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Hensikten med artikkelen er å oppsummere empirisk forskning som har undersøkt hvordan ferdigheter på morsmålet
påvirker andrespråksferdigheter, og på bakgrunn av dette
vurdere teoretiske og praktiske implikasjoner. Resultatene
samlet sett viser at det er en moderat til stor grad av sammenheng mellom ferdigheter knyttet til avkoding på morsmålet og avkodingsferdigheter på andrespråket, mens for
språkforståelse er sammenhengen mellom morsmålsferdigheter og andrespråksferdigheter liten. Når det gjelder leseforståelse har avkodingsferdigheter på morsmålet, men
ikke språkforståelse, innvirkning på ferdighetene. Teoretisk
gir resultatene delvis støtte til modeller som argumenterer
for overføring, men da primært når det gjelder avkodingsrelaterte ferdigheter. Praktisk bør det vektlegges å kartlegge
elevenes ferdigheter på undervisningsspråket, siden læringsutbyttet i skolen (målt med leseforståelse) er sterkt relatert til språk- og begrepsforståelse på andrespråk
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En stadig økende andel skolebarn entrer norsk skole med et annet hjemmespråk enn
norsk, eksempelvis er nå rundt 40 % av elevene i Oslo minoritetsspråklige barn (Statistisk
årbok for Oslo 2009). I lys av dette er det urovekkende at det både i Norge og internasjonalt rapporteres om at minoritetsspråklige har svakere læringsutbytte fra sin skolegang
enn enspråklige, og langt større risiko enn enspråklige for å avbryte sin skolegang (August
& Shanahan 2006; Bakken 2003; Wagner 2004). For å kunne forebygge slike problemer, er
det avgjørende med kunnskap om hva som ligger til grunn for et godt læringsutbytte hos
minoritetsspråklige.
Å forstå innholdet i tekst man leser er avgjørende for læringsutbyttet i de fleste teoretiske fag. For minoritetsspråklige har det vært mye diskutert hvorvidt morsmålsferdigheter har en positiv innvirkning på utviklingen av leseforståelse og dens underliggende ferdigheter på andrespråket (se for eksempel August & Shanahan 2006; Bakken 2003 Wold
2006; Rydland 2007). Her vil vi belyse dette spørsmålet ved først å se på det teoretiske
grunnlaget for at vi kan forvente at morsmålsferdigheter påvirker leseforståelse og dets
underliggende ferdigheter på andrespråket. Deretter vil vi undersøke holdbarheten til
disse teoriene ved å se nærmere på studier som har undersøkt morsmålsferdigheters betydning for leseforståelse og ferdigheter til grunn for leseforståelse. Til slutt vil vi diskutere implikasjoner for praksis fra de empiriske funnene.
Leseforståelse har ofte blitt forklart i lys av «the simple view of reading» som produktet av språkforståelse og avkodingsferdigheter (Hoover & Gough 1990). Språkforståelse er
ofte undersøkt gjennom tester av vokabular og ordforståelse, og er sterkt knyttet til den
semantiske (innholdsmessige) siden av språket. Avkodingskomponenten i leseforståelse
blir ofte undersøkt gjennom tester hvor barnet skal lese enkeltord, og er sterkt knyttet til
språkets fonologi (formside). En rekke undersøkelser viser at fonologisk bevissthet, det
vil si evnen til å manipulere med lyder og lydstrukturer i språket, er avgjørende for å utvikle gode avkodingsferdigheter (se for eksempel Lervåg, Bråten og Hulme 2009).
I forhold til tospråklighet har det vært understreket at de to komponentene (språkforståelse og avkoding) er basert på språklige domener som er svært ulike (Snow & Kim
2006). Når det gjelder språkforståelsesdomenet, har det vært beregnet at en gjennomsnittlig 15-åring kjenner betydningen av 13 000 ord (Snow & Kim 2006). Å lære seg dette
er en komplisert oppgave som krever et samspill av en rekke ferdigheter. Avkodingskomponenten i leseforståelse er imidlertid langt mindre krevende å lære seg å beherske, siden
den er basert på kunnskap om sammenhengen mellom et svært begrenset antall bokstaver og lyder. Siden de to domenene som utgjør grunnlaget for leseforståelse er så ulike, vil
vi skille mellom de to domenene når vi undersøker betydningen av morsmålsferdigheter
for andrespråksferdigheter.
Studier med ulike design har blitt brukt for å belyse sammenhengen mellom morsmål
og andrespråksferdigheter. Den første typen studier vi vil se nærmere på, er undersøkelser som ser på sammenhengen mellom morsmålsferdigheter og andrespråk på ett tidspunkt. Siden disse studiene omfatter en korrelasjon mellom to variabler på ett tidspunkt,
kan disse ikke si noe om kausalitet, altså om morsmålsferdigheter fører til bedre andrespråksferdigheter. Dersom en overføring skjer fra første- til andrespråket, vil man
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imidlertid kunne forvente at det er en sammenheng (korrelasjon) mellom ferdigheter på
morsmål og andrespråket, enten for utvalget som en helhet, eller for undergrupper av utvalget med spesielle karakteristika. Den neste typen studier vi vil vurdere er longitudinelle studier som følger det samme utvalget over tid. Disse studiene gir mulighet til å besvare
hvorvidt morsmålsferdigheter er en forløper til utviklingen av andrespråksferdigheter.
For å kunne besvare om det eksisterer en årsakssammenheng der en forbedring av morsmålsferdigheter fører til bedre andrespråksferdigheter, er det ikke tilstrekkelig med studier som utelukkende måler sammenhenger mellom variabler. For å undersøke dette må
man ha studier der man ser på om undervisning på morsmål i kombinasjon med andrespråket fører til bedre faglig utbytte enn undervisning på andrespråket alene. Slike eksperimentelle studier er den siste typen studier vi vil se nærmere på.

Teoretisk grunnlag for overføring av
ferdigheter mellom morsmål og andrespråk
Majoriteten av studier har brukt tre teoretiske perspektiver for å forstå sammenhengen
mellom morsmålsferdigheter og andrespråk. Det første perspektivet er basert på teorien
om gjensidig avhengighet, som tar utgangspunkt i arbeidet til Cummins (Cummins 1979,
1991). Hovedsynet til Cummins er at morsmål og andrespråket er gjensidig avhengige av
hverandre, fordi de er basert på en felles kunnskapsplattform (Cummins 1979, 1991). I
henhold til denne teorien vil derfor utvikling av ferdigheter på morsmålet kunne ha positiv innvirkning på andrespråksferdigheter. Cummins hevder videre at hvorvidt morsmålsferdigheter vil ha positiv innvirkning på andrespråksferdigheter, er avhengig av sosial
bakgrunn (Cummins 1979, 1991). Dersom barnet har middels eller høy sosioøkonomisk
bakgrunn, vil det være større sannsynlighet for at familien bruker et kontekstuavhengig
språk hjemme som samsvarer med skolens språk. Ferdigheter på morsmålet vil dermed
lettere kunne overføres til andrespråket, enn hvis barnet hjemme møter et kontekstavhengig språk som i liten grad samsvarer med skolens språkbruk.
Et annet rådende perspektiv har vært teorien om kontrastanalyse (Connor 1996; Ellis
1994; Odlin 1989. Kontrastanalyse bygger på at tospråklige har mulighet til å sammenligne strukturelle forskjeller og likheter mellom de to språkene. Det vil igjen påvirke hvordan man greier å tilegne seg andrespråket. Dersom de to språkene er like og deler strukturelle trekk, kan ferdigheter fra morsmålet ha positiv innvirkning på andrespråksferdigheter. Dersom de er ulike, kan morsmålsferdigheter virke negativt inn på læringen av
andrespråket.
Det tredje teoretiske perspektivet som har vært brukt, er den såkalte «time on task»hypotesen (Porter 1990). I henhold til denne vil det å fokusere på morsmålsferdigheter
kunne ha negativ innvirkning på ferdigheter og faglig utbytte på andrespråket. Siden det
å lære seg et nytt språk i stor grad er betinget hvor mye tid man blir eksponert for språket,
vil et fokus på morsmål hjemme og på skolen kunne gå på bekostning av andrespråkslæringen. Innenfor dette perspektivet forutsettes det dermed at morsmålsferdigheter ikke
har positiv innvirkning på andrespråksferdigheter.
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I forskning på tospråklighet innenfor rammen av språk og lesing har disse teoretiske
perspektivene vært brukt for å generere hypoteser og forklare resultater om morsmålets
påvirkning på andrespråksferdigheter. I det følgende vil vi undersøke holdbarheten til
disse teoretiske perspektivene ved å se nærmere på empiriske studier som på ulike måter
har undersøkt sammenhengen mellom morsmålsferdigheter og andrespråk.

Empiriske studier av sammenhengen
mellom morsmål og andrespråksferdigheter
Her vil vi gjennomgå empiriske studier som ved hjelp av ulike design undersøker sammenhengen mellom morsmålsferdigheter og andrespråksferdigheter. Når man skal skaffe
seg oversikt over et stort antall empiriske studier, er metaanalyse et nyttig redskap. I metaanalyse bruker man statistiske verktøy til å oppsummere studier innenfor et tema, og en
metaanalyse kan dermed gi overblikk over hovedtendenser innenfor områder hvor det er
gjort mange empiriske enkeltstudier (Hedges & Olkin 1985). I denne kunnskapsoversikten vil vi så langt det er mulig bygge på metaanalyser.

Studier som undersøker sammenhengen mellom morsmål og andrespråk målt på ett
tidspunkt
Et stort antall studier har undersøkt sammenhengen mellom morsmål og ferdigheter på
andrespråket ved å måle disse to variablene på ett tidspunkt og beregne en korrelasjonskoeffisient (Pearsons r) mellom dem. Slike studier kan gi viktig informasjon om sammenhengen mellom morsmål- og andrespråksferdigheter: Dersom man finner en høy
korrelasjon, øker det sannsynligheten for at ferdigheter kan overføres fra morsmålet til
andrespråket, mens det motsatte er tilfellet ved en lav korrelasjon. Når det gjelder vurdering av korrelasjonstørrelse, har Cohen (1968) følgende tommelfingerregler: r = 0,10 er
en liten sammenheng, r = 0,25 er en middels sammenheng og r = 0,40 er en stor sammenheng.
Hvis man ser nærmere på studiene som undersøker sammenhengen mellom morsmål
og andrespråk, ser man at det er store variasjoner i hvilke resultater de kommer frem til:
En rekke studier har undersøkt sammenhengen mellom språkforståelse og avkoding på
morsmålet og språkforståelse, avkoding og leseforståelse på andrespråket. Noen av disse
studiene finner sterke sammenhenger (Abu-Rabia & Siegel 2002; Ledesma 2002), mens
andre studier finner svake sammenhenger (Arab-Moghaddam & Sénéchal 2001; Brenneman, Morris & Israelian 2007). Dette gjør det vanskelig å trekke konklusjoner vedrørende
størrelsen på sammenhengene.
I slike tilfeller hvor det er stor variasjon mellom studiene, er metaanalyse et nyttig
verktøy siden det kan gi informasjon om hva som er hovedtendensen i studiene. På bakgrunn av dette, gjennomførte Melby-Lervåg og Lervåg (2011) en metaanalyse av studier
som undersøkte sammenhengen mellom morsmålsferdigheter (målt med tester av ordforråd / språkforståelse og avkoding / fonologisk bevissthet på morsmålet) og an©Universitetsforlaget || 333
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drespråksferdigheter (målt med tester av ordforråd / språkforståelse, avkoding / fonologisk bevissthet og leseforståelse) hos barn i alderen 5–18 år.
Et litteratursøk avdekket 36 studier med til sammen 2755 barn som undersøkte sammenhengen mellom språkforståelse på morsmålet og språkforståelse på andrespråket. Basert på informasjon fra hver av disse studiene ble det beregnet en gjennomsnittlig korrelasjon. Den gjennomsnittlige korrelasjonen ble vektet for utvalgsstørrelse, slik at store studier ble tillagt større vekt enn små studier, og det ble i analysen tatt høyde for at studiene
kunne være systematisk ulike (det vil si at de bruker ulike tester, undersøker barn i ulike
aldersgrupper osv). Analysen av språkforståelse viste at den gjennomsnittlige korrelasjonen for disse studiene var liten (r = 0,16). Det tyder altså på at det er liten sammenheng
mellom språkforståelse på morsmålet og språkforståelse på andrespråket. Det ble også
undersøkt hvorvidt det var sammenheng mellom størrelsen på korrelasjonen mellom
morsmål og andrespråk, og hvordan de ulike studiene varierte når det gjaldt sosioøkonomisk status, undervisningsspråk, alder på barna som ble undersøkt og språktype for
morsmål og andrespråk. Resultatene viste ingen signifikant sammenheng mellom utfallet
fra studiene og disse faktorene.
I metaanalysen til Melby-Lervåg og Lervåg (2011) ble det avdekket 22 studier med totalt 2013 barn som hadde undersøkt sammenhengen mellom avkodingsferdigheter på
morsmålet og avkodingsferdigheter på andrespråket. Resultatene viste en gjennomsnittlig
høy korrelasjon fra disse studiene (r = 0.54). Det ble også undersøkt hvorvidt sosioøkonomisk bakgrunn, undervisningsspråk, ortografi (alfabetisk og ideografisk) og alder
kunne forklare variasjonen i korrelasjonsstørrelse mellom studier. Det viste seg her at studier hvor både morsmål og andrespråk var undervisningsspråk, hadde høyere korrelasjoner mellom avkodingsferdigheter på morsmålet og avkodingsferdigheter på andrespråket
enn studier hvor barna ble undervist bare på andrespråket. I tillegg hadde også studier
der utvalgene hadde både et alfabetisk morsmål og et alfabetisk andrespråk høyere korrelasjoner enn studier hvor utvalgene hadde et idiografisk morsmål. En stor sammenheng
(r = 0.44) ble også funnet for 14 studier (med totalt 1079 barn) som undersøkte korrelasjonen mellom fonologisk bevissthet på morsmålet og avkoding på andrespråket. Her
kunne verken sosioøkonomisk bakgrunn, undervisningsspråk, ortografi (alfabetisk og
ideografisk) og alder signifikant forklare variasjon i korrelasjonsstørrelse mellom studier.
Når det gjelder korrelasjonen mellom avkoding på morsmålet og leseforståelse på andrespråket, viste resultatene en middels stor sammenheng (r = 0,24). For denne sammenhengen forklarte alder signifikant forskjeller i korrelasjonsstørrelse mellom studier: Korrelasjonen mellom avkoding på morsmålet og leseforståelse på andrespråket var høyest
hos de yngste barna, og avtok deretter gradvis etter hvert som barna ble eldre. Åtte studier
(totalt 1039 barn) undersøkte sammenhengen mellom språkforståelse på morsmålet og
senere leseforståelse. Resultatene viste at det var ingen korrelasjon mellom språkforståelse
på morsmålet og leseforståelse på andrespråket (r = 0,04). Her hadde alder ingen betydning for korrelasjonens størrelse. Sammenligningsvis var imidlertid korrelasjonen for de
samme studiene mellom språkforståelse og leseforståelse på andrespråket moderat til stor
(r = 0,46). Her var alder en svært viktig faktor for å forklare størrelsen på sammenhengen
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mellom studier, korrelasjonen var lavest hos de yngste barna, og ble større med økende
alder.
Metaanalysen til Melby-Lervåg og Lervåg (2011) viser at kompleksiteten til det språklige domenet har stor betydning for størrelsen på den sammenhengen som observeres
mellom morsmål- og andrespråksferdigheter. For studier som undersøker sammenhengen mellom språkforståelse på morsmålet og språkforståelse på andrespråket (det semantiske domenet) observeres en liten grad av sammenheng. For studier som undersøker
sammenhenger mellom morsmål og andrespråk innenfor det fonologiske domenet (avkoding og fonologisk bevissthet) ser vi en stor grad av sammenheng. Siden leseforståelse
er avhengig av både avkoding og språkforståelse, er korrelasjonen mellom avkoding på
morsmålet og leseforståelse på andrespråket svakere enn hva som er tilfellet for avkoding
på første- og andrespråket. I tillegg, siden det er liten grad av sammenheng mellom
språkforståelse på morsmålet og språkforståelse på andrespråket, er det også tilsvarende
liten sammenheng mellom språkforståelse på morsmålet og leseforståelse på andrespråket. Disse resultatene impliserer at det for avkodingsferdigheter og fonologisk bevissthet
er en sammenheng mellom ferdigheter på morsmålet og andrespråksferdighetene. I tillegg vil avkodingsferdigheter på morsmålet kunne indirekte påvirke leseforståelse via
sammenhengen med avkodingsferdigheter på andrespråket, siden leseforståelse er produktet av avkodingsferdigheter og språkforståelse.
Når det gjelder resultatene fra metaanalysen sett i lys av de teoretiske perspektivene,
støtter undersøkelsen i tråd med Cummins (1979, 1991) og kontrastanalyse (Connor
1996; Ellis 1994; Odlin 1986) at det kan skje en overføring av ferdigheter fra morsmål til
andrespråk. Hvor stor denne overføringen er, vil imidlertid være avhengig av språklig domene, og ferdigheter innenfor det fonologiske domenet viser større overføringseffekt enn
ferdigheter innenfor det semantiske domenet. Når det gjelder «time on task»-hypotesen
(Porter 1990), støtter ikke resultatene denne hypotesen, siden de gjennomsnittlige korrelasjonene for både det fonologiske domenet og det semantiske domenet er positive. En
støtte til «time on task»-hypotesen forutsetter negative korrelasjoner, altså at gode ferdigheter på morsmålet innebærer at du blir dårligere på andrespråket, og dette ble ikke funnet. I henhold til Cummins’ hypotese vil graden av overføring være avhengig av sosioøkonomisk bakgrunn, og hvor gode ferdigheter man har på morsmålet sammenlignet med
andrespråket. Moderatoranalysen i studien til Melby-Lervåg og Lervåg (2011) fant ingen
støtte for at sosioøkonomisk bakgrunn hadde innvirkning på overføring av ferdigheter
mellom første- og andrespråket.

Longitudinelle studier av sammenhengen mellom morsmål og andrespråk
For å kunne besvare hvorvidt morsmålsferdigheter ligger til grunn for utviklingen av andrespråksferdigheter, er det viktig med longitudinelle studier som måler morsmålsferdigheter og andrespråksferdigheter på et utvalg tospråklige barn, og deretter følger utviklingen av andrespråksferdigheter hos dette utvalget over tid. Slike studier kan gi oss mulighet til å undersøke hvorvidt morsmålsferdigheter kan påvirke leseforståelse på
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andrespråket, og i så fall om denne påvirkningen er direkte eller indirekte via andrespråksferdigheter som ligger til grunn for leseforståelse. Metodisk kan man i longitudinelle studier undersøke om påvirkningen fra morsmålet foregår direkte, eller via andrespråksferdigheter. Dette kan gjøres ved å ta høyde for ferdigheter barnet har på andrespråket på
den samme ferdigheten som man undersøker på morsmålet. En vanlig problemstilling i
slike studier er at man ønsker å undersøke hvorvidt fonologisk bevissthet på morsmålet
virker direkte inn på avkoding på andrespråket. En analyse av dette spørsmålet kan gjøres
ved at man undersøker hvorvidt fonologisk bevissthet på morsmålet forklarer variasjon
mellom barnas avkodingsferdigheter på andrespråket etter at det er tatt høyde for fonologisk bevissthetsferdigheter på andrespråket. På den måten kan man se om fonologisk bevissthet på morsmålet virker direkte inn på avkodingsferdigheter på andrespråket, uten at
denne påvirkningen går via fonologisk bevissthet på andrespråket.
Dersom morsmålsferdigheter forklarer variasjon også etter denne kontrollen, støtter
dette en direkte påvirkning fra morsmål til andrespråksferdigheter.
Dessverre finnes det få longitudinelle studier som har undersøkt utviklingen av morsmåls- og andrespråksferdigheter. Når det gjelder norske forhold, er studien til Lervåg og
Aukrust (2010) spesielt relevant. I denne store studien av norske barn fulgte Lervåg og
Aukrust (2010) 198 enspråklige barn og 90 barn med Urdu som morsmål og norsk som
andrespråk. Barna ble målt fire ganger fra de var gjennomsnittlig 7 år og 6 måneder og 18
måneder fremover. De ble undersøkt på norsk på tester av ordavkoding, leseforståelse,
språkforståelse og nonverbal intelligens, og på en språkforståelsestest på Urdu. Resultatet
viste at språkforståelse på morsmålet ikke signifikant kunne forklare variasjon i verken leseforståelsesferdighetene barna hadde da studien startet, eller videre vekst i leseforståelse
på noen av de to leseforståelsestestene som ble brukt. Både avkoding og språkforståelse på
andrespråket forklarte variasjon i leseforståelsesferdigheter ved begynnelsen av studien,
men bare språkforståelse kunne forklare videre vekst i leseforståelse. Forskjeller i språkforståelse på andrespråket mellom de enspråklige og tospråklige kunne fullt ut forklare
forskjellene i leseforståelse. Resultatene fra denne studien viser altså at andrespråksferdigheter, og da spesielt språkforståelse, er avgjørende for utviklingen av leseforståelse hos tospråklige.
Det finnes også noen internasjonale studier som har undersøkt sammenhengen mellom morsmål og andrespråk. Resultatene fra en longitudinell studie av Comeau, Cormier,
Grandmaison og Lacroix (1999) viste at avkodingsferdigheter på andrespråket ble like
sterkt predikert av fonologisk bevissthet på morsmålet som av fonologisk bevissthet på
andrespråket. Disse resultatene støtter at ferdigheter knyttet til det fonologiske domenet
kan overføres fra morsmålet til andrespråket. Et lignende mønster ble funnet av Páez og
Rinaldi (2006) i en studie av spansk-amerikanske barn. Resultatene viste at bokstavkunnskap / avkoding på spansk signifikant hadde et unikt forklaringsbidrag (4 prosent) når
det gjaldt forskjeller mellom barnas avkodingsferdigheter. Dette støtter at ferdigheter
innenfor det fonologiske domenet kan overføres til avkoding på andrespråket, og også ha
en liten, direkte påvirkning på avkoding på andrespråket. Manis, Lindsey og Bailey
(2004) fulgte spansk-amerikanske barn fra barnehage og over i skolen. I denne studien
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viste imidlertid resultatene at bokstavkunnskap, benevningshastighet, fonologisk bevissthet og språkforståelse på morsmålet ikke kan forklare variasjon i barnas avkodingsferdigheter eller språkforståelse på andrespråket etter at de andre variablene (også andrespråksferdigheter) var kontrollert for.
Samlet sett støtter altså de longitudinelle studiene også delvis hypotesene til Cummins
(1979, 1991) og kontrastanalyse (Connor 1996; Ellis 1994; Odlin 1986) som viser at en
overføring av ferdigheter kan skje mellom morsmål og andrespråket, men da primært for
fonologiske ferdigheter og avkoding. Overføringen for språkforståelse er imidlertid liten
også for de longitudinelle studiene, og i tråd med det som ble vist i metaanalysen til Melby-Lervåg og Lervåg (2011). Heller ikke fra longitudinelle studier finner man støtte for
«time on task»-hypotesen (Porter, 1990), siden overføringen av ferdigheter er gjennomgående positiv.

Eksperimentelle studier som sammenligner effekten av
opplæringsopplegg med og uten morsmålsundervisning
Det finnes flere metaanalyser som har sammenlignet effekten av tospråklig og enspråklig
undervisning og regnet ut en gjennomsnittlig effektstørrelse for forskjellen mellom gruppen som har fått enspråklig undervisning og gruppen som har fått tospråklig undervisning (Francis, Lesaux & August 2006; Greene 1997; Rolstad, Mahoney & Glass 2005; Willig 1985). Den nyeste metaanalysen av eksperimentelle studier som sammenligner enspråklig og tospråklig undervisning, er studien til Francis, Lesaux og August (2006).
Denne metaanalysen har både gjort nye litteratursøk (frem til og med 2001), samt vurdert alle studier som er inkludert i tidligere sammenfatninger. Metaanalysen inkluderte
utelukkende studier som sammenlignet to randomiserte grupper eller studier studier
som målte gruppene før og etter intervensjonen (pre og posttest) og som statistisk kontrollerte for ulikheter mellom gruppene før intervensjonen startet (ved pretest). På denne
måten sikret at de inkluderte studiene var egnet til å trekke å trekke kausale slutninger,
om sammenhengen mellom morsmålsundervisning og andrespråksferdigheter
I metaanalysen til Francis, Lesaux og August (2006) sammenligner man effekten av en
intervensjon mellom to grupper som har fremkommet i de ulike studiene. Når man gjør
metaanalyse av studier som undersøker forskjeller mellom to grupper, er Cohens d den
mest vanlige effektstørrelsen. Forskjellen mellom gruppene blir da uttrykt som en standardisert enhet, og det gjør at man kan sammenligne resultater fra ulike studier selv om
de bruker tester med ulik poenggivning og skala. Cohens d er en effektstørrelse uttrykt i
standardavviksenheter. Her betyr dette at en effektstørrelse lik 1 tilsvarer at barna med
tospråklig undervisning (morsmål og andrespråk) skårer ett standardavvik høyere enn
de med enspråklig undervisning (bare andrespråk). En negativ effektstørrelse betyr at
de med undervisning bare på andrespråket får det beste resultatet. Når det gjelder tolkning av effektstørrelsen d, har Cohen (1968) foreslått følgende tommelfingerregler, liten
d = 0,2, middels d = 0,5 og stor d = 0,8. I metaanalysen til Francis, Lesaux og August
(2006) var det femten studier som oppfylte de metodiske kriteriene. De viste en liten
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gjennomsnittlig effektstørrelse i favør av tospråklig undervisning på engelske leseferdigheter (d = 0,33). Det er imidlertid viktig å merke seg at her inngår imidlertid både avkodingstester og leseforståelsestester. Når de randomiserte studiene ble analysert separat,
viste de et tilsvarende resultat (d = 0,36).
Resultatene som er gjennomgått fra korrelasjonelle studier, viser at det er viktig å skille mellom språklige domener når man vurderer overføring av ferdigheter mellom morsmål og andrespråk. Siden dette ikke er gjort i metaanalysen til Francis, Lesaux og August
(2006) ble de randomiserte studiene som er inkludert i analysen, kodet på nytt ved hjelp
av dataprogrammet «Comprehensive meta-analysis» (Borenstein, Hedges, Higgins, &
Rothstein 2005). I tillegg ble det gjennomført et litteratursøk fra 2002 og til 20.11.2010
for å finne randomiserte studier publisert etter søket til Francis, Lesaux og August (2006).
Randomiserte studier som sammenlignet enspråklig og tospråklig undervisning for tospråklige barn i grunnskole eller videregående skole, og som inneholder kvantitative mål
på leseforståelse, avkoding og språkforståelse, ble inkludert i analysen.
En oversikt over alle de randomiserte studiene og deres effektstørrelser er vist i tabell
1. Alle studiene er gjort av spansk-amerikanske barn. Hvis vi først ser på avkoding / alfabetkunnskap viser de fire studiene som har med test etter intervensjonene (posttestmål)
på dette noe varierende resultater. Dersom man beregner en gjennomsnittlig effektstørrelse (vektet for utvalgsstørrelse og med høyde for at det kan være systematiske forskjeller
mellom studiene), kommer gruppen med tospråklig undervisning ut litt bedre enn gruppen med enspråklig undervisning (d = 0,12, 95 % KI –0.09, 0,32, p = 0,27). Forskjellen
mellom gruppene er ikke signifikant. Hvis vi ser nærmere på språkforståelse, ser vi at fire
studier har undersøkt dette, med noe varierende resultat. Hvis vi beregner en gjennomsnittlig effektstørrelse ser vi at gruppene kommer ut omtrent likt (d = –0,03 95 % KI –
0,23, 0,18). Når det gjelder leseforståelse er det seks studier som undersøker dette. Studien til Maldonado (1994) viser en svært avvikende effektstørrelse sammenlignet med de
øvrige studiene. På grunn av uklarheter og feilopplysninger i originalartikkelen, har
Francis, Lesaux og August (2006) valgt å utelukke denne studien fra sin analyse. Hvis
man inkluderer studien til Maldonado (1994) blir gjennomsnittlig effektstørrelse for
gruppeforskjellen moderat og signifikant i favør av tospråklig undervisning (d = 0,47,
95 % KI 0,08, 0,85, p = 0?,02). Hvis man utelater denne studien, er effektstørrelsen mindre, men signifikant (d = 0,27, 95 % KI 0,08, 0.46, p = 0?,01). Det bør nevnes at bortsett
fra studien til Kaufman (1968), ser de øvrige undersøkelsene på yngre barn, trolig på et
tidspunkt hvor ordavkodingen er avgjørende for leseforståelse.
Når det gjelder generalisering av disse resultatene til norske forhold, er et viktig moment at alle barna har det samme morsmålet (spansk), mens norske tospråklige her ofte
har et større mangfold i morsmål. I tillegg bør det understrekes at den tospråklige undervisningen er bygget opp rundt at barna har et svært høy timeantall på morsmålet hver
uke (på lavere klassetrinn utgjør morsmålsundervisningen ofte hovedvekten), og i tillegg
er hovedvekten av pedagogisk materiell på morsmålet. Samlet sett svekker disse faktorene
muligheten for å overføre resultatene til norske forhold.
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Tabell 1 Randomiserte treningsstudier av tospråklig versus enspråklig undervisning
Studie

Utvalg

Alder

Mål

3–4 år

Avkoding /
alfabetkunnskap

–0.06

Letter Identification

Språkforståelse

0.01

PPVT

Språkforståelse

–0.34

PPVT

Tospråklig
undervisning
(enspråklig
undervisning)

Barnett,
Yarosz, Thomas, Jung &
Blanco 2007

Durán, Roseth
& Hoffman
2010

Farver, Lonigan & Eppe
2009

79 (52)
79 (52)
16 (16)

3:6

13 (13)

31 (31)

4:5

31 (31)

Effekt- Test
størrelse
(d)

Avkoding /
alfabetkunnskap

0.19

Språkforståelse

–0.04

Avkoding/alfabetkunnskap

0.24

Huzar 1973

41 (40)

2. kl.

Leseforståelse
(posttest)

0.01

Huzar 1973

43 (36)

3. kl.

Leseforståelse
(oppfølgingstest)

0.31

31 (19)

7. kl.

Leseforståelse

0.27

sample 2

15 (10)

7. kl.

Leseforståelse

0.39

Maldonado
1994

10 (10)

2.–10 kl. Leseforståelse

2.12

Kaufman 1968
sample 1

15 (10)

2. kl.

Leseforståelse
(Posttest)

0.80

16 (12)

3. kl.

Leseforståelse
(Oppfølgingstest)

0.27

73 (75)

1. kl.

Språkforståelse
posttest

0.02

Plante 1976

Slavin, Madden Calderon,
Chamberlain
& Hennessey
2010

Design

randomisert preposttest design

WMLS letter word
identification
Reseptivt og
ekspressivt
vokabular
Print knowledge fra
CTOPP
Inter american reading
tests
Inter american reading
tests
Metropolitan achievement test
Metropolitan achievement test
CTBS
Inter american reading
tests
Inter american reading
tests

PPVT

randomisert preposttest design

randomisert preposttest design
randomisert preposttest design
randomisert preposttest design
randomisert pre
posttest design med
oppfølgingstester
randomisert pre
posttest design med
oppfølgingstester
randomisert pre
posttest design (tre
posttester)
randomisert pre
posttest design (tre
posttester)
randomisert preposttest design
randomisert pre
posttest design med
oppfølgingstester
randomisert pre
posttest design med
oppfølgingstester
randomisert pre
posttest design med
oppfølgingstester
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Tabell 1 Randomiserte treningsstudier av tospråklig versus enspråklig undervisning
Studie

Utvalg

Alder

Mål

Tospråklig
undervisning
(enspråklig
undervisning)

121 (111)

2. kl.

110 (97)

3. kl.

60 (55)

4. kl.

73 (75)

1. kl.

121 (111)

2. kl.

110 (97)

3. kl.

60 (55)

4. kl.

Språkforståelse
(oppfølgingstest 1)
Språkforståelse
(oppgfølgingstest 2)
Språkforståelse
(Oppfølgingstest 3)
Avkoding /
alfabetkunnskap
(posttest)
Avkoding /
alfabetkunnskap
(oppfølgingstest 1)
Avkoding /
alfabetkunnskap
(oppgfølgingstest 2)
Avkoding /
alfabetkunnskap
(Oppfølgingstest 3)

Effekt- Test
størrelse
(d)
0.01

PPVT

0

PPVT

–0.12

PPVT

Design

randomisert pre
posttest design med
oppfølgingstester
randomisert pre
posttest design med
oppfølgingstester
randomisert pre
posttest design med
oppfølgingstester

0.2

Letter word
identification

randomisert pre
posttest design med
oppfølgingstester

0.39

Letter word
identification

randomisert pre
posttest design med
oppfølgingstester

0.01

Letter word
identification

randomisert pre
posttest design med
oppfølgingstester

–0.29

Letter word
identification

randomisert pre
posttest design med
oppfølgingstester

Woodcock
randomisert pre
passage
posttest design med
comprehenoppfølgingstester
sion
Woodcock
randomisert pre
Leseforståelse
passage
posttest design med
110 (97)
3. kl.
(oppfølging0.06
comprehenoppfølgingstester
stest 1)
sion
Woodcock
randomisert pre
Leseforståelse
passage
posttest design med
60 (55)
4. kl.
(Oppfølging–0.07
comprehenoppfølgingstester
stest 2)
sion
Note: d = Cohens d; CTBS = Comprehensive Tests of Basic Skills; CTOPP = comprehensive test of phonological processing; kl. = Klassetrinn; PPVT = Peabody Picture Vocabulary test; WMLS = WoodcockMuñoz Language Survey Revised
121 (111)
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Oppsummering og implikasjoner for pedagogisk praksis
Resultatene fra metaanalysen av korrelasjonelle studier viser at fonologiske ferdigheter og
avkoding (ferdigheter innenfor det fonologiske domenet) kan overføres mellom morsmål
og andrespråk. Når det gjelder språkforståelse (det semantiske domenet) skjer det imidlertid i liten grad overføring mellom morsmål og andrespråk. Fra longitudinelle studier
som følger det samme utvalgt over tid, er det også støtte for at fonologiske relaterte ferdigheter overføres fra morsmål til andrespråket. Litteraturen er imidlertid delt når det
gjelder hvorvidt ferdigheter innenfor det fonologiske domenet på morsmålet har direkte
påvirkning når det er kontrollert for tilsvarende ferdigheter på andrespråket. Når det gjelder språkforståelse, gir også hovedvekten av longitudinelle data støtte til at morsmålsferdigheter i liten grad overføres til andrespråksferdigheter. Et tilsvarende mønster er til stede når det gjelder eksperimentelle treningsstudier som har sammenlignet tospråklig undervisning med undervisning gitt bare på andrespråket. De som mottar tospråklig
undervisning har et fortrinn både når det gjelder avkoding og på leseforståelse i den fasen
hvor avkoding er avgjørende for leseforståelse.
Disse resultatene vedrørende sammenhengen mellom morsmålsferdigheter og andrespråksferdigheter viser funn som potensielt kan ha betydning for pedagogisk praksis.
Hvis vi først ser på pedagogisk-psykologisk utredning, impliserer funnene at kartlegging
av elevens ferdigheter på undervisningsspråket (andrespråket) vil avgjøre når det gjelder å
vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes. Spesielt gjelder dette for språkforståelse. Kartlegging av elevenes ferdigheter på undervisningsspråket er viktig fordi resultatene fra studiene gjennomgått her, viser at læringsutbyttet i skolen (målt med leseforståelse) er sterkt
relatert til begrepsforståelse på andrespråket. Når det gjelder undervisningspraksis, gir
metaanalysene her liten støtte til morsmålsundervisning som et viktig redskap for å fremme bedre begrepsforståelse og leseforståelse på andrespråket. I en vurdering av dette er
det imidlertid viktig å ta i betraktning at morsmålsundervisning kan ha andre viktige
funksjoner, som for eksempel å støtte identitetsutvikling. I tillegg vil trolig morsmålsundervisning i en overgangsfase være viktig for barn som akkurat har startet å lære seg
norsk, og dermed ikke har mulighet til å følge undervisning på norsk.
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