i faktisk andraspråksanvändning. Det finns emellertid tre rekvisit för att 
kunskaperna ska kunna få denna roll och det är tid, formfokusering och metaspråkligt 
kunnande. Typsituationen är alltså en andraspråksstudent som tar sig tid att revidera sitt språk 
(i regel en text) utifrån grammatisk/formell kunskap om språket. Krashen (ib.) menar att 
denna aktivitet kan vara ett sätt att internalisera (tillägna sig) formell kunskap, varför han 
delvis erkänner behovet av explicit kunskap. 

En annan intressant hypotes som Krashen (2009, s. 12ff) formulerade är den om att 
språk tillägnas sekventiellt och dessutom ofta i förutsägbara sekvenser (”the natural order 
hypothesis”). Många studier har gjorts på engelskstudenter och slående är att 
andraspråksstudenter, oavsett deras första språk, verkar tillägna sig olika grammatiska 
morfem (såsom ing-form, plural-s, nexus o.s.v.) i en given ordning. Något som komplicerar 
bilden är att det inte är i ökande svårighetsgrad som dessa sekvenser ordnas. Exempelvis 
verkar engelsk verbböjning med ett ”s” i tredje person singular, en tämligen enkel regel, vara 
något som även högpresterande elever som kommit långt i sin andraspråksutveckling 
systematiskt gör fel på (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 37). 

Vad gäller svårighetsgrad, progression och nivå på/i språkstudierna formulerade 
Krashen (2009, s. 20ff) hypotesen (”input hypothesis”) om att optimal utformning för att en 
elev ska kunna tillägna sig ett andraspråk uppnås på den föreställda nivån i + 1, där i står för 
en inlärares aktuella språknivå (avseende ordförråd, förmåga att mobilisera morfologisk-
syntaktiska strukturer och metaspråklig kompetens) och + 1 för precis nästkommande nivå. 
Där möter inläraren strukturer och ord som till övervägande del är bekanta och 
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internaliserade, men också någon strukturell aspekt eller något ord som ter sig främmande för 
eleven. I denna situation gynnas tillägnandet eftersom inläraren kan använda förkunskaper för 
att bearbeta det okända som dykt upp. Krashen (ib.) pekar samtidigt på att det krävs att denna 
nivå aktivt eftersöks. Om ett givet innehåll i en kommunikationssituation förstås av eleven 
(motsvarar hens språknivå) kommer i + 1 automatiskt genereras eftersom en kommunikativ 
autentisk miljö alltid är unik och rymmer + 1.  

Även om vi finner den optimala, mest gynnsamma miljön för språkinlärning, där alla 
fyra ovan nämnda aspekter har tagits i beaktande, så är inte det en fullständig garanti för att 
språkkunskaperna utvecklas. Krashen (2009, s. 30ff) formulerade därför sin femte hypotes 
(”affective filter hypothesis”) som tar sikte på hur olika känslomässiga tillstånd kan påverka, 
både till det bättre och det sämre, språkutvecklingen. Motivation, oro och självförtroende är 
exempel på mentala tillstånd som har stor påverkan på språkinlärning. För att låna Krashens 
ord så blir dessa tillstånd som filter varigenom språkundervisningen ska passera.  
I sammanhanget ska nämnas att Krashens teorier fått viss kritik (Lightbown & Spada, 2006, s. 
38). Frågetecken om huruvida det är möjligt att testa hypoteserna empiriskt har höjts och 
problemet i att göra distinktion mellan det lärda och det tillägnade har påtalats. Men i detta 
arbete kommer Krashens teorier inte användas som oproblematiska sanningar, utan snarare 
som ett sätt att teoretiskt kunna organisera och navigera i resultaten av den systematiska 
litteraturstudien och som ett sätt att ge en teoretisk resonansbotten till de skiftande iakttagelser 
som den systematiska litteraturstudien lär återge. Krashens ”monitor model” blir snarast ett 
teoretiskt raster än en oreflekterad utgångspunkt.  
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Metod)

Vad)är)systematiska)litteraturstudier?)
Ovan diskuteras motiven för systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap och hur den 
kan generera vetenskaplig förståelse för olika interventioner i skolan. I förlängningen hoppas 
förespråkarna på att metoden att syntetisera vetenskaplig litteratur ska kunna utmynna i 
vetenskapligt grundad pedagogik. Davies (1999, s. 109) menar att det inte nödvändigtvis 
handlar om att föra samman en mängd disparata iakttagelser och på så sätt generera en 
patentlösning, utan snarare att avgöra relevansen i vetenskapskollektivets kunskap om en viss 
intervention för den egna undervisningspraktiken.  

Men det förutsätter en medvetet utformad studiedesign kring frågan om förstaspråkets 
funktion i andraspråksinlärningen. Det innebär (jmf Davies 1999, s. 109) att följande aspekter 
måste täckas i studiens utformning: 

• formulering av relevant sökstrategi (sökvägar, sökord och urvalskriterier)  
• formulering av kriterier för kvalitetsvärdering av inkluderade texter 
• val av syntes- och analysverktyg 

I följande avsnitt behandlas denna studie utifrån dessa aspekter och i anslutning till detta 
kommer också en etisk diskussion att föras. 

Sökstrategi)
En ändamålsenlig sökstrategi definierar vilka kanaler för vetenskaplig publicering som ska 
täckas, vilka sökbegrepp som används för att fånga upp publiceringar relevanta för ämnet och 
vilka urvalskriterier som ska användas för att urskilja det mest adekvata källmaterialet 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 78, 81f). Författarna av metodlitteraturen 
understryker också vikten av att också motivera och problematisera dessa val.  

Denna litteraturstudie kommer bottna i en databassökning i det välkända 
utbildningsvetenskapliga kunskapsnavet Educational Resources Information Center (ERIC) 
som rymmer internationell forskning i form av vetenskapliga tidskriftsartiklar, avhandlingar 
och böcker, varav majoriteten är författade på engelska. Det finns naturligtvis flera andra 
välrenommerade informationskanaler som tillgängliggör utbildningsvetenskaplig forskning 
med relevans för denna studie, såsom Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), 
The Campbell Library eller Pedagogisk forskning i Sverige, men dessa och andra relevanta 
databaser har exkluderats med hänvisning till behovet av avgränsning och genomförbarhet. 
Av samma skäl sker heller ingen manuell informationssökning inom ramen för denna 
litteraturstudie trots att vissa litteraturstudier kombinerar manuell sökning med 
databassökning. 

Rätt använd kan databassökning användas för att komma åt en bred bas i ett visst 
ämnesområde, men det kräver samtidigt att den digitala strukturen hanteras på rätt sätt i 
sökningen, t.ex. vad gäller databasernas indexeringssätt (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013, s. 75). I den aktuella databasen ERIC är titlar på publicerade artiklar, dess 
författare och nyckelord sökbara. Som ett led att optimera och kalibrera sökningen mot dessa 
sökbara fält har ämnesordlistan som hör till databasen (thesaurus) och andra referenstexter 
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(såsom Lightbown & Spada, 2006) används för att nå terminologisk exakthet, och detta 
sökstrategiska optimering har för denna litteraturstudie utmynnat i följande sökstruktur: 

• ”first language” OR ”L1” OR ”native language” OR ”mother tounge” 
• AND ”second-language acquisition” OR ”second-language learning” OR ”L2 

acquisition” 
• AND ”role” OR ”influence” 

Eftersom arbetet syftar till att behandla förstaspråkets påverkan på 
andraspråksinlärningen har tre sökled satts upp i sökstrategin. Texten ska röra förstaspråket (i 
alla dess aspekter). Texten ska dessutom röra andraspråksinlärning (d.v.s. den pedagogiska 
situation där ett främmande språk tillägnas eleven). Dessa två sökled ska sedan sättas i 
relation till varandra med ord som ”roll” eller ”betydelse”, vilket motsvarar det tredje 
sökledet. För att databassökningen ska ge träff på ett givet publicerat arbete krävs emellertid 
att varje enskilt sökled kan matchas mot arbetet, vilket i praktiken innebär att ett arbete om 
andraspråksinlärning som inte tar upp förstaspråket i relation till detta kommer att ignoreras. 
Detta krav på sökningen säkerställs rent söktekniskt med en så kallad boolesk operator, 
”AND” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 78) som används för att begränsa 
en sökning. 

Samtidigt får sökresultatet inte begränsas till den grad att sökningens kvalitet och 
representativitet kan ifrågasättas. Detta forskningsområde är brett, avseende såväl teoretiska 
perspektiv som terminologisk apparat, varför det finns anledning att tillåta flera (mer eller 
mindre) synonyma begrepp inom vart och en av de tre sökleden. Exempelvis kan förstaspråk 
lika gärna betecknas som ”L1” i den vetenskapliga nomenklaturen. Därför används återigen 
en boolesk operator, ”OR”, (ib.) för att öppna upp varje sökled för fler träffar. Dessutom 
används engelska sökord, nödvändigt för att optimera sökstrukturen efter databasens 
övervägande engelska innehåll. 

Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 82) beskriver att även en 
välfungerande och välgenomtänkt sökstrategi kommer att fånga upp en stor mängd forskning 
som på något sätt inte är relevant för litteraturstudien. Därför har följande primära 
urvalskriterier satts upp för att hantera resultaten av databassökningen: 

• publicering i perioden 2004–2014 
• empirisk studie med i huvudsak kvalitativ ansats 
• ha som primärt studiefokus förstaspråkets funktion för andraspråksinlärning 
• publicering först efter genomgången peer-review 

Avgränsning i tid motiveras med ambitionen att teckna aktuellt forskningsläge. Kravet 
på empiri beror på att möjligheten att skapa förståelse för en viss intervention underlättas av 
en empirisk bas (Bolin, 2010, s. 165). Att urvalet begränsar sig till studier med kvalitativ 
ansats beror på denna studies omfång, då en mer omfattande systematisk litteraturstudie har 
ambitionen att syntetisera empiriska data av såväl kvalitativ som kvantitativ art (Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013, s. 23). Kravet på peer-review kan ses som ett sätt att 
säkerställa arbetets innehållsliga och vetenskapliga kvalitet och bäring (Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013, s. 62). 
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Kvalitetsvärdering)
I metodlitteraturen förs ett ingående resonemang om att kvalitetsvärdera empiriskt orienterad 
kvalitativ forskning, alltför ingående för att det ska vara motiverat att rekapitulera dessa 
förhållningsregler här i sin helhet. Men för att ändå skissartat visa på de mest centrala 
slutsatserna och som har haft störst betydelse i detta arbete följer här en överblick. 

För det första ska datainsamlingsmetoden/-metoderna skärskådas (Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013, s. 127ff). De vanligaste kvalitativa metoderna är intervju, 
fokusgruppsintervju, observation, fallstudie, textanalys och kvalitativa enkäter, där de flesta 
också kan variera i struktureringsgrad. Härpå tillkommer en del domänspecifika metoder 
(såsom konceptanalys, learning study eller språktester), men de kan också värderas enligt 
liknande kriterier. Centralt i metodologisk kvalitetsvärdering är främst metodologisk 
medvetenhet och ändamålsenlighet, teoretisk förankring och perspektivtagande samt 
metodkritisk diskussion. 

För det andra ska resultatdiskussionen värderas och ställas i relation till studiens syfte 
och design (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 141f), vilket i det här fallet innebär att 
fokus ligger på innebördsrikedom. I metodlitteraturen förklaras innebördsrikedom som en 
forskares förmåga att låta verkligheten framträda nyansrikt och med en tolkningsram som kan 
kontextualisera disparata iakttagelser, och rent av bidra med ny teori.  

För det tredje ska de inkluderade vetenskapliga studiernas rimlighet värderas (Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013, s. 62). Tecken på rimlighet kan vara att påståenden prövas mot 
andra kända förhållningssätt i ämnesområdet eller att analysen präglas av konsistens och logik 
i tankegång och argumentation. Även pragmatiska aspekter, huruvida resultaten kan vara till 
nytta i undervisningspraktik eller bidra med uppslag för ny forskning, kan kopplas till 
rimlighetskriteriet. 

Viktigt att påpeka är att alla kriterier inte kan användas oböjligt på var och en av de 
forskningspublikationer som ingår i studien. Bedömningen bör snarast bottna i en helhetsbild 
av forskningen sammantaget (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 145). 
Kvalitetsvärderingen är dessutom inte något som görs pliktskyldigt utan den spelar en 
avgörande roll i skattningen av studiernas bevisvärde (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, 
s. 92). Bevisvärdet (nedan angivet som låg studiekvalitet, medelhög studiekvalitet eller hög 
studiekvalitet) anger vilken vikt studien ska tillskrivas i den kommande syntetiseringen. 

Metaetnografisk)syntesmetod)
De resultat som studierna i en systematisk litteraturstudie påvisar måste beskrivas och 
kvalitetsvärderas, men för att litteraturstudien ska motsvara kravet på systematik krävs att 
dessa resultat syntetiseras. Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 167) definierar en 
syntesmetod som en ”gruppmetod för att strukturera problemlösning”. I detta avsnitt kommer 
den syntesmetod som används i detta arbete kort att presenteras och motiveras. 

Medan litteraturstudier som söker syntetisera kvalitativ forskning främst använder 
metaanalys som syntesmetod (där enskilda studier översätts till ett gemensamt mått), så har 
metaetnografin vuxit fram som ett alternativ för syntes av kvalitativ orienterad forskning 
(Bolin, 2010, s. 170). Trots namnet så avses i sammanhanget syntetisering av all form av 
tolkande vetenskaplig forskning, inte nödvändigtvis etnografi (Noblit & Hare, 1988, s. 25). 
Metoden växte fram som en motkraft mot kvalitativa syntesmetoder som enligt kritikerna 
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bygger på antagagandet om att ett visst fenomen är likartat oavsett kontext. Pionjärer i denna 
metodutveckling är Noblit och Hare (1988, s. 13), som understryker att dekontextualiserade 
data är missvisande. Istället förespråkar de (1988, s. 11) en tolkande metod, där enskilda 
resultat ska ses i ljuset av de metoder och kontexter som genererat dem. De ska vidare 
syntetiseras genom att de i det närmaste översätts till parallella studiers begreppssfär, varvid 
enskilda studier tillåts belysa varandra och därmed skapa en större förståelse. Noblit och Hare 
(1988, s. 39) menar att forskarens analytiska fokus ”måste ligga på koncept, teman, strukturer 
och/eller metaforer som författarna använder för att förklara vad som sker” [min översättning] 
så att forskaren utifrån detta kan syntetisera forskningsresultat. Den analytiska ansatsen i 
metaetnografi består främst i att studier jämförs och tolkas i ljuset av varandra (Noblit & 
Hare, 1988, s. 47), med t.ex. teman, metaforer eller förståelseramar som praktiska 
syntesingångar. I denna studie har den metaetnografiska arbetsgången komprimerats till tre 
steg: 

1. Att närläsa av inkluderade studier. I detta steg arbetar forskaren med att repetitiv 
närläsning av de studier som kommit fram i sökprocessen. Fokus bör ligga på detaljer 
och syftet vara att identifiera vilka ingångar (teman, metaforer, förståelseramar o.s.v.) 
som är mest pregnanta i det aktuella fallet. Tänkbara analytiska ingångar är: 
- teman (kategorisering och organisering av olika iakttagelser) 
- metaforer (översättning av iakttagelser) 
- förståelseramar (belysning av iakttagelser med vissa perspektiv) 
När Noblit och Hare (1988, s. 28) beskriver detta steg är de samtidigt tydliga med att 
processen kan te sig oklar, vilket de motiverar med att tolkningsramar inte får snävas 
till. 

2. Att relatera studierna till varandra. I ett centralt andra steg ska relationer mellan 
studierna fastställas, då utifrån de analytiska ingångar som fastställdes i fas ett. I denna 
fas ska studierna respektive förhållningssätt kontrasteras genom att påvisa likheter och 
skillnader och relateras till de fastställda gemensamma ingångarna (ib.). 

3. Att skapa en helhetsbild. I ett sista moment kommer syntesmetoden sträva efter att 
behandla problemområdet övergripande. Förståelsen utifrån syntesen skapar en större 
kunskap som formuleras i detta steg (ib.).  

I denna studie kommer stegen motsvaras av den detaljerade resultatbeskrivningen (steg 
1), den metaetnografiska analysen (steg 2) och resultatdiskussionen (steg 3). 

Etiska)aspekter)
Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 70) menar att en systematisk litteraturstudie måste 
vara etiskt utformad på så sätt att studierna som valts ”har fått tillstånd från etisk kommitté 
eller där noggranna etiska överväganden har gjorts”. Alla artiklar måste presenteras och tas i 
beaktande, även de som eventuellt motsäger forskarens egen åsikt.  

I denna studie har dessa båda etiska aspekter tagits i beaktande. Vad gäller studiernas 
egna etiska överväganden finns exempel på där detta saknas i materialet, men dessa har ändå 
tagits med för att inte förfela den sammantagna vetenskapliga bilden. I dessa fall har det 
noterats och tagits med som en aspekt på artikelns samlade studiekvalitet.  
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Resultat)

Utfall)av)litteratursökningen)
Databassökningen enligt ovan angiven sökstrategi renderade 1101 vetenskapliga artiklar/ 
publikationer varav flertalet valdes bort med hänvisning till formella urvalskriterier 
(publiceringsår, peer-review). Den mest frekvent förekommande anledningen till att en artikel 
valts bort är dock att den primära studiefokusen legat någon annanstans än på förstaspråkets 
funktion för andraspråksinlärning. Vissa studier har t.ex. letat samband mellan förstaspråk och 
andraspråkskompetens utan att anlägga ett pedagogiskt perspektiv. Andra studier har snarare 
valt att teckna hur andraspråksinlärning artar sig utifrån andra aspekter än förstaspråket (t.ex. 
arbetsminne och feedback). Säkerligen finns här studier som delvis kan vara intressanta givet 
denna litteraturstudies syfte, men urvalskriteriet är att studiefokusen primärt ska ligga på 
förstaspråket och inte bara delvis. Studier som tar ett brett grepp på andraspråksinlärning 
faller alltså bort. Många studier anlägger också en kvantitativ ansats och sållas därför bort av 
det skälet. 

Totalt omfattar studien 13 texter och de presenteras översiktligt i nedanstående tabell, 
där EFL står för andraspråksundervisning i engelska (English as a Foreign Language), FLE 
står för andraspråksundervisning i franska (Français Langue Étrangère), DaF står för 
andraspråksundervisning i tyska (Deutsch als Fremdsprache) och ELE står för 
andraspråksundervisning i spanska (Español como Lengua Extranjera): 

 
Författare( Område( Studiekvalitet/bevisvärde(
Aldosari!(m.fl.),!2010,!
Australien!

EFL! Medelhög!

Allard!(m.fl.),!2011,!Japan,!
Kanada!

FLE! Låg!

Aydin,!2011,!Turkiet! EFL! Medelhög!
Bylund!(m.fl.),!2012,!Sverige! Andraspråksutveckling!i!

förhållande!till!L1Ianvändning!
generellt!

Medelhög!

Chavez,!2006,!USA! DaF! Hög!
Cyparsade!(m.fl.),!2013,!

Mauritius!

Teoriundervisning!på!L1!i!land!
där!L2!normalt!är!
undervisningsspråk!

Låg!

Halasa!(m.fl.),!2012,!Jordanien! EFL! Låg!

Lin,!2012,!Australien! EFL! Medelhög!

Moore,!2013,!Australien! EFL! Medelhög!

Mohamed,!2013,!Maldiverna! Teoriundervisning!på!L1!i!land!
där!L2!normalt!är!
undervisningsspråk!

Medelhög!

Scott!(m.fl.),!2008,!USA! FLE/ELE! Hög!

Weijen!(m.fl.),!2009,!

Nederländerna!

EFL! Medelhög!

Yiakoumetti!(m.fl.),!2011,!

Storbritannien!

EFL! Hög!
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Detaljerad)beskrivning)av)inkluderad)litteratur)
De tretton studier som ingår i denna systematiska litteraturstudie presenteras mer ingående i 
en bilaga i slutet av denna uppsats. Där motiveras angiven studiekvalitet och studieobjekten 
preciseras. Framför allt läggs vikt vid resultat och vad studieförfattarna lyckats påvisa i de 
enskilda studierna. 

Vid läsning av den metaentografiska analysen, där resultaten i de enskilda studierna 
ställs mot varandra och används för att belysa varandra för att skapa en större förståelse för 
problemområdet, bör bilagan med den detaljerade beskrivningen av varje enskild uppsats 
fungera som ett stöd.  
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Metaetnografisk)analys)av)inkluderad)litteratur)

Valda)ingångar)till)syntes)
I närläsningen av de tretton vetenskapliga studierna har följande gemensamma ingångar 
utkristalliseras. Nedan analyseras adekvata studier (genom att påvisa likheter/skillnader) och 
detta hela tiden i förhållande till den gemensamma ingången. Totalt handlar det om en 
metafor och sex teman: 
- förstaspråket som redskap (metafor) 
- förstaspråket mot inlärningens kontext 
- förstaspråket som en förutsättning för andra språk 
- specifika språkliga kompetenser 
- förstaspråket i det multispråkiga klassrummet 
- förstaspråket mot ålder, språknivå och språkförmåga 
- förstaspråket i en optimal undervisning 

Förstaspråket)som)redskap)
I de vetenskapliga studierna målas upp en tydlig bild av förstaspråket som ett nyttigt redskap i 
andraspråksinlärningen som underlättar och spelar en rättmätig roll. Bilden av förstaspråket 
som en hjälpare etableras i konfrontation mot vad som uppfattas som en ålderdomlig 
föreställning om att andraspråksundervisning i möjligaste mån exklusivt bör bedrivas på 
andraspråket. ”In the past, the dominant view towards the use of L1 in L2 classes was that it 
should be strongly discouraged, in not outright prohibited”, konstaterar Aldosari (2010, s. 
356) i inledningen till sin studie av en saudisk EFL-klass. Halasa (2012, s. 72) tar även upp 
flera av de argument som tidigare används för att etablera denna didaktiska sanning, t.ex. att 
alla feltyper i andraspråkbruket kan hänföras till interferens av förstaspråket eller att det är 
först när andraspråksutvecklingen sker oberoende av förstaspråket som språkförmågan kan 
fördjupas och bli rent av modersmålslik. Det är således i opposition mot detta synsätt som 
många artikelförfattare, mer eller mindre uttalat, pekar på förstaspråket som en tillgång i 
andraspråksklassrummet. 

De hjälpande roller som tillskrivs förstaspråket är främst relevanta i skeden av 
uppgiftsavkodning och lexikal mobilisering. Aldosari (2012, s. 372) skriver om hur 
förstaspråket användes för att fullfölja och förfina uppgiftsförståelsen i framför allt mer 
komplexa lärandesammanhang (såsom novellskrivning eller arbete i textprocess) och för att 
avkoda främmande ord och skapa fungerande formuleringar på andraspråket. Halasa (2012, s. 
79) beskriver förstaspråket på ett liknande sätt och tillskriver det en aktiv och positiv roll, där 
andraspråksinlärning inte handlar om imitation av modersmålstalare, men om utveckling av 
förmågan att aktivt agera (”operate”) i andraspråket med olika strategier. Utöver det som 
Aldosari konstaterar nämns här den kontrastiva effekt som förstaspråket kan generera i 
förhållande till andraspråket, men också att aktivt bruk av förstaspråket i undervisningen utgör 
en övning inför faktiskt behov av kodväxling. 

Den funktionella aspekten på förstaspråket, redskapsmetaforen, genljuder i många av de 
andra studierna. Lin (2012, s. 376) skriver om hur andraspråksläraren kan kapitalisera på 
effekterna av en smidig klassrumsdialog när den bedrivs på förstaspråket, utan missförstånd 
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och onödiga omtagningar, främst avseende instruktioner. Visserligen finns studier (bland de 
tretton som ingår i denna studie) som inte ger uttryck för det didaktiska skiftet mot en mer 
accepterande syn på förstaspråket, men de gör samtidigt inte uttryck för motsatsen heller. 
Ingen studie ser förstaspråksanvändning som odelat negativt för inlärning. 

Snart sagt en likadan slutsats, men med en annan ingång, växer fram i Aydin (2011, s. 
1566) där nöjesläsning på förstaspråket utanför regelrätta klassrumssituationer sätts i relation 
till andraspråksinlärning. Undersökningen visade att läsningen inte bara hade effekter på de 
direkta språkkunskaperna, men också på färdigheter och förmågor som är avgörande för 
lyckade studier i ett andra språk: minne, kreativitet, kritiskt tänkande, inlevelseförmåga och 
generella insikter om lingvistiska strukturer. I detta perspektiv blir förstaspråket visserligen 
bara ett indirekt verktyg, men fortfarande ett högst påtagligt verktyg. Samtidigt ska inte alltför 
långtgående slutsatser dras av detta, eftersom studien endast kartlägger upplevda effekter och 
inte faktiska dito. 

I det teoretiska ramverket skriver Krashen (2009, s. 22) att inläraren av ett andraspråk 
optimalt bör möta ett stoff som ligger precis bortom (”a little beyond”) den faktiska 
språknivån eftersom det är då ny språkförmåga kan tillägnas. Han erkänner att det är 
paradoxalt att inläraren kan hantera strukturer som ligger bortom faktisk språkförmåga, men 
pekar på olika typer av redskap som inläraren kan använda för att hantera nya språkliga 
fenomen. Till listan med kontextuella aspekter, ämneskunskaper och extralingvistiska 
kunskaper kan med fördel förstaspråket föras. Den redskapsmetafor som går igen i många av 
de behandlade studierna bör förstås mot detta fenomen, att det är en i raden av strategier som 
inläraren nyttjar i lärandeprocessen. Utifrån Krashen blir alltså förstaspråket en självklarhet 
och det kan sättas i relation exempelvis vad Moore (2013, s. 251) konstaterar i studien om 
elev-elev-interaktion vid en japansk EFL-kurs: ”L1 use arises naturally and productively in 
L2/bilingual discourse”. Förstaspråket blir en naturlig hjälpare för eleven i processen att bryta 
okänd mark. 

Förstaspråket)mot)inlärningens)kontext)
I flertalet studier som behandlas här finns en uttalad ambition att titta på kontextens betydelse 
för förstaspråksanvändning, både direkt och indirekt. Vissa studier behandlar kontexten som 
ett primärt studiefokus, såsom Moore (2013, s. 247) i den studie som precis nämndes där 
frekvens av förstaspråk sätts i relation till en rad kontextuella faktorer (interpersonella 
relationer eller pedagogisk ansvarsfördelning i klassrummet). I ett målande exempel från 
studien, där en paraktivitet (forskningsuppgift på andraspråket) renderar signifikant 
användning av japanska, analyseras detta både som ett symptom på och ett sätt att hantera 
”asymmetriska” tolkningar av uppgiften och en strategi för att förhandla ansvarsfördelning i 
uppgiften. In i uppgiften tar elever med sig relationer, sociala koder och erfarenheter av 
klassrumssituationer och Moore (2013, s. 250) visar intressant nog på hur bruket av 
förstaspråket rent av kan få en ökad frekvens ju längre en uppgift/kurs pågår. Han noterar en 
form av ”pedagogical fatigue” bland eleverna, vilket säkerligen kan relateras till 
skolsituationen i stort eller till en växande känsla av bekvämlighet med situationen. 

Vissa studier behandlar inte kontexten primärt, men når ändå dit i analysen av det 
insamlade materialet och i slutdiskussionen och understödjer därmed Moores iakttagelser och 
tolkningar. Aldosari (2010, s. 372) visar hur förstaspråket används som ett ”socialt” redskap 
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för att spegla och upprätthålla de relationer som finns inbyggda mellan elever i en paraktivitet, 
både när relationen är samarbetsorienterad eller dominant/passiv i sin natur. I 
samarbetsorienterade parrelationer används förstaspråket för att fördela roller och föreslå 
lösningar på uppkomna problem, medan i dominant/passiva relationer används förstaspråket 
för att ge order. 

Chavez (2006, s. 49) studie om tyskelever i tre olika klasser har också en tydlig 
ambition att se hur den enskilda lärarens särart och dennes egen uppfattning av lärarrollen 
samverkar med andraspråksinlärningens grunder. I studiens grundantagande blir läraren en 
ypperligt avgörande kontextuell aspekt att ta hänsyn till i diskussionen om förstaspråkets 
funktion. Chavez (2006, s. 60f) finner exempelvis att två av de tre lärarna skapar en 
lärandemiljö med större förstaspråksanvändning (engelska), vilket Chavez sätter i relation till 
större fokus på grammatik och lexikal exakthet. Men analysen blir mer komplicerad än så, för 
de klassrummen med relativt sätt högre förstaspråksanvändning uppvisar samtidigt olikheter, 
exempelvis i makt och ansvarsfördelning lärare/elevgrupp. I det ena klassrummet kan 
språkbruket hänföras till lärarens aktiva val och didaktiska upplägg, medan i det andra 
klassrummet framstår det ymniga bruket av engelska som ett elevdrivet förhållningssätt. 
Chavez (2006, s.85) noterar dessa avgörande skillnaderna mellan tre tyskklasser men är 
samtidigt försiktig med att dra allt för långtgående slutsatser om lärarens betydelse: ”the 
question of which teacher’s approach is the pedagogically most meritorious in terms of 
student achievement remains unanswered and will depend on [...] the achievement measures 
selected [...] and the context in which achievement is being measured”. Skrivningar som 
”depends on”, ”varies with” eller ”is related to” återfinns i många av de studier som studerats 
och visar på vikten av den omgivande kontexten. Att de kontextuella faktorer som tillskrivs 
betydelse varierar kraftigt (läraren, elevers förkunskap eller relationer till övriga klassen) är 
samtidigt intressant och vittnar om områdets komplexitet.  

Det är orealistiskt att forskningsläget skulle kunna visa på en enskild faktor som 
utmärker sig bland de kontextuella aspekterna på andraspråksinlärning generellt. Två studier 
visar tvärtom på att kontextuell särprägel snarare kan vara avgörande för hur 
språkundervisningen gestaltar sig. Mohamed och Cyparsade har i sina studier speglat 
undervisning (i reguljära teoriämnen) på Maldiverna och på Mauritius, två länder med 
skolsystem där all undervisning sker på andraspråket (engelska och i viss mån franska), 
medan förstaspråket (dhivehi och kreol) helt exkluderas i lärandesammanhang. I studierna 
testas undervisning på förstaspråket som en åtgärd för bättre måluppfyllelse och effektivare 
utveckling av tvåspråkighet (andraspråken spelar en mycket stor roll på både Maldiverna och 
Mauritius) och resultaten verkar ha varit positiva. Mohamed (2013, s. 201) konstaterar att en 
reviderad språkpolicy i undervisningen kan bidra mycket, t.ex. ”to develop proficient 
bilinguals of Dhivehi and English in the Maldives”. Cyparsade (2013, s. 413) konstaterar för 
Mauritius vidkommande att undervisning på förstaspråket ”engages learners in meaningful 
interactions”. Ett alltför komplext stoff (astronomi i detta fall) tillsammans med en 
språkbarriär kan vara förvirrande (”lots of confusion”) (Cyparsade, 2013, s. 407) för dessa 
elever.  

Dessa två undersökningar visar på hur speciella undervisningssystem där all 
undervisning sker på andraspråket kan påverka lärandeprocessen negativt och göra stoffet allt 
för komplext för den enskilda eleven. Dessa resultat går alltså inte att översätta till exempelvis 
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svenska förhållanden där undervisningen i regel bedrivs på elevernas förstaspråk (med 
undantag för elever med annan etnisk bakgrund). Det allmängiltiga i studierna ligger dock i 
den betydelse som kontexten tillskrivs, där utbildningssystemet råkar vara en parameter av 
stor vikt i de aktuella fallen. 

Gemensamt för alla studier som tar kontextuell hänsyn är att externa parametrar sätts i 
relation till elevers mer känslomässiga reaktioner på undervisningen (oavsett om det är 
”pedagogical fatigue” eller motivation). Kontextuella faktorer antas påverka användandet av 
förstaspråket och rendera (tillsammans med andra faktorer) ett känslomässigt förhållningssätt 
inför undervisningen. Dessa idéer om ett känslomässigt filter i andraspråksinlärning känns 
igen från Krashens (2009, s. 31) teoretiska ramverk. Ett undervisningssystem som tillåter 
förstaspråk kan vara trygghetsskapande och motivationshöjande (Cyparsade/Mohamed) och 
samtidigt kan en allt för bekväm inställning till studierna ge en mättnad (Moore). 

Men samtidigt ska inte kontexten reduceras till stimuli för känslomässiga reaktioner. 
Inte minst Chavez studie visar att kontexten (lärarens roll) kan ha mer mekanisk inverkan på 
förstaspråket och i förlängningen inlärningen av andraspråket. 

Förstaspråket)som)en)förutsättning)för)andra)språk)
På vissa ställen i studierna antyds till och med att förstaspråket fungerar eller används på ett 
visst sätt kan vara en förutsättning för att lära ett andraspråk. Bylund har i en studie tittat på 
människor som flyttar till ett nytt land exempelvis p.g.a. migration och ökad internationell 
rörlighet och hur tvåspråkigheten artar sig mot den speciella fonden. Där rör det sig om 
personer i åldern 19 till 40 som har spanska som modersmål och lever och vistas sedan en 
längre tid i Sverige, där svenska blir andraspråket. Bylund (2012, s. 235) visar hur hög eller 
mycket hög språkförmåga i svenska (”nativelikeness”) också gjorde så i förstaspråket. Denna 
slutsats dras dels i polemik mot en gammal sanning i språkinlärningsteori där förstaspråkets 
setts som ett hinder för att utveckla mycket hög språkförmåga i ett andra språk (jmf 
diskussionen ovan om totalt förbud mot förstaspråket i klassrummen), dels utan direkt 
koppling till faktisk utformning av undervisning. Bylund påvisar således en korrelation 
mellan språkförmågorna i första- och andraspråket, men etablerar inget kausalt samband. Men 
studieresultaten öppnar upp för framtida empirisk forskning om ”the role of L1 fore L2 
nativelikeness” (s. 236). 

Det ska understrykas att Bylunds studie utmärker sig genom att studera tvåspråkighet 
mot en fond av immigration och språkbyte, men i sin fokus på förstaspråket kan studien sättas 
i relation till andraspråksinlärning generellt, även klassisk undervisning i engelska och 
moderna språk.  

Ansatsen att titta på kausala samband mellan första- och andraspråket kan exempelvis 
sättas i relation till Allards studie som utvärdera utbildningsaktiviteter som bygger på 
interkulturell analys av språkliga svårigheter och specialdesignade uppgifter som tar 
interkulturell hänsyn, skapade i s.k. ”culturally aware-systems” (s. 694). Till grund för studien 
var att forskarna noterade att franskstudenter i Kanada (med engelska som första språk) hade 
märkbart svårt att hantera den avgörande distinktionen mellan andra person singular och 
plural (”tu” och ”vous”), ett skifte som för med sig stora konsekvenser på formalitetsgrad och 
artighet. Detta antas bero på att motsvarande distinktion inte finns på engelska där båda 
formerna motsvaras av ”you” utan nämnvärd skillnad. Riktade insatser som tar hänsyn till 
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sådana mellanspråkliga/-kulturella skiljelinjer anses således nödvändiga och enligt studien 
framgångsrika. I utvärderingar ska studenter konstaterat: ”I am grateful that this situation has 
been adressed” och ”why has this not been insisted upon sooner in our learning process?” (s. 
694).  

Mot detta ljus framstår andraspråksinlärning som avhängigt förstaspråket och framför 
allt förstaspråkskulturen och dess påverkan på språkliga strukturer. Samtidigt ska inte denna 
tendens överdrivas. Flertalet studier pekar inte på förstaspråket som nödvändigt för inlärning 
av andra språk, utan ser det snarare som ett redskap. Krashen (2009, s. 15) konstaterar 
angående sin ”the natural order hypothesis” att faserna i inlärningen av ett visst andraspråk 
”appear to be strikingly similar despite the first language of the acquirer”, vilket om det 
stämmer torde omöjliggöra såväl Bylunds som Allards slutsatser. Men även Krashen verkar 
öppna för att tillskriva förstaspråket en viss funktion: ”particular first languages may 
influence the duration of certain stages” (ib.). Utifrån materialet går alltså inte att säga att 
förstaspråket är nödvändigt för andraspråksinlärning, men att det finns en korrelation och 
betydelse verkar otvivelaktigt. 

Förstaspråket)i)förhållande)till)specifika)språkliga)kompetenser)
Flera av de studier som ingår är mycket specifika i sin fokus, men har det gemensamt att 
många fokuserar på en viss språklig kompetens som eleven förväntas utveckla på 
andraspråket. Denna tendens att koppla förstaspråket till utvecklandet av specifika 
kompetenser kan belysas utifrån tre studier – Weijen, Moore och Scott – som förhoppningsvis 
kan belysa varandra då de tar sikte på olika språkliga kompetenser: Weijen behandlar 
textproduktion, Moore tar upp muntlig interaktion och Scott vill analysera formfokuserade 
övningar där grammatisk/lexikal kompetens står i fokus. 

Weijen (2009, s. 238) lät 20 holländska engelskstudenter skriva fyra argumenterande 
texter på andraspråket, samtidigt som de förväntades kommentera sitt eget skrivande muntligt. 
Hela skrivprocessen (begränsad till en halvtimma per text) spelades in och utgjorde 
analysmaterialet, tillsammans med referensvärden om språknivå och själva textprodukten. För 
att sätta förstaspråket i relation till textkvalitet användes olika modeller för att hitta korrelation 
(LISREL-modeller) och Weijen (2009, s. 245) kunde utifrån detta konstatera att användning 
av förstaspråket inte står i direkt samband med textkvalitet. Istället tolkas förstaspråket 
(oavsett om det användes för metakommentarer eller strukturering av stoff) som ett symptom 
på att eleven har svårt att samordna de mångskiftande kognitiva aktiviteter som startar under 
en skrivprocess. Genom att nyttja förstaspråket minskar elevens risk för ”cognitive overload”. 
Weijen drar därmed inte slutsatsen att användningen av förstaspråket behöver vara negativt, 
symptom på att aktiviteten är för svår eller missriktad, men inte heller att användningen 
behöver vara positiv. Att parera för risken att uppgiften blir övermäktig behöver inte vara 
optimalt för utvecklingen av skrivförmåga på andraspråket. Weijen (2009, s. 246) är istället 
försiktig med att dra allt för långtgående slutsatser om sambandet mellan 
förstaspråksanvändning och skriftlig framställning. Att skriva argumenterande text är 
omvittnat komplicerat (även på förstaspråket), varför studien med fördel kan utökas till att 
gälla fler genrespecifika texter för att mer heltäckande kunna beskriva fenomenet.  

Moore (2013, s. 243) lät tolv engelskelever vid ett japanskt universitet arbeta i par där 
muntlig interaktion stod i fokus. Uppgifterna var relativt omfattande och syftade till att 
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eleverna skulle få hålla muntliga presentationer om tio minuter. Denna komplexitet kan, enligt 
Moore (2013, s. 249), sättas i direkt relation till det relativt stora användandet av förstaspråket 
(28 %). Andra mer begränsade aktiviteter kan syfta till att utveckla en specifik 
samtalskompetens (givna fraser, teman eller situationer), men den fria och tidsmässigt 
utsträckta naturen i detta arbete bidrog avsevärt. I denna studie ställs alltså inte förstaspråket i 
relation till den specifika språkliga kompetensen utan snarare till de didaktiska val som 
undervisande lärare gjort och hur dessa val påverkar förstaspråkanvändningen. Utifrån Moore 
är det inte kompetensen som eleven ska utveckla i sig som renderar förstaspråksanvändning 
utan uppgiftens komplexitet. På så sätt finns beröringspunkter mellan Weijen som antyder att 
förstaspråkets användning kan bero på det genrespecifika valet att arbeta med argumenterande 
text, möjligtvis tämligen komplext för eleverna, och Moores studie. 

Scott (2008, s. 103) använder relativa pronomen som ingång till en paraktivitet för 
amerikanska universitetsstuderande i franska och spanska med form och grammatiska 
strukturer i fokus. Studien består av en interaktionsanalys där elevernas samarbete studeras 
närmare. I Scotts (2008, s. 109) analys framstår förstaspråksanvändningen som betydligt mer 
relaterad till den faktiska språkliga kompetensen, då eleverna använder förstaspråket för att 
mobilisera grammatiska regler, översätta text och planera interaktion med partnern på 
andraspråket. Det är den språkliga kompetensen att arbeta formfokuserat som präglar allt 
användande av förstaspråket. Men samtidigt kan vi konstatera att det också finns kopplingar 
till de övriga två studierna. Scott (ib.) använder i likhet med Weijen begreppet ”cognitive 
overload” för att benämna det stadium som en elev vill undvika genom att reducera mental 
belastning och komplexitet med förstaspråksanvändning. Dessa slutsatser har Scott kunnat nå 
genom att använda en kontrollgrupp som ombads att endast använda andraspråket i övningen 
och således kunna jämföra med en grupp där förstaspråksanvändning var accepterat. 

Bilden som växer fram av dessa tre studier är en komplex bild, där 
förstaspråksanvändningen sätts i relation till språkliga kompetenser av olika slag, men också 
till vilken nivå dessa språkliga kompetenser övas. Är nivån hög och ter sig innehållet i 
undervisningen komplext kan detta leda till större förstaspråksanvändande. Men även om alla 
tre författarna verkar vilja understryka komplexitetsgraden går inte komma ifrån att 
förstaspråket används olika gentemot olika andraspråkliga kompetenser. Att mobilisera 
grammatiska regler är företrädelsevis kopplat till formfokuserade övningar, medan 
strukturering och andra textprocessuella åtgärder i första hand associeras till skrivandets 
konst. 

Diskussionen om komplexitet och ”cognitive overload” kan med fördel relateras till 
Krashens (2009, s. 19) tankar om ”monitor”-användning, d.v.s. kontroll av egen 
produktion/interaktion på andraspråket. Mycket av förstaspråksanvändningen kan ses som ett 
sätt att kontrollera och stadga sitt eget andraspråk, vilket kan leda till grammatisk 
övergeneralisering eller att önskan att tala/skriva korrekt går utöver det kommunikativa flytet. 
Så utifrån Krashen kan förstaspråket inte bara ses som ett utslag för komplexitet eller 
andraspråksspecifika kompetenser, utan för ett generellt kontrollbehov. Det ska i 
sammanhanget nämnas att Krashen (ib.) också skriver om underutnyttjande av ”monitor”-
funktionen i andraspråksinlärning och syftar då på inlärare som nöjer sig med att ”det låter 
rätt/bra” och underlåter att kontrollera detta, men det är svårt att relatera detta till studierna i 
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denna litteraturstudie. Kanske beror det på att studierna primärt fokuserar på användningen av 
förstaspråket och inte frånvaron därav. 

Förstaspråket)i)det)multispråkiga)klassrummet)
Ovan snuddade diskussionen vid problemet med att ofta betrakta andraspråksinlärning som en 
prototypisk process där inlärare i en etnisk och kulturell homogen miljö ska lära sig ett 
främmande andraspråk. Såväl Bylunds studie om svensktalande i Sverige med spanska som 
modersmål som Cyparsades och Mohameds studier om de genuint tvåspråkiga önationerna 
Mauritius och Maldiverna visar med relativt stor tydlighet på att andraspråksinlärning sker i 
betydligt mer varierade sammanhang där inte sällan mångkultur präglar processen på djupet.  

Ett annat bidrag till den förståelsen finns i Yiakoumettis studie som också visar på att 
skiftningar kan finnas inom ramen för ett och samma språkklassrum. Studien, som utförts på 
Cypern på 32 engelskelever i 12- till 13-årsåldern, består av en observationsstudie av ett 
kursmoment där eleverna arbetade med passiv diates som ett grammatiskt moment. 
Yiakoumetti (2011, s. 288) pekar på hur det finns två parallella förstaspråk, dialektala 
varieteter av grekiska: dels modern standardgrekiska, dels cypriotisk dialektal grekiska. Dessa 
båda dialekter samexisterar och främst standardgrekiska är undervisningsspråk även om alla 
inte har det som förstaspråket. Cypern är således ”bidialektalt”. I studien fann Yiakoumetti 
(2011, s. 294) att lärare och elever i stor grad hemföll åt den dialekt av grekiska de själva var 
mest bekväma med, ofta i en trygg förvissning (dock felaktig) att skillnaderna mellan 
standardspråket och dialektala varieteter är försumbara. Men Yiakoumetti (ib.) visar på hur 
vissa elever förfördelas och andra missgynnas när en viss varietet premieras. Speciellt i 
specifik grammatikundervisning där detaljer kan vara avgörande finns risken att dialektala 
skillnader kan leda till missuppfattningar och felaktig andraspråksinlärning. I sin analys tar 
Yiakoumetti (ib.) också organisatorisk hänsyn. Att utbildningssystemet skulle ta aktiv hänsyn 
till alla dialektala varieteter som finns representerade i klassrummet torde vara praktiskt 
ogenomförbart.  

Diskussionen har paralleller till skolsituationen i Sverige där diskussionen om 
förstaspråket i andraspråksundervisningen kompliceras av att det finns en stor mängd 
förstaspråk representerade i klassrummen, vilket till och med får vissa policymakare att gå så 
långt som att använda det som ett argument mot att alls använda förstaspråket i klassrummet 
(jmf Börjesson, 2012, s. 14). Yiakoumetti (2011, s. 295) menar att cypriotiska policymakare 
har en liknande ”dialect-neutral” syn på språksituationen på ön. Praktiska skäl leder till 
slutsatsen att inte använda något förstaspråk eller majoritetens förstaspråk.  

Yiakoumetti (2011, s. 294) stödjer sig på en maktanalytisk teori när hon pekar på hur 
majoriteter och minoriteter behandlas olika i offentliga skolsystem. Språklig hemvist kan 
enligt studien vara ett sätt att skapa den typen av hierarkiska strukturer av ”majoritet” och 
”minoritet”.  

Förstaspråket)mot)ålder,)språknivå)och)språkförmåga)
Förstaspråket sätts ofta i relation till både ålder, språknivå och språkförmåga i diskussionen 
om andraspråksinlärningen, där de första två parametrarna ses som föränderliga i takt med tid 
och med att eleven tillägnar sig andraspråket, och den tredje parametern snarast ser som ett 
personlighetsdrag som ligger som en fast grundförutsättning och individuell särprägel inför 
språkinlärningsprocessen. 
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För att återvända till Moore (2013, s. 248) så nämner han också skiljelinjer i faktiska 
andraspråkskunskaper som en aspekt som påverkar förstaspråksanvändningen. Vad som är 
komplext i en uppgift kan variera och därför också nivån av förstaspråksanvändning, om den 
alltså reduceras till att ses som en strategi för att hantera svårigheter i undervisningen. Moore 
(2013, s. 251) når därför slutsatsen att andraspråksanvändningen är både förutsägbar (i 
kopplingen till uppgiftens komplexitet och språknivån) och individuell (eftersom språknivån 
är varierande mellan individer). 

Aldosari (2010, s. 371f), som i sin studie på djupet skärskådade hur individens 
språknivå påverkar förstaspråksanvändning (sett isolerat och i relation till paraktiviteten), tog 
ett brett grepp på frågan och visade att par där båda parterna hade låg språknivå också skulle 
ha en större användning av förstaspråket. I jämförelse använder paren med hög språknivå och 
de med blandad språknivå (låg-hög) förstaspråket i mindre utsträckning. En försiktig, men 
intressant, slutsats att dra är alltså att inlärare med låg språknivå påverkas av individer med 
högre språknivå, men Aldosari kommenterar inte huruvida detta är till gagn för inläraren som 
får hjälp på traven eller något som missgynnar språkutvecklingen (snålskjuts på en inlärare 
med högre språknivå som gör grovjobbet).  

För att återgå till Weijens holländska studenter på universitetsnivå som skrev 
argumenterande text. I studien bekräftar Weijen (2009, s. 245) Moores iakttagelse om att 
språknivå minskar förstaspråksanvändningen. Elever med en ”advanced writing proficiency” 
lyckades hantera uppgiftens komplexitet och minska risken för kognitiv överbelastning. Men 
intressant är samtidigt att Weijen (ib.) tar upp frågan om generell språkförmåga (”general 
writing proficiency”). I studien finns indikationer på att den typen av generell förmåga att 
hantera och använda språk (oavsett om det är ett första- eller andraspråk) överskuggar den 
specifika språknivån i andraspråket vad gäller faktiskt textkvalitet. Och det är mot den 
bakgrunden Weijen (ib.) vill förstå förstaspråksanvändningen, d.v.s. som något som inlärare 
med generellt lägre språkförmåga kan använda sig av för att hantera svårigheter.  

Visserligen föreligger vissa metodologiska problem med Weijens studie, vilket även tas 
upp i själva studien, men dessa iakttagelser får ändå genljuda i denna metaetnografiska analys 
eftersom de korresponderar väl med ett närsläktat begrepp som Bylund använder, nämligen 
”language aptitude”. Med detta begrepp tar Bylund (2012, s. 225) ett samlat grepp på en 
individ samlade förmåga till fonetiskt minne, lexikal analytisk förmåga, grammatisk 
mobiliseringsförmåga och förmåga att hantera/internalisera främmande ljudbilder. Bylund 
(2012, s. 233) drar i studien slutsatsen att dessa generella språkliga förmågor var det enda som 
faktiskt kan förutse vilka individer som kan utveckla mycket hög språknivå i både första- och 
andraspråket, samtidigt som användning av förstaspråk eller ålder då andraspråksinlärning 
startar inte kan ligga tillgrund för dylika förutsägelser. Bylund (2012, s. 234) är samtidigt 
noga med att påpeka att dessa faktorer inte är oviktiga – många andra studier som dryftats 
ovan visar på att förstaspråksanvändning är viktigt i förhållande till andraspråksinlärning – 
men de spelar ”a less prominent role in the total makeup of early bilingual proficency”.  

Denna tankegång kan också sättas i relation till Krashens (2009, s. 10) tendens att 
insistera på att andraspråksinlärning inte handlar om inlärning utan om tillägnelse. Processen 
att lära sig ett andraspråk är ”similar, if not identical” till den process som förstaspråket 
tillägnas i unga år. Det är en undermedveten process som inte går att verbalisera. Krashen 
erkänner förvisso inte att vissa personer skulle vara mer lämpade än andra på att starta en 
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sådan process av andraspråkstillägnelse, men utesluter samtidigt inte att det kan finns 
individuella variationer likt ”language aptitude” och likt de som finns vad gäller ”monitor”-
användningen. 

Oavsett huruvida Bylunds resonemang om ”language aptitude” rimmar med Krashens 
teorier, så går att notera en ambition att dra slutsatser om hur förstaspråket (i 
andraspråksinlärningen) kan förstås utifrån parametrar som ålder, språknivå eller 
språkförmåga. 

Förstaspråket)i)en)optimal)undervisning)
Många av de studier som ingår i den systematiska litteraturstudien har en deskriptiv ingång 
till problemområdet. Ambitionen är att analysera, visa på och fördjupa vår förståelse för 
förstaspråket. Men samtidigt så bottnar ofta arbetena i en problembakgrund som hänför sig 
upplevda problem i praktisk undervisningspraktik och inte sällan förs en avslutande 
diskussion om hur användningen av förstaspråket kan optimeras i undervisningssammanhang.  

Aldosari (2010, s. 372) skriver om hur paraktiviteter måste utformas mycket varsamt så 
att studenterna inte hamnar i ogynnsamma konstellationer med alltför asymmetriska 
språkkunskaper. Dessutom, en alltför avancerad uppgiftskonstruktion antas kunna leda till 
oacceptabla nivåer av förstaspråksanvändning. På samma sätt är Scott (2008, s. 110) mycket 
återhållen vad gäller förstaspråket i klassrummen: ”we do not endorse random use of the L1 in 
the FL classroom”. Samtidigt kan förbud mot all förstaspråksanvändning aldrig försvaras, 
utan Scott (ib.) pekar på att förstaspråket måste användas som det verktyg (se ovan) det ofta 
fungerar.  

I sin studie av mycket unga kinesiska engelskelever konstaterar Lin (2012, s. 376) att 
pedagogen måste eftersträva ett balanserat användande av förstaspråket, där förstaspråkets 
fördelar maximeras samtidigt som dess nackdelar reduceras genom att begränsat användande 
av förstaspråket. Eleven riskerar att få en alltför begränsad exponering för andraspråket. I 
fråga om hur denna balans ska uppnås skriver Lin (ib.): ”a mixture of maximised L2-coded 
mediation and minimised L1-coded mediation optimises not only the learners’ exposure to the 
target L2, but also enables the teacher to capitalise on the effect of comprehensible 
instruction” (min kursivering). Till övervägande del ska andraspråket användas även i en 
balanserad pedagogisk situation. 

Krashen (2009, s. 29) resonerar på ett sätt som går i linje med dessa pedagogiska 
riktlinjer. Tolkas andraspråket alltför mycket utifrån förstaspråkets strukturer kan det 
visserligen på kort sikt understödja produktion och interaktion, men det är inte det samma 
som faktisk språkutveckling som inte sker genom förstaspråkligt raster. 

Moore (2013, s. 250f) diskuterar också elevinflytande i förhållande till frågan om 
andraspråksinlärning. En långtgående frihet i val av stoff, nivå och redovisningsform kan leda 
till alltför stor användning av förstaspråket. Istället behövs en förståelse för hur förstaspråket 
naturligt kommer dyka upp i klassrumssituationen och därför måste kanaliseras i genomtänkta 
aktiviteter. Moore (ib.) föreslår en ”task-centic approach” som gör problemområdet till 
betydligt större pedagogisk nytta än en nolltolerans för förstaspråksanvändning. 

Samma typ av medvetenhet efterlyses av Yiakoumetti (2010, s. 295). I studien hävas att 
medveten och explicit förståelse för förstaspråkens funktion (speciellt i ett bidialektalt 
samhälle som Cypern) är nödvändigt för att optimera lärande. 
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Det som eftersträvas vad gäller optimerad undervisning är således både praktiska 
pedagogiska förhållningssätt (om t.ex. fördelning första-/andraspråk) men också kunskap om 
frågan. Det är inga tydliga lösningar som föreslås, men med en ökad medvetenhet kan vi 
komma längre verkar vara en vanlig uppfattning. 
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Diskussion)

Samband)mellan)förstaspråk)och)andraspråksinlärning)
Om vi ska sammanfatta vad som ovan har framkommit i frågan om hur användandet av 
förstaspråket i undervisningen i andraspråk hänger samman med elevers andraspråksinlärning, 
bör vi börja med att se på vilken funktion förstaspråket kan ha. I gynnsamma lägen fungerar 
förstaspråket som ett i raden av olika redskap som eleven använder för att tillägna sig 
färdigheter i ett andraspråk. Förstaspråket kan t.ex. användas för metakommentar (speciellt i 
komplexa språkliga sammanhang), för att avkoda uppgifter, i ordmobilisering och för att öva 
faktiskt behov av hantera två- eller flerspråkiga situationer. Förstaspråket underlättar mötet 
med det främmande andraspråket och bidrar därför till bättre resultat, men detta under 
förutsättning att det används just till dessa specifika ändamål som nämns ovan eller liknande. 
Spontant bruk samt överanvändning av förstaspråket kan få negativa effekter och hämma 
andraspråksutvecklingen eller vara symptom på hämmad andraspråksutveckling. I materialet 
har vi hittat konkreta exempel som ”cognitive overload” eller hämmat kommunikativt flyt. 

Men det är samtidigt fel att enbart se förstaspråket som ett redskap; det är lika mycket 
en förutsättning för andraspråksinlärning. Flera studier i materialet tar på något sätt upp 
generell språkförmåga och språkförmåga på förstaspråket i direkt relation till vilken språknivå 
personen i fråga kan komma att utveckla på andraspråket. Dessutom finns en kulturell 
bakgrund som gör att vissa delar av andraspråket lärs in på ett visst sätt och med olika 
motstånd (jmf med diskussionen om franskans ”tu” och ”vous” bland engelsktalande 
franskstudenter).  

Kanske kan generell språkförmåga och kulturella förutsättningar ses som faktorer som 
för den enskilde individen bestämmer i vilken utsträckning förstaspråket kan användas som 
ett fruktbart redskap eller om förstaspråket inte lyckas fylla en hjälpande funktion. Än 
viktigare blir den förståelsen i ett mångkulturellt klassrum där olika förstaspråk samsas och 
olika kulturella bakgrunder representeras i elevgruppen. 

Detta är tillsammans med undervisningens komplexitet (där för stor komplexitet och 
mycket låg komplexitet verkar ge ökad förstaspråksanvändning) exempel på vad jag kallar för 
”inre faktorer” som driver förstaspråksanvändning, d.v.s. faktorer som är mer eller mindre 
konstanta och bortom pedagogens kontroll. Vi kan inte ändra elevernas generella språkliga 
förmåga och bara med viss ansträngning undervisningens kulturella ram och hur komplex 
undervisningen upplevs. Framför allt är det en elevgrupps heterogenitet i kulturell bakgrund 
och kunskapsnivå som gör att kulturell ram och undervisningens komplexitet blir 
svårhanterliga och svårkontrollerade drivkrafter bakom förstaspråksanvändning. Vad som är 
komplext för den ena är bekant för den andra. Det som är kulturellt välanpassat för den ena är 
olämpligt för den andra. 

Samtidigt är kontexten (relationer i klassrummet, sociala koder, förmåga att läsa av 
skolsituationen, lärarens egen person m.m) i högsta grad avgörande för förstaspråks-
användningens beskaffenhet. En anledning till att forskningsläget inte verkar kunna peka ut 
exakt vilka kontexutella faktorer som är avgörande är att det ofta visar sig vara kontextuell 
särprägel som är avgörande för undervisningen. Inte minst analyserna av skolsituationen på 
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Mauritius och Maldiverna ter sig svåröversatta till exempelvis svenska förhållande, men för 
den delen inte felaktiga.  

Även undervisningens innehåll, vilka aspekter på andraspråket och språkliga färdigheter 
som lektionsaktiviteterna tar sikte på, påverkar i hög grad förstaspråkets funktion. I t.ex. 
formfokuserade övningar aktiveras framför allt ordmobilisering och rekapitulation av 
grammatiska regler, i mer komplext genrebundet skrivande framför allt uppgiftsavkodning 
och andra metakommentarer o.s.v.  

Dessa två sistnämnda förklaringsgrunder bakom förstaspråkets funktion kallar jag för 
”yttre faktorer” eftersom de i hög grad ofta är föränderliga och utgör de områden var direkta 
åtgärder kan genomföras. Det är här vi hittar språkdidaktikerns manöverutrymme. 

Vilken roll förstaspråket tillåts ta i klassrummet (som redskap för andraspråksinlärning, 
som flykt undan en omöjlig undervisningssituation eller som ventil för en för komplex 
undervisning) beror på de fem faktorer som diskuteras ovan. Dessa kan åskådliggöras i denna 
modell där jag väljer att göra en distinktion mellan inre och yttre faktorer.  

 

 

Att)optimera)förstaspråksanvändningen)i)klassrummet)
Rent hypotetiskt kan man optimera förstaspråksanvändningen genom att se till att alla de 
faktorer, inre som yttre, som finns i modellen ovan, fungerar för att förstaspråksanvändningen 
ska fungera som ett hjälpande redskap, som en språklig strategi i mötet med andraspråket. 
Men eftersom det främst är i de yttre faktorerna som det finns ett reellt manöverutrymme är 
det dessa som måste utvecklas och tas i beräknande för att nå fram till ett mer gynnsamt 
förstaspråksanvändande. Genom att utforma undervisningens kontext och anpassa 
undervisningen efter lokala kontextuella betingelser samt genom att forma undervisningens 
innehåll på ett sådant sätt att förstaspråket kan fungera som ett redskap kan undervisningen 
optimeras. Den, realistiskt sett, bästa förstaspråksanvändningen är balanserad och driven i rätt 
syfte genom att rätt faktorer påverkas. Optimal blir den antagligen aldrig eftersom flera 
faktorer står bortom lärarens kontroll. 

FörstaspråksI
användning!i!
klassrummet!

Elevens!generella!
språkförmåga!

Kulturella!
förutsäZningar!i!

språket!

Kontext!!och!
kontextuell!
särprägel!

Undervisningens!
innehåll!

Undervisningens!
komplexitet!

Inre!faktorer!

Yttre!faktorer!
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Denna programförklaring för ett visst bruk av förstaspråket kan te sig vag och 
odefinierad och det är nog en slutsats som också är viktig att göra. Även om de flesta studier 
som finns med i denna systematiska litteraturgenomgång kommer med konkreta förslag på 
åtgärder (se tidigare avsnitt) – ”culturally aware- systems”, ”task-centic approach” m.m. – så 
finns i grunden en insikt om att föränderlighet, anpassning och rent av kreativitet är grunden 
för en fungerande undervisning i andraspråk. 

Men en generell insikt är att förstaspråket fungerar bäst när det är ett redskap som 
används i mötet med andraspråk. I den stund då pedagogen märker att förstaspråks-
användningen fyller en annan funktion bör hen fundera på att göra vissa förändringar. Kanske 
handlar det om en heterogenitet i paraktiviteterna som bör justeras, att undervisningen har för 
låg nivå eller att eleverna har olika kulturella referensramar eller rent av förstaspråk. Exakt 
vad som driver fram ett ogynnsamt bruk av förstaspråket varierar. 

Vad som man kan efterlysa av kommande forskning är metoder för att avgöra vad som 
gör att förstaspråksanvändningen ser ut som den gör. Är det ett välfungerande bruk eller inte? 
Dessutom skulle forskningen behöva pröva och värdera metoder som hanterar 
gruppundervisning av heterogena grupper vad gäller bakgrund och generell språkförmåga. 
Hur kalibrerar man en uppgift bäst mot en sådan grupp? 

Metoddiskussion)
Det finns bitvis en stor tilltro till systematiska litteraturstudier, en förhoppning om att de ska 
kunna ge definitiva svar, evidens för vissa förhållningssätt i klassrummet (jmf Bohlin, 2010, 
s. 165, 173). Men mot ljuset av att resultaten innehåller en hel del reservationer och påvisade 
kunskapsluckor, och mot ljuset av att den tidigare forskningen rymmer en del slutsatser som 
visserligen överlappar, men inte till fullo överensstämmer med dessa, så finns anledning att 
nyansera resultatbilden. Om Jadallah och Hasan (2013) fokuserade på direkta 
användningsområden och Figueredo (2006) i förhållande till en specifik språklig kompetens 
(stavning), så är det inget som direkt motsäger resultaten i denna studie. De kan visserligen 
ses som förstärkningar av slutsatserna om kulturell specificitet i förstaspråket och hur det 
interfererar med andraspråksinlärningen eller om undervisningens innehåll. Men samtidigt är 
det från olika ingångar dessa slutsatser nås. Resultaten av litteraturstudier står i direkt relation 
till hur studien utformats vad gäller syfte, sökkriterier och analys, och därför behöver inte den 
uppenbara brokigheten betyda att studierna säger emot varandra. 

Men denna brokighet ska samtidigt inte överdrivas. Både Hall och Cooks (2012) 
resonemang om det problematiska att jaga universella svar på språkdidaktiska frågor, då 
särprägel snarast är regel än undantag i dagens klassrum, och Gómez Martínez och Fuertes 
Oliveras (2003) slutsatser om ramfaktorers betydelse, visar tydligt på hur det dominerande 
draget att i dagens forskning se kontext och specificitet som avgörande faktorer återspeglas i 
denna systematiska litteraturstudie.  

Den systematiska litteraturstudien tar tempen på det aktuella forskningsläget. Det är inte 
konstigt att den rymmer kunskapsluckor, för den visar också på vägen framåt. Om slutsatserna 
kan komma att bli inaktuella bara efter ett par år så kan kunskapsluckorna visa på vad som ska 
komma. Erton (2009) visar på några i sin litteraturstudie (exv. aktiv tvåspråkighet/andra-
språksinlärning) på samma sätt som denna studie ställer upp frågor om skillnaden mellan 
gynnsam och ogynnsam förstaspråksanvändning. 
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Styrdokument)i)ljuset)av)resultaten)
Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket, stadgar styrdokumenten. Exakt 
vad som menas med i allt väsentligt varierar, men Skolinspektionens utvärderingar ger oss 
skäl att anta att det handlar om en ganska avsevärd inskränkning av förstaspråksbruket. Det 
finns dock knappast ett vetenskapligt stöd för att ange exakt i vilken utsträckning 
undervisningen ska innehålla förstaspråksinslag, eftersom den nivå av förstaspråksanvändning 
som är optimal, då språket blir ett redskap i mötet med det okända, varierar med kontext och 
elevgrupp. I kommentarmaterialet anges, som vi har sett, också att ett argument mot 
förstaspråksanvändning är att eleverna kan ha olika förstaspråk. Men man kan undra varför de 
utmaningar som finns för den pedagog som vill optimera sin undervisning i ett 
förstaspråksperspektiv blir ett argument mot förstaspråk, att förstaspråket alls skulle få 
användas. Vi borde istället stärka de sätt som kan få förstaspråket att bli en genuin hjälpare i 
klassrummet – lyhördhet, flexibilitet och kunskap – inte ta ifrån eleverna det mycket nyttiga 
redskap i andraspråksinlärningen som förstaspråket faktiskt är. 
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Författare,)År,)Land) Informanter) Syfte) Studiedesign)(t.ex.)
datainsamling,)urval,)
analys))

Resultat) Studiekvalitet)

Aldosari)(m.fl.),)2010,)
Australien)

EFL:elever)vid)saudiskt)
universitet,)L1)arabiska)
)
6)par)med)jämbördig)
avancerad)språknivå,)6)
par)på)jämbördig)
grundläggande)språknivå)
och)6)par)med)
divergerande)språknivå,)
totalt)36)elever)

Analysera)L1:användning)
kvantitativt)och)
funktionellt)i)
paraktiviteter)för)elever)
med)
jämbördig/divergerande)
språknivå)

Halvstrukturerad)
longitudinell)
observationsstudie,)
kategorisering)av)
observationsdata)

L1)–)16)%)av)yttranden)
)
Varierande)användning)i)
grupp)på)gruppnivå,)
relativt)sätt)lägre)
användning)i)blandgrupp,)
konstant)låg)användning)i)
grupp)på)avancerad)nivå)
)
L1)fungerar)för)
uppgiftsförståelse)och)
:lösning,)vilket)tolkas)som)
bekräftelse)på)
sociokulturell)teori)om)
L1:s)roll)kognitivt)och)vid)
social)interaktion)
)

Medelhög)studiekvalitet)
)
(Utvecklat)teoretiskt)
ramverk)och)medveten)
anknytning)till)språknivå,)
metodkritiskt.)Studien)
kopplar)ej)L1:användning)
till)faktisk)
språkutveckling.))

Allard)(m.fl.),)2011,)Japan,)
Kanada)

Kulturellt)betingad)
överanvändning)av)
personliga)pronomen)
(andra)person)singular))i)
FLE,)språkligt)heterogen)
grupp)i)Kanada)
)

Skapa)uppgiftsdesign)
utifrån)analys)av)
interferens)L1:
språk/kultur)i)L2:inlärning)

Konceptuell)analys)och)
utprovning)av)
uppgiftsdesign)

Uppgiftsdesign)av)denna)
art)medvetandegör)
lärandeprocessen,)
förstärkta)långtidseffekter)
av)lärandeaktiviteten)

Låg)studiekvalitet)
)
(Metodologiskt)
odefinierad)i)studiens)
andra)led,)
resultatdiskussion)tar)ej)
upp)effekt)av)
heterogenitet,)teoretiskt)
spretig))
)

) )



Författare,)År,)Land) Informanter) Syfte) Studiedesign)(t.ex.)
datainsamling,)urval,)
analys))

Resultat) Studiekvalitet)

Aydin,)2011,)Turkiet) 70)EFL:elever)på)
avancerad)nivå)vid)
Balikesir)universitet)i)
Turkiet)med)L1)turkiska,)
ålder)18–22)år)

Påvisa)effekter)
(positiva/negativa))på)L2:
inlärning)av)skönlitterär)
nöjesläsning)på)L1)

Intervjustudie)samt)
kvalitativ)enkät)med)
självskattningsmoment,)
bakgrundsenkät)
)
Data)analyseras)i)s.k.)
konceptkartor.)
)

Positiva)effekter)på)
minne,)fantasi,)inlevelse,)
kreativitet,)kritiskt)
tänkande)och)
metaspråklig)kompetens.))
)
Åtgärd)bidrar)till)ökad)
förståelse)för)samband)
kultur/språk.)
)
Ingen/negativ)effekt)på)
direkta)språkliga)
färdigheter)på)L2.)
)

Medelhög)studiekvalitet)
)
(Etisk)och)metodkritisk)
medvetenhet,)god)
teorianknytning/:bidrag.)
Viss)brist)i)
perspektivtagande,)
sammanblandning)av)
upplevd)effekt/faktisk)
effekt))
)
)

Bylund)(m.fl.),)2012,)
Sverige)

30)svenskar)med)L1)
spanska,)ålder)19:40)

Studera)L2:utveckling)mot)
tre)kriterier:)1))ålder)för)
påbörjade)studier,)2))
frekvens)L1:användning,)
3))språksinne/:förmåga)
(”language)aptitude”))
)

Två)test)på)språknivå)
(grammatisk)intuition)
(GJT),)semantisk)
mobilisering)(cloze)test))
och)language)aptitude)
test)(LAT)),)svenska)och)
spanska)
)
Hermeneutisk)tolkning)
och)teoretiserad)analys)av)
kvantitativa)data.)
)

Välutvecklat)L1)korrelerar)
med)välutvecklat)L2)
)
Avstannande)L1:
utveckling)ej)rekvisit)för)
full)förmåga)L2)

Medelhög)studiekvalitet)
)
(Fastställer)samband)
L1/L2,)men)väger)inte)
samman)olika)sätt)att)lära)
språk)och)dess)effekt)–)
ingen)longitudinell)
dimension.)Teoretiskt)
välgrundad)och)utvecklat)
metodologiskt)ramverk)
för)att)testa)
språkförmåga.))
)

) )



Författare,)År,)Land) Informanter) Syfte) Studiedesign)(t.ex.)
datainsamling,)urval,)
analys))

Resultat) Studiekvalitet)

Chavez,)2006,)USA) 3)lärare)med)varsina)L2:
tyskklasser,)DaF,)
(mellannivå))på)
amerikanskt)universitet,)
L1)engelska)(både)elev)
och)lärare))

Teckna)triangeln:)lärare)
och)undervisningspraktik)
(L2))visavi)egen)
uppfattning)av)roller)
visavi)studenters)
upplevelse)av)
undervisningen)
)

Multimetod:)longitudinell)
observationsstudie)i)
klassrum,)ostrukturerade)
lärarintervjuer)och)
kvantitativa)referensmått)
(betyg,)kursutvärdering))

) Hög)studiekvalitet)
)
(Metodologiskt)
avancerad,)teoretisk)och)
diskursiv)anknytning,)
ansats)till)nydaning,)
uppvisar)
innebördsrikedom))
)

Cyparsade)(m.fl.),)2013,)
Mauritius)
)

10)elevgrupper)vid)
resursskolor)i)Mauritius)
(undervisningsspråk)
engelska)och)franska,)på)
temat)astronomi))och)
med)L1)Kreol,)ålder)13–16)
)

Utvärdera)olika)
interventioner)(rollspel,)
IKT)och)
modersmålsbaserad)
undervisning))i)
lågpresterande)elevgrupp)

Intervju)(lärare),)
strukturering)oklar))

Intervju)i)fokusgrupp)
(elever)i)resp.)elevgrupp))

(Även)kvantitativa)
metoder)som)mäter)
kunskapsnivå)före)och)
efter)intervention))

Samtliga)åtgärder)ökar)
såväl)faktiskt)som)upplevt)
lärande)

Användandet)av)L1)
förenklar)tillägnandet)av)
komplext)lärandestoff)
som)normalt)lärs)ut)på)L2)

Låg)studiekvalitet)
)
(Oklart/inget)
perspektivtagande,)
innebördsfattigdom)
)
Däremot)gott)empiriskt)
underlag)och)originell)
ingång)att)se)på)L1:
interferens)där)all)
undervisning)normalt)
bedrivs)på)L2))
)

) )



Författare,)År,)Land) Informanter) Syfte) Studiedesign)(t.ex.)
datainsamling,)urval,)
analys))

Resultat) Studiekvalitet)

Halasa)(m.fl.),)2012,)
Jordanien)

50)jordanska)EFL:
studenter)på)
universitetsnivå,)med)
kommunikativt)orienterad)
undervisning)

Pröva)hypotesen)att)L1:
användning)ger)annat)och)
bättre)resultat)på)L2:
inlärning)än)ren)L2:
användning)

Strukturerad)longitudinell)
observationsstudie,)data:)
felfrekvens)före/efter)
intervention)

Oklara)urvalskriterier)

L1)(i)L2:undervisning))
underlättar)
instruktionsgivande,)
förklaring,)etablerar)
koppling)L1/L2,)fungerar)
som)arbetsspråk)och)
utgör)en)övning)för)
faktiskt)behov)av)
kodväxling)

Området)lämnar)
utrymme)för)stor)
pedagogisk)nydaning.)

Låg)studiekvalitet)
)
(Oklar)metodologisk)
diskussion,)inadekvat)
teoretisk)koppling,)dock)
tillämplig)pragmatiskt)och)
gentemot)övrig)
vetenskaplig)produktion)
på)samma)tema))
)

Lin,)2012,)Australien) 3)EFL:klasser)i)Kina)om)
totalt)93)elever,)
nybörjarnivå,)ålder)3–4)år)

Analysera)orsaker)till)
kodväxling)L1/L2)och)bruk)
av)kontrastiva)moment)

Observation)av)
klassrumsaktivitet)med)
uppföljande)
fokusgruppintervju)
(lärare))

Kodväxling)varierar)med)
externa)faktorer)(t.ex.)
lärarens)språknivå,)
elevens)språknivå),)
optimerad)undervisning)
bygger)på)L1)och)L2)i)
kombination)(vilket)
tillåter)exponering)och)
maximering)av)effekterna)
av)smidig)klassrumsdialog)
på)L1))

Medelhög)studiekvalitet)
)
(Innebördsrik)och)internt)
logisk)hantering)av)
resultaten,)empirisk)
förankring,)men)delvis)
okritisk)metoddiskussion))

) )



Författare,)År,)Land) Informanter) Syfte) Studiedesign)(t.ex.)
datainsamling,)urval,)
analys))

Resultat) Studiekvalitet)

Moore,)2013,)Australien) 12)EFL:elever)på)
mellannivå)(TOEFL)450–
480))vid)universitet)i)
Japan)och)med)L1)
japanska,)ålder)19–33)år)

Kontextualisera)elev:elev:
interaktion)på)L1,)i)olika)
stadier/moment)av)
undervisningen)och)i)olika)
parkonstellationer)

Strukturerad)longitudinell)
observation)av)elev:elev:
interaktion)i)
undervisningen)

Strategiskt)urval))

Kategoriserade)och)
kvantitativt)kodade)data,)
samtalsanalys)av)
transkription)
)

Global)elev:interaktion)på)
L1:)28)%)

Ökad)L1:användning)
längre)fram)i)kursen)
(p.g.a.)skoltrötthet,)friare)
uppgifter)eller)
bekvämlighet))

Minskad)L1:användning)
under)lektion)(vid)skiftet)
avkodning)av)uppgift:
produktivt)arbete))
)

Medelhög)studiekvalitet)
)
(God)etisk)och)
metodkritisk)
medvetenhet,)teoretisk)
och)empiriskt)konsistent)
förankring,)men)
begränsat)och)homogent)
urval))

Mohamed,)2013,)
Maldiverna)

Elever,)lärare,)föräldrar,)
policymakare)på)några)
icke:namngivna)skolor)på)
Maldiverna)

Utvärdera)effekter)av)L1)
som)undervisningsspråk)
(MOI))i)miljö)där)
undervisning)normalt)
bedrivs)på)L2)
)

Fallstudie,)multimodalt)
angreppssätt)(enkät,)
klassrumsobservation)och)
diskursanalys))

Olika)syn)på)L1:baserad)
undervisning)och)dess)roll)
i)inlärningssammanhang)

L1)underlättar)inlärning)
och)lägger)grund)för)en)i)
längden)hållbar)
tvåspråkighet)

Medelhög)studiekvalitet)
)
(Starkt)bunden)till)
kontext,)svag)
framåtsyftning)i)
resultatdiskussion.)
Bekvämlighetsurval,)brett)
och)välanvänt)teoretiskt)
ramverk))
)

) )



Författare,)År,)Land) Informanter) Syfte) Studiedesign)(t.ex.)
datainsamling,)urval,)
analys))

Resultat) Studiekvalitet)

Scott)(m.fl.),)2008,)USA) 6)par)FLE:elever)och)6)par)
ELE:elever)(totalt)24)
elever),)mellannivå)på)
universitetet)med)L1)
engelska)

Analysera)L1:användning)i)
form:fokuserade)
parövningar)i)L2:
undervisning)samt)
analysera)effekten)av)
förbud)mot)L1:
användning)i)dessa)
övningar)
)

Interaktionsanalys)i)form)
av)fokusgruppsintervju)av)
inspelad)aktivitet)
)
Kontrollgrupp)med)
exklusiv)L2:användning)

L1)används)för)att)
förbereda)interaktion)på)
L2,)avkodning)av)uppgift)
och)för)att)mobilisera)
grammatiska)regler.)
)
Förbud)mot)L1:
användning)motverkar)
lärandestrategier,)stävjar)
metadiskussion)och)
undertrycker)samarbete)
)

Hög)studiekvalitet)
)
(Avancerat)
perspektivtagande)i)
kombination)av)upplevd)
och)faktisk)effekt.)Klar)
och)konsistent)empirisk)
förankring,)med)diskursivt)
förhållningssätt)till)annan)
vetenskaplig)produktion)
på)området))

Weijen)(m.fl.),)2009,)
Nederländerna)

20)EFL:studenter)på)
universitetsnivå)i)
Nederländerna,)L1)
holländska)

Analysera)L1:användning)i)
förhållande)till)uppgiftens)
art)samt)inlärarens)
karaktär)och)språknivå,)
analysera)L1:användnings)
effekt)på)L2:text))

Halvstrukturerad)
observationsstudie)samt)
textanalys)(för)
referensvärde)språknivå))

Alla)använder)L1)i)någon)
mån,)påvisat)samband)
textkvalitet:språknivå,)
men)inget)samband)
textkvalitet/L1:
användning)
)

Medelhög)studiekvalitet)
)
(Bekvämlighetsurval,)
testar)endast)koppling)
L1/L2)men)ej)effekt)av)
intervention,)ytlig)metod)
för)att)mäta)textkvalitet,)
däremot)metodkritisk)
medvetenhet)
)
Teoretisk)koppling)och)
diskursivt)framåtsyftande))
)

Yiakoumetti)(m.fl.),)2011,)
Storbritannien)

EFL:elever)vid)cypriotiska)
privatskolor,)32)elever)
12–13)år)

Studera)bidialektism)
(förmåga)att)använda)två)
dialekter)av)ett)språk))i)
förhållande)till)L2:
inlärning)samt)effekterna)
av)svårigheten)att)hantera)
bidialektism)i)
undervisningen)

Ostrukturerad)
observationsstudie)av)
L1/L2:blandad)
engelskundervisning,)
kontrollgrupp)med)
exklusiv)L2:undervisning)

Vid)L1:intervention)
används)den)dialekt)som)
ligger)närmast)(både)
lärare/elever),)vilket)gör)
att)L1:användningen)inte)
optimeras.))

Hög)studiekvalitet)
)
(Metodologiskt)och)etiskt)
välgenomförd)studie,)
teoretisk)förankring)i)linje)
med)syfte))
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