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Eftersom andraspråksforskning betonar både elevers modersmål som ett viktigt 
verktyg för inlärning av ett nytt språk och värdet av möjligheter att klara av 
kommunikation i målspråket med egen strategisk kompetens finns det skäl att 
betrakta flerspråkigt stöd från ett kritiskt perspektiv. Därför har ett praktiknära 
forskningsprojekt utvecklats som syftar till att effektivisera nuvarande 
arbetssätt och öka pedagogiska kompetenser hos deltagarna. Utifrån analys av 
klassrumsinteraktion med språkstödjare har lärarna och forskaren utarbetat 
principer och strategier för medvetna didaktiska val som kan förbättra elevernas 
inlärningsvillkor. För närvarande pågår en undersökning av effekten av de 
förändrade praktikerna på elevers möjligheter till lärande.  

Utgångspunkten för detta seminarium är antagandet att modersmålet är en 
viktig resurs i lärandet av ett andraspråk. Dokumentation visar stora fördelar 
med språkstöd och förbättrade studieresultat. Språkstödjare har både en 
språklig och kulturell överbryggande funktion mellan lärare och elev. De ger 
både elever och lärare en röst, så att båda får se mer av människan bortom 
språkbarriären. Genom modersmålsstöd får eleverna förutsättningar att mer 
aktivt delta i undervisningen och äga sin egen läroprocess. Språkstödjarna 
utökar lärarens pedagogiska räckvidd och med deras hjälp kan de förklara och 
diskutera mer komplext innehåll, som till exempel grammatiska strukturer, 
klockan och studieteknik.  

Under seminariet delas forskningsresultat och erfarenheter kring när och hur 
elevernas modersmål kan användas som en tillgång i andraspråksinlärning. 
Seminariet syftar till att illustrera fördelarna med språkstödjare samt lyfta fram 
kritiska aspekter av en flerspråkig pedagogik genom att belysa de olika 
konsekvenserna av språkstöd för elevers inlärningsförutsättningar. Seminariet 
ska också ge deltagarna tillfälle att reflektera över den egna praktiken och vilka 
möjligheter respektive utmaningar de ser med modersmålsstöd.  
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