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Sammanfattning 

Denna uppsats bygger på två teman; det ena temat är flerspråkighet med fokus på 

translanguaging (att använda flera språk i undervisningen) och det andra temat är kopplat till 

specialpedagogik där flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter står i fokus. Studiens 

övergripande syfte är att undersöka om principerna om social rättvisa samt social praktik 

tillämpas i två olika klassrum inom ramen för tvåspråkig undervisning, samt undersöka om 

lärare anser translanguaging vara en behjälplig metod för flerspråkiga elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Studien använder sig av flera metoder, strukturerad observation kombinerat 

med fältanteckningar samt semistrukturerade intervjuer. Materialet består av 

observationsanteckningar och fältanteckningar från två lektioner, samt av enskilda intervjuer 

med två lärare. Dessa lärarintervjuer är delade i två delar med fokus dels på det språkliga och 

dels på det specialpedagogiska, därmed innehåller datamaterialet fyra intervjuer. Datamaterialet 

analyseras utifrån forskningsfrågorna och i analysen används Garcías principer om 

framgångsrik flerspråkig undervisning. Resultaten visar att translanguaging förekommer i olika 

utsträckning i dessa klassrum och att metoden tillämpas på olika sätt. Lärarnas attityder till 

translanguaging speglar observationerna och två olika synsätt går att urskilja. I det ena 

klassrummet ses användning av flera språk som något naturligt, i det andra dominerar en 

enspråkighetsnorm samtidigt som mer kunskap kring flerspråkiga elevers språkinlärning 

efterlyses. Translanguaging som en extra anpassning för flerspråkiga elever i läs- och 

skrivsvårigheter ses som naturligt av den ena läraren, medan den andra läraren efterlyser mer 

fakta kring huruvida undervisning i och på flera språk hjälper eller stjälper dessa elever. Dessa 

resultat visar på ett samband mellan lärares attityd till flerspråkighet och till huruvida 

flerspråkighet ses som en resurs eller inte.  

 

 

Nyckelord: Flerspråkighet, Translanguaging, Klassrumsobservationer, Intervjuer, Åk 4 och 5, 

Attityder, Flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter.  
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1. Inledning 

Efter att ha arbetat i en grundskola med flerspråkig profil under sjutton år, har jag tänkt mig ha 

relativt god kännedom om metoderna inom andraspråksundervisningen. Att utsätta eleverna för 

”så mycket svenska som möjligt”, har gett resultat och jag har under årens lopp ofta påpekat 

för mina elever ”att det absolut inte gör något om du inte förstår allt som jag säger”. Innerst 

inne har jag vetat att den bästa förklaringen vid inlärningen av ett andraspråk kan du få på ett 

språk som du redan behärskar. Ändå har frånvaron av användandet av modersmålet som resurs 

genomsyrat min undervisning, trots att jag kunnat elevernas modersmål. 

 

Som föregångare till denna uppsats genomfördes en pilotstudie där användning av flera språk 

observerades under en lektion inom ämnet matematik. Studien genomfördes på en tvåspråkig 

skola (med svenska och finska som undervisningsspråk) där både eleverna och lärarna var 

tvåspråkiga och växlade obehindrat mellan språken. Växlingen skedde automatiskt och berodde 

från lärarens sida oftast på vad som råkade vara den ifrågavarande elevens starkaste språk.  

Observationen visade att en positiv, självklar attityd till flerspråkighet rådde i klassrummet, 

men att en medveten strategi kring användandet av elevernas språkliga resurser saknades. Ett 

vanligt förekommande inslag i undervisningen var att läraren använde flera språk för att 

försäkra sig om elevernas förståelse. Jag hade nu sett att translanguaging förekom, men att det 

inte tillämpades medvetet. Förekom det även i andra klassrum och i så fall hur, vad tänkte 

lärarna och eleverna om det, skulle detta kunna hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter? 

Intresset att undersöka perspektivet translanguaging närmare väcktes, och jag har i denna studie 

valt att studera fenomenet vidare på samma skola som pilotstudien genomfördes.  

 

När arbetet med denna uppsats påbörjades, hade jag termen elever med språk- skriv- och 

lässvårigheter i min vokabulär. Ju längre fram arbetet med uppsatsen fortskred, desto mer 

främmande började denna term kännas för mig. Dels för att den enligt mig beskrev elevens 

språkliga resurser som något problematiskt, dels för att jag började se på de språkliga 

svårigheterna som att de nödvändigtvis inte behövde innebära en svårighet, utan hellre vara ett 

tecken på utveckling. Denna syn har jag burit med mig från andraspråksundervisningen där 

elevens ”fel” exempelvis i skrivandet inte betraktats som fel, utan som tecken på utveckling. 

Denna syn önskade jag nu kunna överföra även till min specialpedagogiska lärarroll och därför 

bestämde jag mig under arbetets gång att börja använda termen elever i läs- och 

skrivsvårigheter istället. Jag anser att eleverna inte är ett med sina svårigheter, utan kan ta sig 

ur svårigheterna med rätt hjälp och stöttning. Därför anser jag numera den sistnämnda termen 

som mer lämplig. 
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2. Bakgrund 

Den 5:e december 2018 visade SVT ett kort klipp om att användandet av flera språk i 

undervisningen nu testades på sex olika skolor i Malmö. Under rubriken Så ska flerspråkiga 

elever lära sig bättre svenska beskrevs ett projekt där metoden translanguaging användes, och 

där eleverna nu skulle använda alla sina språk i undervisningen. Projektet resulterade i att 

eleverna kände sig mer delaktiga, mer inkluderade och undervisningsmetoden bidrog till att 

eleverna fick bättre självförtroende. 

 

I Svensklärarföreningens tidskrift nummer 3/2015, skriver Gudrun Svensson att internationell 

forskning visat på att strategisk flerspråkig undervisning bidrar till förbättrad inlärning, så väl 

som till utvecklad minnesförmåga hos eleverna. Forskningen i Sverige har dock tidigare 

mestadels fokuserat på hur andraspråket (d.v.s. svenskan) utvecklats, medan utvecklingen av 

förstaspråket inte har stått i lika stor fokus. Translanguaging som metod har enligt Gudrun 

Svensson inte fått genomslag i den svenska skolan, och synen på första- och andraspråket som 

åtskilda, och som något som tillhör olika domäner, dominerar fortfarande. Den starka rådande 

enspråkighetsnormen i Sverige (så som även i stora delar av västvärlden) (Wedin & Wessman 

2017:875), syns tydligt i den svenska undervisningspolicyn. Genom att exempelvis vid vissa 

tillfällen förbjuda eleverna att prata annat språk än svenska, blir språket ett redskap för 

exkludering i stället för inkludering (ibid.). Även jag har sett denna exkluderande språkpolicy 

vara verklighet än idag. 

 

Den senaste mätningen i PIRLS (2016), ett internationellt mätinstrument där elevers läsförmåga 

i ett antal olika länder mäts, visar att de svenska elevernas läsförmåga i årskurs 4 sedan år 2001 

har stadigt förbättrats. Den stadiga förbättringen i Sverige sedan år 2011 gäller för samtliga 

elevgrupper, förutom för elevgruppen som är född i Sverige men med utlandsfödda föräldrar 

samt för elever som är födda utomlands. Sedan 2000-talet har den socioekonomiska bakgrunden 

hos eleverna börjat få en allt större betydelse för skolframgången (Skolverket 2018:14). Det 

finns ett stort behov av ytterligare forskning som fokuserar på flerspråkiga elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Studier har dock visat att flerspråkiga elever med dyslexi (medfödda läs- och 

skrivsvårigheter) har fått bättre resultat än enspråkiga elever med dyslexi. En tänkbar förklaring 

skulle kunna vara att användning av flera språk främjar elevernas språkliga medvetenhet 

(Salameh 2012:99). 

 

Mot bakgrund av ovanstående, vill denna uppsats undersöka hur translanguaging används i två 

skolor med olika tvåspråkiga profiler. Vad och hur tänker lärare kring användandet av flera 

språk? Skulle translanguaging som metod kunna hjälpa flerspråkiga elever i läs- och 

skrivsvårigheter?  
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3. Forskningsöversikt 

Från 60-talet (med den starka arbetskraftsinvandringen) och framåt har Sverige blivit ett 

språkligt mer heterogent land. Från den starka assimilationspolitiken, där målet var att 

invandrarna så snabbt som möjligt skulle anamma det svenska språket och assimileras till det 

svenska samhället, ofta på bekostnad av modersmålet och den egna kulturen, övergick Sverige 

på 70-talet till en integrationspolitik. Nu blev det viktigt att kunna bevara sin identitet, sitt 

modersmål och samtidigt kunna integreras i det svenska samhället. Invandringspolitikens beslut 

1975, parollen om jämlikhet, valfrihet och samverkan, (Hyltenstam & Milani 2012:18), gav 

tonen som än idag påverkar Sveriges flerspråkighetssyn. Formerna kring 

modersmålsundervisningen, undervisning i ämnet svenska som andraspråk samt i svenska för 

invandrare, skapades här (ibid.).  

 

Tvåspråkighetsforskningen i Sverige har fokuserat på lärandet av andraspråket. Axelsson & 

Magnusson (2012:333) påpekar att andraspråksperspektivet eller språk- och ämnesintegrerad 

undervisning inte fått genomslag i den svenska lärarutbildningen. Vidare skriver de att 

andraspråkselever gynnas av ett språkligt perspektiv i alla ämnen (ibid.:337). Flerspråkiga 

elever gynnas av att parallellt med andraspråket få använda sitt modersmål och den 

metalingvistiska medvetenheten i lärandet (ibid.:347). Författarna påpekar att trots omfattande 

forskning internationellt, är de flerspråkiga elevernas möjligheter att använda sitt förstaspråk i 

utbildningen, fortfarande små i Sverige. 

 

3.1. Syn på språk och flerspråkighet 

Så fort ordet språk kommer på tal, finns även begreppet kommunikation med (Linell:1995: 14). 

En grundläggande definition av begreppet språk, innebär alltid överföring av information 

(Rehnqvists & Svensson 2008:9). Vi människor överför information dels genom vårt verbala 

språk, dels genom vårt kroppsspråk. Den gängse definitionen av ordet språk, leder oss osökt in 

på den verbala kommunikationen, den kommunikationen där vi kommunicerar med tal eller 

med hjälp av ord och ordkombinationer (Linell 1995:19). Det verbala språket delas vidare in 

skrift- och talspråk. I denna uppsats ses språk som ett kommunikationsmedel och som 

överförare av information människor emellan. Vidare ligger fokus på att människans språk är 

medvetet, avsiktligt och dubbelriktat (Rehnqvists & Svenssons 2016:10), vi har således 

möjligheten att både ge och ta emot information med hjälp av vårt språk. Språket och dess 

mångsidiga användning betonas starkt i flerspråkiga elevers lärandeprocess (Hyltenstam & 

Milani 2012:14). 
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Vår syn på och uppfattningar om språk och flerspråkighet har förändrats. Den traditionella 

synen på flerspråkighet, där enspråkighetsperspektivet varit normen, har börjat diskuteras. En 

globalisering av vårt samhälle medför att språkinlärning både genom undervisning och 

kommunikation mellan andra människor blir allt vanligare, även i samhällen som tidigare varit 

enspråkiga. Andraspråksforskningen i dess modernare form, tog fart i skiftet mellan 1960–

1970-talet och har således en relativt stor kunskapsgrund att vila på. Vad gäller forskningen av 

utvecklingen av ett minoritetsspråk som förstaspråket i ett majoritetssamhälle, är kunskapen 

däremot betydligt mindre (Abrahamsson & Bylund 2012:154).  

 

Ofelia García har under slutet av 2000-talet presenterat ett mer dynamiskt sätt att se på de 

traditionella begreppen. I denna uppsats presenteras hennes sätt att se på användandet av flera 

språk som ett naturligt sätt att kommunicera, som ett sätt att delta i språkliga praktiker för att 

skapa mening och begriplighet (Axelsson & Magnusson 2012:305). Som vi kommer att märka, 

innebär detta att gamla termer samt användningen av vissa begrepp, ifrågasätts. Gränserna 

mellan en individs språk och språkanvändning ses inte längre skarpa, utan blir flytande. Det är 

inte längre självklart för oss i skolan att avgöra vilka elever som har det ena eller det andra 

språket som modersmål, eller vilka elever som har ett visst språk som sitt andraspråk. Axelsson 

& Magnusson (2012:306) skriver: ”Med en uppdaterad och globaliserad språksyn skulle den 

svenska skolans uppdelning av språk i modersmål, moderna eller främmande språk, kunna 

tonas ned till förmån för en allmän valfrihet att utveckla språk”.  

 

3.2 Begrepp inom flerspråkighetsfältet 

Den första distinktionen bör göras mellan termerna förstaspråk och andraspråk, (i engelsk 

litteratur med förkortningarna L1 och L2, där L står för ”language”). Dessa termer anger då 

ordningen i vilken individen tillägnar sig språken, och behöver inte ha något att göra med 

graden av behärskningen av de ifrågavarande språken eller med talarens identifikation med de 

olika språken. I många sammanhang likställs begreppen förstaspråk och modersmål, 

modersmålet brukar då definieras som det språk som individen tillägnat sig eller exponerats för 

först genom föräldrar eller andra vårdnadshavare (Abrahamsson & Bylund 2012:154). 

Förstaspråket / modersmålet behöver således inte vara det språk som individen anser sig 

behärska bäst. Termen modersmål problematiseras i dagens samhälle i en allt mer globaliserade 

värld. Axelsson och Magnusson (2012:303) räknar upp kriterierna ursprung, kompetens, 

funktion och identifikation vid olika försök att identifiera / bestämma en individs modersmål. 

Att dessa kriterier dessutom kan förändras över tid under individens liv, ger oss en fingervisning 

om komplexiteten med att definiera en individs modersmål.  
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Ett andraspråk är det eller de språk som individen tillägnar sig efter att det förstaspråket har, 

eller har börjat etableras. Redan här bör dock påpekas att individen även kan ha två eller flera 

förstaspråk. Detta benämns simultan tvåspråkighet (ibid.) och sker exempelvis när ett barn 

samtidigt tillägnar sig två eller flera språk, genom att exempelvis föräldrarna eller andra 

personer i barnens omgivning konsekvent talar olika språk med barnet. Simultan inlärning av 

språken sker då parallellt. När individen tillägnar sig ett språk i taget, talar man om successiv 

tvåspråkighet.  

 

Termen tvåspråkig definierades i de första tvåspråkighetsstudierna som: 

 

[…ett övergripande begrepp som omfattar människor med ett antal olika språkkunskaper, 

med det gemensamma att de inte är enspråkiga…En tvåspråkig person är någon som kan 

två språk, men termen används också för någon som kan fler än två språk, något som också 

kallas att vara flerspråkig…] (García & Wei 2018:31).  

 

García tar vidare upp Europarådets förslag om termen mångspråkig (plurilingual) som en 

individs förmåga att använda flera språk i olika grad för specifika syften, medan termen 

flerspråkig (multilingual) enligt Europarådet endast skulle användas av flerspråkiga samhällen, 

d.v.s. om mångfalden av språk i olika grupper, och inte om individer (ibid.). Även Hyltenstam 

(2016:306) skriver att termen flerspråkig oftast har använts när man talat om samhällen, 

bostadsområden, skolor och klasser där flera språk har använts. García påpekar att dessa termer 

om tvåspråkighet även de är additiva, och utgår från synen om att talaren ”lägger till” språk i 

sin språkliga repertoar. Vidare påpekar hon att inget av dessa begrepp relaterar till synen om 

språkande, languaging, som beskriver en syn på språket som en process där vi och våra 

språkhandlingar blir till samtidigt, i en kontinuerlig rörelse där vi interagerar och skapar vår 

omvärld (García & Wei 2018:27).  

 

Andraspråket brukar i inlärningssammanhang benämnas som målspråk, och då syftar man på 

det språkliga system som står som mål för inlärningen. Inlärarens variant av detta, då det under 

inlärningsprocessen skiljer sig från målspråket kallas för interimspråk. Karakteristiskt för det 

är att det är enklare, mindre stabilt och mer föränderligt än målspråket (Abrahamsson & Bylund 

2012:154). Att tillägna sig ett andraspråk tar tid. En elev i skolsammanhang behöver dels 

utveckla sitt ordförråd och därmed skaffa sig termer och begrepp på det andraspråket. Bl.a. 

Salameh (2012:32), tar upp sambandet mellan ankomstålder och tidsåtgång för att utveckla ett 

andraspråk på den kognitiva nivån som krävs för skolframgång på samma nivå som för 

enspråkiga barn. Sambandet illustreras i tabellen nedan: 

Salameh (2012:33): 
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Ankomstålder Tidsåtgång för att utveckla ett andraspråk på den 

kognitiva nivå som krävs för skolframgång  

5–8 år 3–8 år 

8–11 år 2–5 år 

12–15 år 6–8 år 

 

Andraspråksinlärningen börjar med att eleven lär sig ett basspråk på 1–2 år. Med hjälp av detta 

kan eleven kommunicera i vardagen och detta karakteriseras av ett relativt gott uttal som oftast 

blir bättre ju yngre barnet är vid ankomst. Som tabellen ovan visar är den mest gynnsamma 

ankomståldern mellan 8–11 år vilket sägs bero på att eleverna i denna ålder redan kan läsa och 

skriva på sitt modersmål och därmed kan överföra denna förmåga till andraspråket. I stället kan 

tid då användas till att lära sig de olika skolämnena där den kognitiva nivån är mer krävande. 

När kraven i skolan ökar med de stigande årskurserna vid 12–15 års ålder, tar de högre kraven 

mer kraft av språkinlärningen, vilket medför att det för många ungdomar tar längre tid att nå 

den kognitivt krävande nivån på det andraspråket (ibid). 

 

I denna uppsats väljer jag att tala om simultant flerspråkiga elever, då jag anser denna term 

passa bäst in i den elevgrupp jag studerat. Eleverna är till varierande grad simultant två- eller 

fler språkiga med behärskning av två eller flera språk. Termen modersmål används i denna 

uppsats av det språk som eleven eller läraren själv väljer att kalla sitt modersmål samt av det 

språk som vissa elever får modersmålsundervisning.  

 

3.3 Från en enspråkighetsnorm till en dynamisk teori  

Den tvåspråkighetsforskning som rått innan 2010-talet, har lyft fram två modeller kring 

tvåspråkighet, subtraktiv och additiv tvåspråkighet. Den subtraktiva tvåspråkigheten illustreras 

av García (2009:51) så här: L1 + L2 – L1 --> L2. När den enspråkiga normen ses som 

utgångspunkt, råder uppfattningen om att individens första språk bör ge vika för det andra 

språket, d.v.s. att det första språket tas över av det andra dominanta språket. Resultatet blir att 

individen till slut endast pratar det andra språket. Denna språkförlust kan även ske över 

generationer och många språk har förlorats, inte minst i undervisningssammanhang, när detta 

synsätt varit rådande.  

  

Den additiva tvåspråkigheten beskriver en process där det andraspråket ”läggs till” det första, 

och båda språken upprätthålls. García illustrerar detta med bilden L1 + L2 = L1 + L2. Denna 

additiva syn, har varit rådande för många fall där ett högstatusspråk varit det första språket. 

García påpekar att även denna syn utgår från en enspråkighetsnorm där individens tvåspråkighet 

ses som ”två enspråkigheter”.  
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Cummins isbergsmodell, The common Underlying Proficiency, (Cummins 2017:139) 

presenterar en teori individens språk L1 och L2, ses som inbördes beroende av varandra. 

Individen betraktas ha en underliggande språklig förmåga. Modellen, förklarat med hjälp av en 

bild som på ytan visar två isberg, men som under ytan sitter ihop, betraktar språken som 

kognitivt beroende av varandra. Språken ses påverka varandra och möjliggöra överföring från 

det ena språket till det andra. Denna modell har senare bekräftats, och vidare har det påvisats 

att även när enbart det ena språket används, så förblir även det andra aktivt hos individen 

Cummins isbergsmodell ser språken som åtskilda fast med egna språkliga drag (García & Wei 

2018: 33,36).  

 

3.4 Translanguaging, ett teoretiskt perspektiv och ett pedagogiskt 

förhållningssätt 

Ett nytt sätt att betrakta två- och flerspråkigheten erbjuds sedan 2010-talet av bl.a. Ofelia 

García. Translanguaging ifrågasätter synen där man betraktar språken som två autonoma 

system. Den dynamiska teorin med translanguaging utgår istället från synen att individens 

språk inte uppkommer linjärt eller fungerar separat. Synsättet utgår från att det endast finns ett 

enda integrerat språkligt system hos individen. Individen använder i stället hela sin språkliga 

kapacitet på ett sätt som är anpassat till kontext, ämne och situation (ibid.:36). 

Translanguagingperspektivet ifrågasätter synen på språk som separata system och kompletterar 

Cummins isbergsmodell. I stället ser man till individens hela språkliga kapacitet, en kapacitet 

där individen använder alla sina språkliga resurser. Synen på tvåspråkighet och tvåspråkig 

undervisning, där man ser och behandlar elevens språk som separata enheter, som ”dubbla 

enspråkigheter” (ibid.:13), kastas omkull, och undervisningen utgår från flexibla 

språkpraktiker. Gudrun Svensson (2018:4) skriver att många flerspråkighetsforskare länge 

hävdat att en person som talar två språk, inte är ”två enspråkiga talare inom samma person” 

utan ”en flerspråkig person med en gemensam bas i alla språken”.  

 

Termen translanguaging har sitt ursprung i kymriskans ord trawsieithu, och myntades av Cen 

Williams. Termen syftade på en pedagogisk praktik där eleverna skulle växla mellan språk 

beroende på vilken språklig handling de skulle utföra (García & Wei 2018: 41). Detta kunde 

t.ex. innebära att eleverna skulle läsa något på engelska och sedan skriva om det på kymriska. 

Olika forskare har utvidgat termen och gemensamt för dem är idéerna om språk och 

tvåspråkighet som något väldigt annorlunda jämfört med tankesättet som spridit sig på 1900-

talet. Baker, som först av alla översatte ordet till engelskans translanguaging, definierade det 

som ”processen att skapa mening, forma erfarenheter samt nå förståelse och kunskap genom 

användandet av två språk” (ibid.:42). García vill också gå bortom idén om två språk och koppla 
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in begreppet transculturacíon från den kubanska antropologen Fernando Ortiz. García skriver 

att translanguaging snarare handlar ”om språkliga praktiker som synliggör komplexiteten i 

språkliga utbyten mellan människor med olika historier”. Vidare vill García definiera termen 

som ”ett sätt att ta sig an tvåspråkighet som inte fokuserar på språk utan på tvåspråkiga 

personers enkelt observerbara praktiker”. Dessa praktiker ses inte som ovanliga utan som det 

normala sättet att kommunicera (ibid.:44). Garcías definition innehar perspektivet att 

tvåspråkiga personer har en enda språklig repertoar, ur vilken de väljer drag att kommunicera 

effektivt med. Här lyfts synsättet att ta de flerspråkiga personers språkliga praktiker som norm, 

istället för de enspråkigas, vars norm tidigare härskat (ibid.:45). 

 

I ordet translanguaging beskriver förledet – trans, begreppets innebörd. ”Trans” visar på 

möjligheten att överskrida gränsdragningar, så väl inom språk, utbildning, system och miljöer 

(García & Wei 2018:20). Begreppet innebär en frigörelse från den traditionella synen på språk 

och utbildning. Den svenska termen, transspråkande, används numera bl.a. av Gudrun 

Svensson. Denna term har sitt ursprung i den internationella termen translanguaging, och syftar 

således även den på människans användning av alla sina språkliga resurser vid all 

kommunikation samt tänkande (Svensson 2018:1).  

 

Den svenska termens motsvarighet till det internationella begreppet har diskuterats inom den 

svenska forskarvärlden. Eftersom termen translanguaging beskriver så väl ett teoretiskt 

perspektiv, som ett pedagogiskt förhållningssätt, har behovet av en svensk översättning 

aktualiserats. En svensk översättning bör fånga ordets dimensioner gällande språkideologiska, 

teoretiska och pedagogiska aspekter. Den svenska motsvarigheten har debatterats bl.a. i 

Lisetten, (tidningen för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk). I nummer 4 år 2015 

tas termen korsspråkande upp. Nummer 2 år 2016, diskuterar begreppen transspråkande, 

tvärspråkande, språkkryssande, flerspråkande, multispråkande, flexispråkande och 

plurispråkande. I nummer 1 2017 diskuteras återigen flerspråkande. 

 

I denna uppsats kommer engelskans term translanguaging att användas. Dels är den svenska 

forskarkåren ännu inte helt överens om vilken term som kommer att konsekvent användas i 

svenskan, dels anser jag att perspektivet med språkliga öppna gränserna öppnar för att använda 

ett begrepp på ett annat språk, utan att förståelsen för den skull hindras. 

 

3.4.1 Förutsättningar för framgångsrik undervisning 

Den språkutvecklande pedagogiken bör enligt García tillämpa social rättvisa samt social 

praktik. García benämner dem Social Justice och Social Practice (García 2009:318). Principen 

om social rättvisa, är den viktigaste principen inom flerspråkig undervisning. Enligt García 
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karakteriseras en sådan undervisning av att rättvisa och tolerans tillämpas mot alla språk, d.v.s. 

alla språk har samma värde i ett klassrum. Vidare skall läraren ha höga förväntningar och mål 

på eleven samt använda sig av relevant bedömning. Den sociala rättvisan innebär att tonen i 

klassrummet bör vara positiv till flerspråkighet, att alla språk ses som värdefulla samt viktiga 

för lärande. 

                                                                                                                 

Enligt den andra, principen om social praktik, skall läraren långsiktigt och strategiskt planera 

för att utveckla elevernas tvåspråkighet och vara medveten om att tid är en nyckelfaktor i 

utvecklingen av tvåspråkighet. Klassrummet ska vara rikt på interaktion och det språkliga 

arbetet ska stå i fokus. Samarbetsövningar och grupparbete skall användas som arbetsmetoder 

och undervisningen skall vara relevant för eleven, inkludera elevens värld och erfarenheter med 

den övriga världen (ibid.:327). Undervisningen skall vila på en flerspråkig medvetenhet och 

lärarens planering skall handla om hur eleverna ska kunna använda alla sina språk.                                                                                                                       

 

3.5 Studier av translanguaging i det flerspråkiga klassrummet 

Bryn Jones (2017) fokuserar i sin artikel på translanguaging i den tvåspråkiga kontexten i 

Wales. Walesiskan (kymriskan) är ett av Storbritanniens officiella minoritetsspråk och används 

i den tvåspråkiga undervisningskontexten (engelska-walesiska) i Wales. Efter att antal talare av 

walesiskan ökat under åren 1991–2001 har de efter år 2001 börjat minska. Den tvåspråkiga 

undervisningen i Wales ser olika ut och kan innehålla en stor variation beträffande 

undervisningssätt, så väl som graden av behärskning av undervisningsspråken i fråga. I sin 

artikel belyser Jones fördelarna med translanguagingperspektivet och argumenterar för dess 

användning så väl för att bevara minoritetsspråket som för framgångsrik tvåspråkig 

undervisning. Han skriver om en verklighet där språken ofta undervisas som separata enheter 

och identifierar följande två modeller för att eleverna skall lära sig två språk: 1.lärandet sker 

genom två språk och innefattar två sätt a) separate bilingualism; några ämnen undervisas på 

walesiska och några andra på engelska b) flexible bilingualism; två eller flera språk används i 

klassrummet, exempelvis genom metoden translanguaging samt 2) lärandet sker genom ett 

språk; exempelvis i separata klassrum där ett språk i taget används, alternativt att elever 

grupperas efter språket i ett och samma klassrum (Jones 2017:203). Jones lyfter fram Lewis’ 

sätt att skilja mellan a) translanguaging i klassrummet, som är pedagogiskt betonat och b) 

universell translanguaging där fokus ligger på kognitiva, kulturella och kontextuella aspekter. 

Ur dessa skiljer Jones två modeller som används i den tvåspråkiga undervisningen i Wales; 

lärarstyrd translanguaging samt elevstyrd translanguaging. Denna distinktion görs även av 

García & Wei (2018: 115, 130), som först skiljer mellan naturlig translanguaging och officiell 

translanguaging. Den första, naturlig translanguaging innefattar det som elever gör för att lära 
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sig, det inkluderar även lärarens användning av translanguaging med eleverna, individuellt, i 

par eller i smågrupper, för att försäkra sig om att eleverna lärt sig ordentligt (ibid.:131). Officiell 

translanguaging utförs av läraren och innefattar en pedagogik där läraren planerar för 

translanguaging för att använda det i kommunikationen med eleverna. Jones skriver i sin 

slutsats att många tvåspråkiga skolformer i Wales rymmer undervisningssätt från att separera 

språken helt, till att arrangera undervisningen flexibelt. Tendensen att separera språken syns 

enligt Jones dock tydligt (2017: 213). För att istället arbeta effektivt för att bevara 

minoritetsspråket walesiskan, behöver lärarna planera strategiskt för användning av båda 

språken i klassrummet. Jones påpekar att få lektioner i skolorna planeras utifrån att använda 

translanguagingperspektivet, få skolor har en policy där perspektivet lyfts fram tydligt.  

 

En studie från den svenska skolkontexten presenteras av Ann-Christin Torpsten (2018). I det 

svenska skolsystemet möter lärarna elever där nästan var femte elev har utländsk bakgrund 

(Torpsten 2018:104). Inom den obligatoriska skolformen har eleverna rätt att få undervisning 

antingen i ämnet svenska (som modersmål) eller i ämnet svenska som andraspråk. Elevens hela 

språkliga kapacitet stödjer så väl utvecklingen av elevens andraspråk så som 

kunskapsutvecklingen övrigt. Torpsten skriver att instruktioner på det språket eleven bäst 

behärskar, har betydelse för de flerspråkiga elevernas utveckling av litteracitet, personlig och 

kulturell identitet, emotionell och social mognad samt kognitiv utveckling (ibid.). I många av 

de svenska skolorna undervisas elevens modersmål och ämnet svenska som andraspråk separat, 

dessutom ordnas modersmålsundervisningen oftast utanför skoltid. Detta signalerar att 

modersmålet inte har samma status som övriga skolämnen och främmande språk. Att enbart 

fokusera på målspråkets utveckling (d.v.s. svenskan) kan påverka elevens kunskapsutveckling 

negativt (Torpsten 2018:105). Elevernas språk utvecklas genom socialisering med andra som 

talar målspråket, genom att läsa och skriva både enskilt och gemensamt. Vidare skriver 

Torpsten att möjligheten att utveckla sitt tänkande och lärande på alla sina språk, ger 

flerspråkiga elever möjligheten att ”komma ikapp” beträffande de enspråkiga eleverna i 

målspråket samt i övriga skolämnen. Fyra kritiska faktorer beträffande andraspråksinlärning 

lyfts fram; 1) en kulturellt och socialt stöttande miljö som främjar utvecklingen av elevens 

identitet, 2) språkutveckling som inkluderar både första – och andraspråket, 3) utveckling av 

elevens kunskaper i skolämnen och som nummer 4) elevens kognitiva utveckling som starkt 

hänger samman med de tre övriga (ibid.).  

 

Syftet med Torpstens studie var att generera kunskap om skolornas språkliga mångfald genom 

att undersöka utvecklingen av de flerspråkiga elevernas språkliga potential och språkkunskaper 

i relation till translanguaging. Torpsten följde tre elever och deras lärare och studerade vad som 

hände med elevernas språk under en process där undervisningen i ett flerspråkigt klassrum 

ändrade riktning från att ha ett enspråkighetsperspektiv, till att tillämpa metoden 
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translanguaging. Studien utgick från ett ekologiskt synsätt och använde sig av ”lingvistiska 

livsberättelser” som material, kombinerat med observationer från klassrum, elevtexter och 

bilder producerade av eleverna. Forskaren agerade både som forskare och deltagande 

observatör. Skolan hade ett elevunderlag på 220 elever och 98% av dem hade ett annat 

modersmål än svenska (ibid.:106). I varje klassrum befann sig närmare 30 elever med 

varierande antal år i Sverige, från dem som nyligen kommit till dem som var födda i Sverige. 

Tre elever valdes ut, alla tre hade börjat läsa ämnet svenska som andraspråk vid olika tillfällen 

under sin skolgång. Två av eleverna deltog i modersmålsundervisningen.  

 

Vad hände då med elevernas språkbehärskning, användning, språkliga identitet (d.v.s. syn på 

sig själv och sina språk) när läraren skiftade perspektiv i undervisningen från ett 

enspråkighetsperspektiv med enbart svenskan i fokus, till att tillämpa undervisningsstrategier 

kopplade till translanguaging? Eleverna studerades i deras klassrumsmiljö och deras s.k. 

”livsberättelser” analyserades. Med dessa menades texter och bilder där eleverna fått skriva och 

rita om sina språk, (Torpsten 2018:107). Eleverna reflekterade över vilka språk de använde och 

när, så som före, under och efter skoldagen, de ritade även bilder över hur språken var placerade 

i ”deras kroppar”. Studien visade att eleverna hade ökat sina kunskaper i sina olika språk och 

att de efter projektets slut använde flera olika språk under sin skoldag. Elevernas 

”livsberättelser” gjorde deras olika språk synliga både för eleverna själva som för andra. 

Elevernas attityder förändrades till att betrakta alla sina språk som värdefulla.  

 

Relationer mellan språkpolicy och språkpraktiker, d.v.s. vad som stod i skolans styrdokument 

och vad som gjordes i praktiken, har studerats av Wedin & Wessman (2017). Studien 

genomfördes i en svensk grundskola och sträckte sig över åren 2013–2016. Material till studien 

samlades in genom aktionsforskning där forskarna, skoladministratörer och lärare samarbetade. 

Forskarna aktualiserade frågor kring flerspråkighet i samband med skolans språkpolicy samt 

språkliga praktiker. Studien intog ett etnografiskt synsätt (ibid.:877) och byggde på ett nära 

samarbete mellan forskarna och den ifrågavarande skolans lärare. Materialet bestod av 

fältanteckningar, inspelningar, intervjuer samt produkter skapade av eleverna själva, så som 

texter, bilder och digitalt material. Enligt Wedin & Wessman har forskning kring elevernas 

erfarenheter och utveckling i flerspråkiga undervisningsprogram i Sverige, varit begränsade. 

De internationella studierna har inte heller varit särskilt omfattande, men viktiga slutsatser har 

visats bl.a. av García och Cummins. När elevernas erfarenheter så väl i majoritetsspråket (i det 

här fallet svenskan) så som andra språkliga resurser, får en plats i skolan, ökar elevernas 

skolframgång (Wedin & Wessman 2017: 874). Svårigheterna att ordna undervisningsformer 

där elevernas mångsidiga språkliga repertoarer tagits till vara, har visat sig i Sverige vara 

omfattande. Genom sin studie ville Wedin & Wessman belysa hur lokala beslut i skolan kan 

påverka klassrumsundervisningen. Även de skriver om ”den dubbla enspråkigheten” som 
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rådande i den svenska skolan (ibid.:875), där även tvåspråkiga undervisningsformer tillämpar 

perspektivet med att separera språken. Som exempel lyfts här fram de samisk- och finsktalande 

eleverna i Sverige, och de jämförs med situationen i Wales. Författarna lyfter fram ytterligare 

ett exempel på en rådande enspråkighetsnorm från lokal nivå, i många skolor är svenskan det 

enda synliga skrivna språket, så väl på klassrummets väggar, så som i skolans bibliotek. 

Liknande implicita normer förminskar elevernas övriga språk och de uppfattas som mindre 

värda än svenskan, både av andra och av de flerspråkiga eleverna själva. Att synliggöra de 

explicita ideologierna genom att skapa en officiell språkpolicy på lokal nivå, genom att få 

eleverna känna sig delaktiga och kompetenta, skapas en ”identitet av att kunna” (identities of 

competence). Eleverna bör få möjlighet att använda det de redan kan, för att lära sig det de inte 

ännu kan – d.v.s. använda de strategier som alla inlärare gör (ibid.:877). 

 

3.5.1 Lärarstyrt och elevstyrt translanguaging 

García & Wei (2018:132) benämner translanguaging i undervisningen som lärarstyrt 

translanguaging. Detta visas ett exempel på i Schwartz & Aslis (2013) undersökning i strategier 

som användes av tre lärare i en tvåspråkig förskola i Israel. Vidare ville de undersöka vilken 

plats translanguaging hade i lärarnas pedagogik samt hur lärarna reflekterade över sina 

erfarenheter kring tvåspråkighet, sina förväntningar samt hur den ifrågavarande språkpolicyn 

på förskolan påverkade lärarnas arbete. Lärarna arbetade i en tvåspråkig förskola där arabiska 

och hebreiska användes och där translanguaging tillämpas som pedagogik. Studien 

kombinerade etnografiska (fältanteckningar och observationer) och lingvistiska (analyser av 

språkanvändning) undersökningsmetoder, dessa kombinerades med semistrukturerade 

intervjuer av lärarna. Resultaten var både kvantitativa och kvalitativa. De observerade 

lärarstrategierna var; kodväxling på satsnivå, övergripande translanguaging, gester, 

översättningar, kognater (släktord som liknar varandra till stavning och uttal) och användning 

av böcker på båda språken (Schwartz & Asli 2013:29). Lärarnas språkanvändning visade på en 

flexibilitet där de undvek språkseparation, tvåspråkighet sågs som en aktiv process och inte som 

ett mål eller resultat. I sina resultat synliggjorde Schwartz & Asli lärarnas strategier och 

grupperade dem i kategorier, med en förhoppning om att detta ”schema” skulle kunna användas 

i fortsatta studier samt för att underlätta lärarnas planering samt effektivisera undervisningen 

(ibid.:30).  

 

Elevernas användande av translanguaging som medel för sitt lärande sitt benämns av García & 

Wei (2018:115) som elevstyrt translanguaging. Hur translanguaging används av elever i 

årskurserna 4–6 i naturorienterande ämnen (fortsättningsvis förkortat no) beskrivs av Karlsson, 

Nygård Larsson & Jakobsson (2018). De har under tre år följt 20 elever under veckovisa 

lektioner i ämnet no och analyserat elevernas språkanvändning gällande deras första- och 



 

17 
 

andraspråk. Elevgruppen bestod under första året av enbart elever med arabiska som modersmål 

men utökades under studiens gång med elever med andra modersmål. Klassen hade två lärare i 

ämnet no samt en modersmålslärare som en gång i veckan undervisade klassen i no på elevernas 

modersmål. Klassrumsundervisningen karakteriserades av att alla hade möjlighet att använda 

alla sina språkliga resurser, sitt första- och andraspråk, gester, och bilder. De använda 

metoderna i studien bestod av icke-deltagande observation, fältanteckningar samt insamlande 

av texter. Studiens forskningsfrågor gällde huruvida och i så fall på vilket sätt, flerspråkiga 

studenter använde sina tillgängliga språkliga resurser i lärandet av no, samt hur dessa resurser 

bidrog till att stärka och utveckla elevernas språkutveckling samt begreppsliga kunskaper. 

Sammanfattningsvis ville forskarna se hur translanguaging, som användes både av elever och 

läraren, stödde utvecklingen av kunskaper i ämnet no. Undervisningen i ämnet no rör sig 

samtidigt i ett kontinuum där elevernas vardagskunskaper (deras egna intressen och 

erfarenheter) kopplas ihop med kunskaper i en akademisk diskurs där ett specifikt 

ämneskunnande krävs (Karlsson, Nygård Larsson &Jakobsson 2018: 3). Ett implicit kunnande 

av ord och begrepp skall utvecklas, då ord och begrepp kan ha olika betydelser när de används 

i olika diskurser. Författarna påpekar att eleverna bör skaffa sig kunskaper ”i språket no” så 

som de gör när de bekantar sig med ett nytt språk och en ny kultur (ibid.). Denna process är 

krävande för elever som enbart skall lära sig språket i no på sitt modersmål, och kan för elever 

som skall lära sig detta på sitt andraspråk, innehålla flera utmaningar.  

 

Vid analysen av sitt material såg författarna att eleverna och lärarna använde sig av olika 

strategier för att fånga betydelsen av olika termer i ämnet no, ofta med hjälp av sitt förstaspråk. 

De så väl förhandlade språkligt med varandra, frågade, begärde och gav ytterligare förklaringar, 

beskrev fenomen, upprepade, pekade, bekräftade (ibid.:11,13-14). En tendens till att uttrycka 

specifika termer i no på det andra språket (här svenskan) sågs, medan eleverna tenderade att 

använda förklaringar, beskrivningar, konnektorer på sitt första språk (ibid.:10). Slutsatserna 

pekade på att användning av både första- och andraspråket i meningsfulla aktiviteter så som 

exempelvis i diskussioner med varandra, bidrog till större förståelse. En viktig slutsats från 

studien visade att instruktionerna som gavs i ämnet no, ofta gavs på ett annat språk än elevernas 

första språk. När nu eleverna inom ämnet rörde sig i ett språkligt kontinuum från vardagsspråk 

till ett akademiskt språk, visade det sig att ett annat kontinuum fanns mellan elevernas 

förstaspråk och språket som instruktionerna gavs på. När dessa språkliga förbindelser mellan 

första och andraspråket samt mellan skol- och det akademiska språket, blev synliga för eleverna 

blev kontexten inom ämnet no ner meningsfullt (ibid.:15).  

 

Även Infante & R. Licona (2018) undersökte hur translanguagingpraktiker i en 

mellanstadieklass öppnade upp diskursen i ämnet no för eleverna. Studiens använda metoder 

kombinerade etnografiskt angreppssätt med diskursanalys. Forskarna skriver om de tvåspråkiga 
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modeller som använts i USA, där målet varit att utveckla en s.k. balanserad tvåspråkighet 

(Infante & R. Licona 2018:2). Forskarna propagerar för ett flexibelt sätt att se på 

språkanvändning, och nämner translanguaging som ett sätt att främja utvecklingen av de 

ämnesspecifika praktiker som krävs av eleven i no (ibid.). De deltagande eleverna var 

sammanlagt 46 och var indelade i två klasser i årskurs sju. Eleverna kom från två olika 

skolområden där endast engelskan hade använts som skolspråk, i årskurs sju blev det nu första 

gången som även spanskan användes i skolan. Läraren som undervisade båda klasserna var 

tvåspråkig (spanska-engelska). Observationsstudierna visade att skolan saknade en officiell 

kursplan för ämnet no och det hade arbetats väldigt lite med språkutveckling i ämnet. Studiens 

fokus kom att ligga på en analys av tvåspråkiga aktiviteter, och lärarens språkliga praktiker 

definierades som flytande användning av både spanska och engelska. Data samlades in via en 

etnografisk metod och innehöll klassrumsobservationer, fältanteckningar, inspelningar i 

klassrummet på sammanlagt 40 timmar (ibid.:6). Detta analyserades utifrån ett sociolingvistiskt 

perspektiv och s.k. ”händelsekartor” konstruerades för att analysera både elevernas och lärarnas 

användning av translanguaging. En komparativ metod användes vid analysen för att klassificera 

händelserna i klassrummet. Analysen visade på lärarens flexibla användning av både spanskan 

och engelskan, läraren skiftade mellan språken och utmanade eleverna på deras språkliga nivå, 

antingen på spanska eller engelska. Författarna pekar på att en fri och dynamisk interaktion 

genom translanguaging är en utvecklande pedagogik och ger de flerspråkiga eleverna tillgång till 

ett no-klassrum. Translanguaging ses som en metod att integrera elevernas språk i skolan och i 

vardagen (ibid.:10–11). Vidare bidrar metoden till att ta med elevernas eget språkliga kapital (här 

spanskan), till en annars väldigt engelskspråkig kontext, till det naturvetenskapliga språket.  

 

Flerspråkighet förknippas ofta med en större språklig medvetenhet, en förmåga att lättare 

utveckla en större språklig medvetenhet. En studie där litteracitet och utveckling av även 

ämneskunskaper i ämnet no står i fokus, presenteras av Zetterholm & Bergh Nestlog (2016). 

De har undersökt vilken betydelse elevers skrivande på olika språk har för elever, föräldrar och 

lärare. Vidare ville de se hur texternas funktion beträffande språk-och ämneskunskaper kunde 

relateras till skolans och hemmets praktiker (Zetterholm & Bergh Nestlog 2016:178). Denna 

longitudinella studie följde tre elever från årskurs 1 till 3 och studerade elevernas 

naturvetenskapliga texter samt undervisningspraktiker i klassrummet. Författarna skriver om 

olika slags literacysponsorer, (exempelvis lärare, släktingar eller andra personer i elevens 

omgivning som kunde agera som inspirationskällor och som hade en positiv verkan på elevens 

litteracitetsutveckling) (ibid.). Dessa sponsorer kunde ha olika betydelser under olika perioder 

av utvecklingen av litteracitet. I den studerade klassen användes svenska som 

undervisningsspråk i klassrummet. I studien fick eleverna skriva texter först på svenska och 

sedan på sitt gemensamma språk med sina föräldrar eller någon släkting. Eleverna 

uppmuntrades att samtala om texten hemma på det språk som användes i hemmet. Studien 
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grundade sig på Bachtins dialogiska perspektiv där språk och text sågs som yttranden skapade 

i speciella sociala sammanhang (ibid.:181). Förutom textanalys använde forskarna sig av 

intervjuer, där eleverna och föräldrarna fick berätta om språkanvändning i hemmet.  

 

Resultaten från studien pekade på att eleverna, lärarna och föräldrarna såg flerspråkighet som 

resurs men utifrån olika perspektiv (ibid.:184). Texterna översattes hemma, vilket i sig inte var 

ett uttryck av translanguaging, men när de diskuterades i hemmen, skapade det 

språköverskridande aktiviteter där både skolspråk och ämnesspråk aktiverades. När eleverna 

uppmuntrades att använda språket som talades i hemmet (i det här fallet albanskan) till att 

diskutera ämnesinnehåll från skolan, skedde en överskridning från att oftast använda albanskan 

för att diskutera vardagliga erfarenheter, till att använda det även för att utveckla skolspråket. 

Forskarna pekar på att även lärare som själv är enspråkiga har nytta av att använda 

translanguaging som metod, för att uppmuntra och stödja elevernas utveckling av litteracitet. 

Då alla elever inte har möjligheter att få samma språkliga stöd i hemmet, bör skolan och 

skolledningen planera och organisera för elevernas litteracitetsutveckling samt för hur de 

språkliga praktikerna utanför skolan kan knytas an. 

 

Gudrun Svensson (2013) beskriver en studie där syftet var att se på lärares attityder och 

strategier när de arbetade med elevernas möjligheter att utveckla sin litteracitet, elevernas 

semantiska medvetenhet och förmåga att kritiskt reflektera. I studien användes begreppet 

”kritisk litteracitet” för att sätta ljus på lärares klassrumsstrategier och elevernas möjlighet att 

utveckla sitt kritiska tänkande. Svensson studerade undervisningen i ämnet svenska i en årskurs 

fyra där endast en av 24 elever hade svenska som modersmål. Klassen undervisades av två 

lärare med lång lärarerfarenhet, ingen av lärarna hade behörighet i ämnet svenska som 

andraspråk. Materialet bestod av observationer, inspelningar samt intervjuer med de två lärarna. 

Svensson pekade på en diskurs, ett kommunikationsmönster i klassrummet som 

karakteriserades av saknad av elevernas möjlighet till inflytande, elevernas egna erfarenheter 

fick liten plats i språkundervisningen och mönstret IRF (initiativ – respons - uppföljning från 

läraren) var vanligt förekommande (ibid.:269–270). Perspektivet i undervisningen var typiskt 

västerländskt, läromedelstexterna handlade om svenska barn, en enspråkighetsnorm (ett språk 

och ett land) var rådande i de texter som användes. Eleverna fick inga möjligheter att studera 

metaforer i texterna, och deras egna texter karakteriserades av saknaden av beskrivningar av 

upplevelser. Svensson skriver att andraspråkseleverna bör få använda orden i samband med 

sina egna upplevelser för att utveckla sina lexikala kunskaper, sin självkänsla och för att stärka 

sin identitet. Sammanfattningsvis resulterade undervisningen inte i att utveckla elevernas 

kritiska tänkande, vilket är nödvändigt i litteracitetsutvecklingen, eftersom undervisningen inte 

gav eleverna möjlighet till påverkan eller knöt an till deras erfarenheter.  
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I Wedins & Wessmans studie (2017) fick eleverna möjlighet att jobba med s.k. ”identitets-

texter”. Dessa texter om och på elevernas alla språk, handlade om att bekräfta deras identiteter 

och synliggöra de olika språken. Den rådande enspråkiga normen där svenskan varit det enda 

accepterade språket i skolan, övergavs och personalen deltog i studiecirklar kring 

flerspråkighetsutveckling. Lärarna implementerade den nya flerspråkighetsnormen på olika 

sätt, men gemensamt för alla blev att flera språk och skrivandet på elevernas olika språk fick 

nu plats i klassrummen. Studien visade hur beslut på olika nivåer påverkade elevernas lärande 

på klassrumsnivå. Lärarna fick nya verktyg och det blev brukligt att skifta mellan olika språk i 

klassrummen. Översättningar och förklaringar användes och flerspråkig personal samt 

elevernas föräldrar och släkt användes som resurs när texter skrevs på modersmålet. 

 

3.6 Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter  

Att läs- och skrivsvårigheterna bland flerspråkiga elever är svårbedömbara lyfts fram av 

Hyltenstam (2016:305). Svårigheterna hänger ihop med att det är svårt att se om de hänger ihop 

med graden av behärskning på testspråket (oftast svenska) eller om elevens svårigheter är av 

dyslektisk natur. Dyslexi ses i denna uppsats i enlighet med teorin om att dyslexi förutsätter en 

nedsättning i fonologisk bearbetningsförmåga (Hyltenstam 2016:331). Dyslexi ses då utifrån 

den fonologiska förklaringsmodellen där en person anses ha svårigheter framför allt med 

processandet av språkets ljudsystem, det fonologiska systemet (Salameh:2012: 99). Salameh 

tar upp definitionen som formulerats av The International Dyslexia Association. Nedan följer 

en del av definitionen: 

 
[Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. 

Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och / eller 

ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga. Dessa 

svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska 

komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor 

och trots möjligheter till effektiv undervisning] (Salameh 2012:100). 

 

Det saknas forskning kring området kring hur dyslektiska svårigheter tar sig i uttryck hos 

flerspråkiga elever, samt hur och vad som kan anses vara påverkan från elevens flerspråkighet. 

Det råder en teoretisk okunskap blad många lärare, beträffande flerspråkiga barns 

språkutveckling på respektive språk (Hyltenstam 2016:308). För att en elevs svårigheter ska 

kunna undersökas som eventuella dyslektiska svårigheter, krävs att eleven i någon utsträckning 

kan läsa och skriva på båda språken. Diagnostiseringen bör göras på båda språken, annars finns 

en risk för felbedömning (ibid.:331–332). Även Salameh skriver att det är svårt att bedöma 

svårigheterna enligt de nuvarande språkliga testen. Eleverna testas ofta på sitt andraspråk, vid 

vissa tillfällen översätts testerna till elevens modersmål. Testerna prövas ofta på enspråkiga 

individer som har språket som modersmål, vilket kan ge en felvisande bild av hur testerna 
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fungerar för flerspråkiga elever. Kritiken mot att testa eleverna på sitt andraspråk, svenska, har 

bl.a. påpekat att socioekonomiska faktorer hos elevens bakgrund inte vägts in (Salameh 

2012:105). Salameh tar upp fem områden som bör tas i beaktande vid studerandet av 

flerspråkiga individer; språkinlärningshistoria och språkliga förhållanden (domäner och syften 

där de olika språken används), språkliga nivåer på respektive språk (behärskningsgraden beror 

ofta på individens behov och användning av språken), språklig stabilitet (i vilken fas av 

tillägnandet av språket individen befinner sig i), språkliga funktioner (hur och om den språkliga 

repertoaren förändras över tid), språklig anpassning (flerspråkiga anpassar sig både till en- och 

flerspråkiga) (Salameh 2012:107).    

 

Ulla Damber har i sin studie (2010) undersökt utvecklingen av svenska elevers litteracitet 

kopplat till elevernas socioekonomiska status och språkliga bakgrund. Ytterligare studerades 

kopplingen mellan läsförmåga och akademiska skolframgång hos elever med olika språkliga 

bakgrunder. Studien innehöll tre stycken delstudier vars resultat i slutändan knöts ihop. 

Huvudsyftet i studien var att se om socioekonomisk och språklig bakgrund hos eleverna spelade 

en avgörande roll beträffande utvecklingen av elevernas litteracitet (Damber 2010:4). Damber 

ville undersöka vilka faktorer gjorde att vissa elever presterade bättre än vad man hade kunnat 

förvänta sig beträffande elevernas socioekonomiska bakgrund. I den första delstudien ville 

Damber se vad i klassrummet som verkade främja god läsförmåga hos eleverna. Den andra 

delstudien inkluderade enkätundersökningar både hos eleverna och lärarna, och med den ville 

Damber fördjupa och beskriva klassrumsaktiviteterna ytterligare. Denna studie visade att 

majoriteten av eleverna hade svenska som sitt andraspråk (ibid.) och därmed kom den andra 

och tredje studien att handla om denna elevgrupp. Den tredje studien fokuserade på hur eleverna 

själva hade uppfattat sina år i grundskolan och hur deras möjligheter till fortsatta studier såg ut. 

Damber visade med sin empiriska studie att elevernas bakgrund som elever med svenska som 

sitt andraspråk, hade en stark koppling till elevernas läsförmåga. Lärarna tenderade ofta ha lägre 

förväntningar på dessa elever. Damber skriver om att segregation och orättvisa karakteriserade 

undervisningen (ibid.:75). Salameh (2012:107) skriver om det s.k. bristperspektivet, där låga 

förväntningar på flerspråkiga elever och fokus på språkliga brister, ofta dominerade. Damber 

lyfte fram positiva exempel från flerspråkiga klasser, där eleverna hade goda resultat i sin 

läsutveckling (Damber 2010:72), och visade att klassrumsklimatet, läraren, goda relationer och 

användning av litteratur i undervisningen främjade alla, även de flerspråkiga elevers 

litteracitetsutveckling. När bristperspektivet ersattes av en annan pedagogik där fokus låg på 

elevers kunnande, blev även elevernas måluppfyllelse högre.  

 

Hedman & Magnusson (2017) undersökte i sin studie hur tjugo spansk-svensktalande 

högstadieelever agerade i textsamtal kring en lärobokstext. Textsamtalet som metod för att ge 

eleverna möjlighet att uttrycka sin förståelse stod i fokus, ytterligare studerades huruvida 
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eleverna visade samma förmåga att sammanfatta och besvara frågor om texters innehåll, på 

båda språken. Hälften av eleverna bedömdes av sin lärare ha någon form av läs- och 

skrivsvårighet. Studien rörde sig inom två dimensioner; dels ville den greppa textrörligheten på 

två språk (se på likheter och skillnader i textrörlighet på de respektive språken), dels ville den 

beskriva hur eventuella läs- och skrivsvårigheter speglade sig på de olika språken (likheter och 

skillnader i textrörlighet mellan elever med och utan läs- och skrivsvårigheter) (Hedman & 

Magnusson 2017:27). Materialet bestod av inspelade och transkriberade textsamtal, där 

medverkande forskare och forskarassistent genomförde textsamtal med varje elev på spanska 

eller på svenska. Elevernas svar analyserades i termer av textbaserad rörlighet, och resultaten 

tydde på att eleverna visade liknande grad av textrörlighet på båda språken, oavsett vilken genre 

som studerades, även fast det fanns undantag från detta mönster. Eleverna med bedömda läs- 

och skrivsvårigheter visade således en lägre grad av textrörlighet både på svenska och spanska, 

och de med hög textrörlighet visade det med båda språken. Detta sågs som stöd för språkens 

ömsesidiga påverkan (ibid.:39). Det flerspråkiga textsamalet lyfts här fram som ett redskap och 

dess stöttande funktion framhävs och vikten av att muntligt få uttrycka sin förståelse lyfts fram. 

Detta utgör en brygga till att även uttrycka sig sammanhängande skriftligt (ibid.:41). 

  

3.6.1 Translanguaging och elever i läs- och skrivsvårigheter 

Det finns ett stort behov av forskning kring hur translanguaging skulle kunna hjälpa elever i 

läs- och skrivsvårigheter. Förhoppningen är att denna uppsats kan fylla en kunskapslucka då 

denna fråga ställts vid intervjuerna hos de intervjuade lärarna. Båda intervjuade lärarna i denna 

uppsats vittnar om att dessa elever finns i även deras flerspråkiga klassrum och skolvardag. En 

möjlig strategi som hjälp och stöd för dessa elever är att låta eleverna uttrycka sina kunskaper 

på valfritt språk. Detta diskuteras vidare i denna uppsats under rubrikerna ”resultat” och 

”diskussion.”  

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie kommer att vila på translanguaging som teoretiskt perspektiv. Translanguaging 

utgör samtidigt ett teoretiskt perspektiv och ett pedagogiskt förhållningssätt. Min studie 

kommer i analysen att använda sig av Garcías begrepp; translanguaging, social rättvisa och 

social praktik. Studien kommer att utgå från att individen har en språklig kapacitet som 

individen använder vid all sin kommunikation. Vidare ses språken hos individen som ett 

integrerat system och inte som separata eller linjärt uppkomna enheter. Teorin har i denna 

uppsats beskrivits utförligare i kapitel 3.4 och 3.4.1. 
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5.  Syfte och forskningsfrågor 

Translanguaging som metod har av visat sig vara framgångsrik i undervisningen av flerspråkiga 

elever. Den tidigare forskningen har visat på resultat där elevernas kunskapsutveckling ökat när 

de fått använda alla sina språkliga resurser. Lärare som medvetet arbetat med denna metod har 

vittnat om ett positivt klimat där elevernas identitet bekräftats. Studien i denna uppsats har två 

underliggande teman; det ena temat är flerspråkighet med fokus på translanguaging och det 

andra temat är kopplat till specialpedagogik där flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter 

är i fokus. Studiens huvudfrågeställning är att undersöka om principerna för framgångsrik 

flerspråkig undervisning, social praktik och social rättvisa tillämpas i två olika klasser inom 

ramen för tvåspråkig undervisning. Vidare vill uppsatsen undersöka om lärare anser 

translanguaging som behjälplig metod för flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Forskningsfrågorna är följande: 

1. I vilken utsträckning tillämpas translanguaging och hur tar det sig i uttryck i två tvåspråkiga 

klassrum? 

3. Vilka attityder visar lärarna i studien till translanguaging? 

2. Ser lärarna i studien translanguaging som en möjlig metod för att stödja elever i läs- och 

skrivsvårigheter? 

 

6. Metod  

Studien vill undersöka ett fenomen i klassrumsmiljö samt titta på lärares attityder till fenomenet. 

För att undersöka forskningsfrågorna valdes följande datainsamlingsmetoder ut; strukturerad 

observation kombinerat med fältanteckningar samt semistrukturerad intervju. Dessa kvalitativa 

metoder ansåg jag bäst passa till att fånga fenomenet. 

 

6.1 Val av metod 

Jag väljer att göra en beskrivande studie (Esaiasson m.fl. 2012: 37). Denna typ av studie önskar 

ge svar på frågor så som var, när, hur, vem och vilka. Den beskrivande studien har tre krav, för 

det första skall studien vara baserad på en tydlig begreppsapparat med ett åtföljande empiriskt 

klassifikationsschema, för det andra skall man med hjälp av klassifikationsschemat kunna dra 

andra slutsatser än vad som syns direkt i materialet och dessa skall vidare kunna ifrågasättas av 

andra forskare, för det tredje skall studien kunna svara på frågan ”fall av vad då”, d.v.s. bygga 

på en teori (ibib.:38). Studien nedan är vidare av kvalitativ karaktär och kombineras med 
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kvantitativ analysmetod (skapande och användande av ett observationsschema). Studien 

kombinerar således kvantitativa och kvalitativa metoder genom att dels använda ett strukturerat 

observationsschema kombinerat med fria anteckningar, samt semistrukturerade enskilda 

intervjuer.  

 

Studien kombinerar ett induktivt och deduktivt angreppssätt. Bryman (2018:49) beskriver 

skillnaden mellan dessa två utifrån teori och forskning samt dess resultat. Ett deduktivt 

angreppssätt innebär att forskaren utgår från en färdig teori och provar sina hypoteser mot dem. 

Ett induktivt angreppssätt innebär det omvända, då blir observationerna eller resultaten det man 

utgår ifrån och skapar en teori utifrån. Gränsdragningen är dock sällan så enkel utan många 

processer innebär inslag av båda. Bryman skriver vidare att ett induktivt sätt att koppla samman 

teori och forskning också kan rymma deduktiva element (ibid.). I min studie utgår jag från 

perspektivet translanguaging, vidare utgår jag från Garcías principer om framgångsrik 

undervisning. Här använder jag mig av ett deduktivt angreppsätt. Samtidigt använder jag mina 

observationer och mina intervjusvar för att resonera kring frågan huruvida translanguaging kan 

hjälpa flerspråkiga elever, då blir angreppsättet induktivt. Forskningsfrågorna är induktiva 

(öppna) men ansatsen vid min analys blir mer deduktiv, då jag söker efter vissa principer i det 

jag sett och hört. 

 

6.1.1 Strukturerad observation och fältanteckningar 

Fejes m.fl. (2017:314) beskriver observation som uppmärksamt iakttagande. Som metod faller 

observationen under kategorin fältundersökningar eller etnografisk metod och kan ses som 

metod för undersökningar som strävar efter att söka kunskap om människor i deras naturliga 

sammanhang. Studien nedan vill se hur translanguaging används i klassrummet. Jag valde att 

skapa ett observationsschema (se bilaga 2) där jag noterade aktiviteter som jag ansåg falla inom 

perspektivet translanguaging. Observationspunkterna i schemat är konstruerade med hjälp av 

strategier som presenterades av Schwartz & Asli (2013) samt I. Henderson & Ingram (2018). 

Vidare är observationen en s.k. ”icke-deltagande observation”, där observatören iakttar men ej 

deltar (Bryman 2018:341). Bryman skriver att strukturerad observation som metod utgör en 

tänkbar lösning till risken att respondenterna i olika surveyundersökningar möjligen inte alltid 

är helt sanningsenliga om sitt eget beteende (ibid.:337). De i förväg tilltänkta exemplen i 

observationsschemat utgjorde en grund för att fånga fenomenet, samtidigt som det gav mig 

ramar och begränsningar för att inte sväva ut samt för att kunna analysera translanguaging i 

klassrumsmiljö. Den strukturerade observationen kompletterades med fria fältanteckningar där 

observationsschemat kompletterades löpande med exempel under de olika kategorierna i 

schemat. Dessa anteckningar fördes sedan in under passande rubrik i observationsschemat.  
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6.1.2. Semistrukturerad intervju 

Intervjuer ger forskaren möjligheter att registrera svar som är oväntade och möjligheten till 

uppföljningsfrågor ger forskaren en möjlighet att samla in annan typ av data än planerat (Fejes 

m.fl. 2017:260). I kvalitativa intervjuer är intresset riktad mot den intervjuades ståndpunkter 

(Bryman 2018:561). Vidare är det tillåtet att avvika från den intervjuguide som man utformat, 

genom att ställa nya frågor och variera ordningsföljden i frågorna (ibid.). I min studie ville jag 

genom att använda mig av semistrukturerad intervju som metod, besvara följande 

forskningsfrågor: Vilka attityder visar lärare mot translanguaging samt huruvida lärarna ser 

translanguaging som en möjlig metod för att hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter. Esaiasson 

m.fl. (2017:262) skriver om att intervjun exempelvis är lämplig när man vill veta hur människor 

själva uppfattar sin värld. För att få reda på hur lärare ser på translanguaging, krävs frågor och 

resonerande. Därför anser jag semistrukturerad metod som lämplig att besvara uppsatsens andra 

forskningsfråga. En intervjuguide skapades och användes, se bilaga 3. Intervjupersonerna hade 

dock frihet att forma svaren på sitt eget sätt. I intervjuguiden bör frågorna göra det möjligt att 

få information om hur den intervjuade upplever sin värld (ibid.:565). Lärarintervjuerna gjordes 

i två delar. Först intervjuades lärarna om flerspråkighet och om translanguaging.  Därefter 

intervjuades de kring de specialpedagogiska frågorna. Detta för att bättre kunna fånga lärarnas 

syn på de respektive områdena. Genom att använda intervjuerna och observationerna som 

metod ville jag även se om Garcías principer om social rättvisa och social praktik tillämpades.  

 

6.2 Urval av skolor samt genomförande av datainsamling 

De observerade skolorna ligger i Stockholm, den ena med svenska och finska som 

undervisningsspråk, den andra med svenska och engelska som undervisningsspråk. Skolan med 

profilen svenska-finska omfattar idag en verksamhet med förskola samt skolverksamhet i 

årskurserna f-9 med idag ca. 120 elever. Förskoleverksamheten sker på finska och i grundskolan 

bedrivs tvåspråkig undervisning där svenska och finska används parallellt. Under sin nioåriga 

skolgång skall eleverna ha fått halva av sin totala undervisningstid på svenska. Svenska och 

finska används som undervisningsspråk, utöver att de undervisas som ämnen. Skolans mål är 

att eleverna ska bli tvåkulturella samt tvåspråkiga. Det finska språket har sedan år 2010 haft en 

särskild, stärkt ställning i Sverige. Enligt Lagen (2009:729) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk, blev finskan då ett av de fem officiella minoritetsspråken i Sverige. Vidare har 

Språklagen (2009:600) slagit fast att det allmänna har ett särskilt ansvar för att främja 

minoritetsspråken. Skolan kan således sägas ha en viktig samhällsfunktion i uppdraget av att 

bevara, upprätthålla samt att föra vidare ett av de svenska minoritetsspråken i Sverige. Denna 

skola benämns i denna uppsats som skola SV-FI. 

 



 

26 
 

Den andra skolan under samman huvudman, är även den en f-9 skola med en tvåspråkig profil 

på svenska och engelska. Skolan beskriver sin vision som att engelskan skall fungera så väl 

som ”skolspråk, lekspråk samt sällskapsspråk”. Engelska och svenska används som 

undervisningsspråk, utöver att de undervisas som ämnen. Även denna skola uttrycker ett 

tvåspråkighetsmål för sina elever. Situationen här är annorlunda jämfört med den första skolan. 

Då majoriteten av skolans elever har svenska, eller ett annat språk som modersmål, kan 

engelskan här sägas bli ”ett minoritetsspråk” som skall utvecklas vid sidan av 

”majoritetsspråket” svenskan. Skolan har dock elever som har engelska som modersmål, för 

dessa elever blir situationen ytterligare annorlunda då målet för dem kan vara att behålla sin 

engelska och samtidigt utveckla svenskan. Denna skola kommer fortsättningsvis att benämnas 

som skola SV-ENG. 

 

Efter att ha presenterat min studie för rektorerna, valdes klasserna där observationerna skulle 

genomföras, ut i samråd med skolornas rektorer. En samtyckesblankett (bilaga 1) skickades ut 

till eleverna och deras föräldrar samt till de ifrågavarande lärarna. I observationerna användes 

det i förväg konstruerade observationsschemat (bilaga 2), denna kompletterades med fria 

anteckningar under den observerade lektionen. Observationerna varade 45 minuter vardera. 

Direkt efter renskrevs de förhand skrivna observationsanteckningarna på datorn. 

Observationerna skrevs sedan ut i sin helhet. 

 

Observationerna följdes av de första enskilda intervjuerna och genomfördes två dagar efter 

observationerna med respektive lärare. Dessa intervjuer hade fokus på arbetet med 

translanguaging och behandlade frågorna 1–7 i intervjuguiden bilaga 3. Dessa kallas 

fortsättningsvis för intervjuer om attityder till translanguaging.  

 

Två dagar efter första intervjutillfället genomfördes de andra enskilda intervjuerna med 

respektive lärare. Intervjuguidens fråga nummer åtta, se bilaga 3, behandlades. Dessa intervjuer 

benämns fortsättningsvis som intervju om translanguaging och flerspråkiga elever i läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

6.3 Deltagare och material 

Den första observerade klassen är en sammansatt årskurs 4–5 med sammanlagt 16 elever, varav 

10 flickor och 6 pojkar. Tio elever läser ämnet svenska som modersmål och sammanlagt sex 

elever får undervisning i ämnet svenska som andraspråk. De flesta elever kan sägas vara 

simultant tvåspråkiga på svenska och finska. Av svenska som andraspråkseleverna är en elev 

nyinflyttad för några veckor sedan från observationstillfället och har finska som modersmål. 

Fyra av dem som läser svenska som andraspråk har befunnit sig i klassen mellan tre till fyra år 
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och en utav svenska som andraspråkseleverna är född i Sverige men har fortfarande behov av 

stöd i att förstå svenska. Ytterligare en ny elev har börjat i denna klass för tre dagar sedan, 

denna elev har flyttat från Haparanda och även hen tvåspråkig. Undervisningsspråken i klassen 

är svenska och finska. Läraren i denna klass är själv tvåspråkig på svenska och finska, och har 

undervisat på skolan i 16 år. Denna klass benämns nedan som klass SV-FI och deras lärare 

som lärare SV-FI.  

 

Den andra observerade klassen består av 18 elever varav sex pojkar och tolv flickor. Alla elever 

läser ämnet svenska som modersmål, en elev har enligt läraren engelska som modersmål. Andra 

modersmål i klassen är arabiska, tigrinja, och wolof. Undervisningsspråken i klassen är svenska 

och engelska. Den undervisade läraren även i denna klass i är själv tvåspråkig, med språken 

svenska och engelska. Läraren har undervisat på skolan i fem år, och har själv gått i en 

tvåspråkig skola med engelska och gäliska som undervisningsspråk. Denna klass benämns som 

klass SV-ENG och deras lärare som lärare SV-ENG.  

. 

 

De allra flesta elever i studien är födda i Sverige och har gått i en förskola i Sverige. Några har 

gått i en tvåspråkig förskola i anknytning till den första ifrågavarande grundskolan. Så som 

Zetterholm & Bergh Nestlog skrev i sin studie (2016:178), är det även i denna studie svårt att 

göra en tydlig distinktion i termer av modersmål, första- eller andraspråk. Lik deras studie är 

det mer passande att tänka att eleverna använder sina olika språk i olika domäner, och har 

starkare och svagare i språk i olika domäner.  

6.4 Databearbetning och analysmetod  

Materialet består av ifyllda observationsscheman samt fältanteckningar från två observerade 

lektioner och av sammanlagt fyra stycken inspelade och transkriberade intervjuer. Esaiasson 

m.fl. (2017: 325) skriver att analys av observationsdata liknar i stor utsträckning analys av 

annan kvalitativa data, så som exempelvis analys av intervjuer. Analysen av mina data, 

bestående av observations- och fältanteckningar samt intervjuer, kom till stor del att likna 

varandra. Observationsanteckningarna inklusive fältanteckningarna samt intervjusvaren 

kategoriserades utifrån forskningsfrågorna och presenteras i analysdelen. 

Observationsanteckningarna och fältanteckningarna skrevs under observationen för hand i 

observationsblanketten. De renskrevs i direkt anslutning på dator och skrevs sedan ut i sin 

helhet. Dessa anteckningar analyserades sedan utifrån den första forskningsfrågan: I vilken 

utsträckning används translanguaging och hur tar det sig i uttryck i två tvåspråkiga klassrum? 

Till analysen användes observationsschemat, se bilaga 2, och dess olika punkter som 

utgångspunkter. Observationsschemats punkter har tematiserats och analyseras utifrån 

följande: 
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a) Talad kommunikation; hur används translanguaging i talad kommunikation av eleverna och 

läraren i klassrummet? (Frågorna 1–4,6,7 i observationsschemat).  

b) Lektionsmaterial; syns translanguaging i lektionsmaterialet som används? Används skriven 

text, bilder, filmer, diagram, material på olika språk under en och samma lektion? (Fråga 5 i 

observationsschemat). 

g) Gester och kroppsspråk; Hur förhåller sig gester eller kroppsspråk till translanguaging? Hur 

används de? (Fråga 8 i observationsschemat). 

 

Analysen av intervjumaterialet bygger på stegen som presenteras i Esaiasson m.fl. (2017:279). 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter skrevs intervjuerna ut i sin helhet och 

studerades utifrån uppsatsens forskningsfrågor. De första lärarintervjuerna studerades utifrån 

den andra forskningsfrågan: Vilka attityder visar lärarna i studien till translanguaging? 

Under analysens inledande skede kunde jag i lärarnas svar tydligt se kategorier som svarade 

mot Garcías beskrivningar om framgångsrik undervisning för flerspråkiga elever. Därför valde 

jag att utgå från dem i min analys. Principerna om social rättvisa samt social praktik kommer 

att vara utgångspunkten i analysarbetet. Först analyseras intervjuerna om attityder till 

translanguaging i ordningen lärare SV-FI följt av analysen av svaren från lärare SV-ENG. 

 

Sist studerades intervjuerna om translanguaging och flerspråkiga elever i läs- och 

skrivsvårigheter utifrån den tredje forskningsfrågan: Ser lärarna translanguaging som en 

möjlig metod för att stödja flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. Det i lärarsvaren som 

beskrev translanguaging som hjälp för flerspråkiga elever, ströks under och mina reflektioner 

skrevs samtidigt ned i marginalen. Dessa lärarintervjuer redovisas och analyseras tillsammans 

och inte separat som forskningsfråga 2. Detta för att jag anser att den tredje forskningsfrågan 

berör ett område där ett kontrastivt synsätt inte är nödvändigt utan fokus ligger på att hitta det 

som ses som stöd för den nämnda elevgruppen.  

 

6.5 Reflektion över metoden 

Validitet definieras enligt Fejes & Thornberg (2017:258) som ett begrepp som refererar till i 

vilken utsträckning den forskning som genomförs, och de metoder som används, verkligen 

undersöker det som avses undersökas. Validitet kopplat till min undersökning genererar 

följande frågor att fundera över: Är mina forskningsfrågor lämpliga för kvalitativ forskning? 

Hur tillförlitliga är mina datainsamlingsmetoder? Passar de datainsamlingsmetoder jag använt? 

Hur väl besvarar resultaten min forskningsfråga? Mäter min studie det jag vill mäta? Reliabilitet 

mäter graden av metodens / metodernas hållbarhet och pålitlighet. I vilken grad fångar 

observation och intervjuer som metod mina forskningsfrågor?  
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Bryman (2018) skriver att den strukturerade observationen som metod, i jämförelse med 

enkäter och intervjuer, ger en mer tillförlitlig bild av situationen. Dock finner vi även här ett 

antal problem med både validitet och reliabilitet. Systematisk observation är inriktad på öppet 

beteende och händelser som är påtagliga (Denscombe 2017:302), den beskriver vad som händer 

men inte varför det händer. Observationen som en enda metod hade i min studie förenklat för 

mycket och inte beskrivit lärarnas bakomliggande syn på användandet av translanguaging, eller 

varför det inte användes. Därav var det nödvändigt att komplettera observationen med 

intervjuer. Ytterligare en risk med observationer är att observatörens närvaro kan störa. Min 

fråga är om min närvaro fick deltagarna att ändra sitt beteende? Kunde min närvaro påverka 

lärarnas agerande? Kan man som utomstående undgå att påverka en pågående aktivitet i ett 

klassrum? Hade min observation sträckt sig under en längre period, hade denna nackdel med 

systematisk observation kunnat minimeras, då deltagarna hade kunnat vänja sig mer med 

observatörens närvaro.  

 

Intervju som metod ger informanterna möjlighet att utveckla sina idéer (Denscombe 2017:288), 

vilket var en fördel även vid denna studie. Intervju innebär direktkontakt där följdfrågor och 

förtydliganden är enkla att göra direkt. Så var det även i mina intervjuer då de tog en form av 

ett samtal i stället för strukturen fråga-svar. Det var lättare att gå djupare in på informanternas 

syn på flerspråkighet, än vad det hade varit t.ex. med enkät. En nackdel med intervjuer som 

metod, är att data baseras på vad informanten säger och inte på vad informanten gör (ibid.:289). 

Risken finns att informanterna svarar vad de tror att intervjuaren vill höra.  

 

Ett val gjordes i att dela lärarintervjuerna i två teman och att genomföra dem vid två olika 

tillfällen. Den första behandlade attityder till translanguaging och den andra translanguaging 

som metod för att hjälpa flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. Denna tematisering av 

intervjuerna var lyckad och gjorde att det blev ett tydligare fokus på de olika 

forskningsfrågorna. Denscombe (ibid.:270) tar upp ”intervjuareffekten”. Enligt den svarar 

människor olika beroende på hur de uppfattar den person som ställer frågorna. Data påverkas 

av forskarens identitet. Detta är en aspekt som jag anser kan försämra validiteten i min studie, 

om exempelvis lärarna (varav den ena en kollega till mig), ändrat sina svar utifrån min roll som 

kollega, blir resultaten inte lika tillförlitliga. 

6.6 Etiska överväganden 

Denscombe (2017:161) skriver om att ett öppet sinne inte är ett tomt sinne, jag delar denna syn 

och vill ta med mig att mina personliga erfarenheter som lärare i grundskolan inom ämnet 

svenska som andraspråk, kan påverka min observation, dels vad jag ser och inte ser, samt vad 
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jag väljer att tolka som translanguaging. Jag önskade vara öppen och att kunna ompröva och 

ifrågasätta mina befintliga kunskaper och föreställningar kring framgångsrik 

andraspråksinlärning. 

 

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002:6) redogörs för fyra krav 

som forskningen bör uppfylla; samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet 

samt nyttjandekravet. Samtyckeskravet uppfylls via samtyckesblanketten där även 

informationskravet uppfylls. Vidare uppfylls informationskravet av att jag även muntligen 

informerar och berättar om min studie för rektorn, läraren och eleverna. För att 

konfidentialitetskravet skall uppfyllas avidentifieras alla deltagare, inga namn på de 

observerade personerna skrivs upp alls. De uppgifter som jag fick fram i min undersökning, 

kom enbart att användas i min uppsats (nyttjandekravet uppfylls). Jag kom att bedriva en s.k. 

öppen observationsstudie där deltagarna vet om vad som pågår, och jag bör sträva efter 

objektivitet. Observationen utfördes systematiskt genom användningen av 

observationsschemat.  

 

7. Analys och resultat 

Nedan beskrivs vilka slutsatser som dragits i min studie. Slutsatserna presenteras i samband 

med redovisning av relevanta delar av datamaterialet. Resultaten och analysen utgår från de tre 

forskningsfrågorna och diskuteras nedan en i taget. Translanguaging förkortas i analysens vissa 

delar som TL. Kapitel 7.1 och 7.2 redovisar den första forskningsfrågan, kapitel 7.3 med sina 

underkapitel den andra, och kapitel 7.4 den tredje forskningsfrågan. 

 

7.1 Translanguaging som något självklart i klassrummet med språken 

svenska och finska 

Den ena observerade lektionen, där undervisningsspråken är svenska och finska, behandlar 

ämnet geografi, närmare bestämt klimatet. Exemplen nedan är hämtade från mina nedskrivna 

observationsanteckningar från lektionen. Yttranden skrivs på det språk de sker. Om de inte 

uttalas på båda språken, skrivs en översättning från svenska till finska inom parentes. 

Översättningarna är gjorda av mig och eventuella felskrivningar tar jag ansvar för. Följande 

förkortningar används i nedanstående exempel: 

L1= lärare SV-FI 1, E1= elev 1, E2= elev 2, Elev 3= E3, TL = translanguaging. De använda 

språken i denna observation är svenska och finska. 

 



 

31 
 

A) Talad kommunikation; hur används translanguaging i talad kommunikation av 

eleverna och läraren i klassrummet?  

Lektionen är mestadels lärarstyrd och den mesta interaktionen består av att läraren förklarar 

och ställer frågor som eleverna besvarar. Den 45 minuter långa lektionen inleds med att läraren 

hälsar de inkommande 16 eleverna välkomna på finska. Eleverna ropas upp på finska och alla 

elever svarar då på finska. Läraren fortsätter att fråga om eleverna har med sig sitt material, 

fortfarande sker tilltalet på finska. Därefter börjar läraren använda båda språken efterföljande i 

sina instruktioner och diskussioner med eleverna.  
 

Exempel 1. 

L1: Mitä me tehtiin viimeksi- Vad gjorde vi sist?  

E1: Puhuttiin säästä (övers. vi pratade om vädret). 

L1. Precis, klimatet – Mitä se on suomeksi, ilmasto (övers. = vad heter det på finska, klimatet).  

 

Nedan visas hur läraren blandar begreppsanvändning på båda språken. Detta är ett exempel på 

TL som används av läraren.  E3 ställer en fråga på finska och läraren upprepar elevens fråga på 

svenska. Här syns hur TL används av lärarna och eleverna tillsammans. Att eleven ställer sin 

fråga på finska ses som något naturligt och för att alla ska ha förstått frågan, upprepar läraren 

den på svenska. 
 

Exempel 2. 
L1: Säätila- väder – aurinko (övers, = solen). Sateinen sää - Idag är det regnigt väder. Molnigt – pilvistä. 

Lämmin. (övers. = varmt). 

E3: Miten tulee talvi? (övers. Hur blir det vinter?). 

L1: Hur blir det kallt egentligen, när vattnet fryser till is - Kun vesi on jäätymässä (Övers. när vattnet fryser). 

 

Nedanstående replikväxling visar hur lärarens fråga på svenska besvaras korrekt av en elev på 

finska. I detta fall ställer läraren frågan nu enbart på svenska och eleven får möjlighet att visa 

sin förståelse genom att använda valfritt språk. Eleven väljer att svara på finska. Läraren 

bekräftar elevens svar och även eleven, genom att säga elevens namn.  
 

 

Exempel 3. 

L1: Vad är då klimat – typ av årstid, period av året? 

E4: Ilmasto on tiettyjä säitä tiettyinä aikoina. (övers. Klimatet är vissa väder under vissa tider). 

L1: Lina kommer ihåg, alltså klimatet är vissa väder under vissa årstider.  

 

 

I exemplet nedan säger läraren först meningen på svenska och ger därefter förklaringen till 

meningen på finska, ett exempel på TL. Det finns ingen tendens av läraren att konsekvent först 

säga termen på något av språken utan termerna kan lika gärna förklaras först på finska med en 

efterföljande svensk motsvarighet, eller vice versa. Detta tyder på att språken har en jämlik 

situation och inget av språken ses som viktigare än det andra.  
 

Exempel 4. 

L: Tjälen går inte ur, siellä kylmemmällä alueella ei sula maa, minkälainen luonto siellä on (övers. På den kalla 

sidan smälter inte marken, hur är naturen där) - hela tiden frusen mark. 
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Exempel 5. 

L1: Aavikko, ei sada, paikka missä ei sada on aavikko, öken. (övers. Öken, regnar inte, en plats där det inte 

regnar är öken). Maa on jäässä, marken är frusen, mistä ravintoa? (övers.Varifrån näring?).  

 

Läraren använder inte direkta översättningar, utan förklarar begrepp i efterföljande yttranden 

med hjälp av det andra språket. Nedanstående exempel visar på hur orden inte översätts 

ordagrant utan en beskrivande formulering på svenska följer termen som sagts på finska: 
 

Exempel 6. 

L1: Eli subtrooppinen alue, (övers. subtropiskt område) de här områdena där man har öken. 

 

Elevernas naturliga användning av TL syns i deras sätt att på valfritt språk kommentera eller 

reflektera under lektionen.  
 

Exempel 7. 

L1: Päiväntasaaja (övers. ekvatorn). Den varmaste klimatzonen. Trooppinen – tropisk. Etelä, pohjoinen (övers. 

syd och norr), arktinen ilmasto (övers. arktiskt klimat). 

E3: Tiedättekö että maapallo ei ole ihan pyöreä? (Vet ni att jordklotet inte är helt runt). 

L1: Tiedän mutta kerro sinä. (Jag vet men berätta du). Ja, att jorden inte är helt rund.  

 

Läraren skiftar kontinuerligt språk och berättar fortlöpande vad olika begrepp heter på båda 

språken. Termerna används i löpande tal, ofta sker det i efterkommande yttranden. Läraren 

upprepar ofta elevens finska svar i sin svenska mening direkt efter, (exempelvis 

medelhavsklimatet – välimerenilmasto). Att läraren frågar på ett språk och eleven svarar på ett 

annat, är ett tydligt mönster under hela lektionen. Läraren använde båda språken och inget av 

språken verkar från lärarens sida ha ett övertag, d.v.s. både svenska och finska får utrymme i 

lärarens tal. Läraren visar på ett arbetssätt där användning av båda språken sker i riklig 

omfattning. Begrepp som har att göra med temat klimat används av läraren på båda språken, 

frågor ställs på båda språken och instruktioner ges alltid på båda språken. Det som inte 

förekommer är att eleverna skulle fråga läraren eller varandra vad ett visst begrepp heter på 

något av språken. Detta tyder på att eleverna skulle kunna göras mer medvetna om det språkliga. 

I min vidare analys kopplar jag detta till att läraren säger i intervjun att hon som sitt huvudansvar 

ser ämnesinnehåll- ej språkutveckling. 
 

B) Lektionsmaterial; syns translanguaging i lektionsmaterialet som används?  

Lektionsmaterialet som användes under den aktuella underobservationen bestod av 

lärobokstext på svenska samt av instuderingsfrågor på svenska. Högläsning av lärobokstexten 

sker i mitten av lektionen. När eleverna skrivit i sina övningsböcker, ser jag att även elever som 

läser svenska som andraspråk, svarat på svenska trots att eleverna är fria att använda vilket 

språk de vill i sina skriftliga svar. Under ett tillfälle skriver läraren på tavlan, detta sker då på 

båda språken. En finskspråkig assistent går runt och hjälper de elever som behöver hjälp att 

förstå den svenska lärobokstexten. Båda språken hörs i klassrummet under hela lektionen. 

Eleverna diskuterar sinsemellan, vissa på finska och vissa på svenska. Direkta översättningar 

(då läraren uttalat skulle säga ”att detta heter X på svenska och på finska heter det X), används 
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endast en gång då läraren skriver ordparen nederbörd och temperatur på tavlan på respektive 

språk.  

 

C) Gester och kroppsspråk; Hur förhåller sig gester eller kroppsspråk till 

translanguaging? Hur används de? 

Gester och kroppsspråk används i förtydligande syfte och användningen sker oavsett språk. 

Nedanstående exempel visar hur läraren förtydligar med hjälp av sina händer längden på en 

termometer, jordklotets form, klimatzoner på längden, ekvatorn på jordklotet, samt nederbörd 

(med nedåtgående armrörelser).  
 

Exempel 8. 

L1: Nyt seuraavalle sivulle (övers.=Nu till nästa sida). Eli tässä meillä on maapallo – jordklotet – 

ilmastonvyöhykkeet, zoner, vi började – aloitettiin, klimatzonerna. Arvaako kukaan – Har någon en gissning? 

(Här visar läraren med händerna på jordklotet). Trooppinen vyöhyke – tropiska klimatzonen, varför är det i 

mitten? (läraren pekar på mitten av jordklotet). 

 

Läraren visar också att det är förståeligt att själv inte veta eller kunna allt på båda språken.  
 

Exempel 9. 

L1: Tempererade zoner, jag får googla vad det är på finska. Erikoista tällä ilmastoalueella on sademetsiä, 

trooppinen alue.(övers. Speciellt för detta område är, regnskog, tropisk).  

 

Sammanfattningsvis förekom sju av observationsschemats åtta punkter under denna 

observerade lektion.  TL användes i stor utsträckning i muntlig kommunikation så väl av läraren 

som av eleverna. TL syntes ej i att material på olika språk skulle ha använts. Det skriftliga 

lektionsmaterialet som användes var enbart på svenska. Eleverna skrev på svenska, trots att 

flera av dem har svenska som andraspråk. Gester och kroppsspråk användes i förtydligande 

syfte vid beskrivning begrepp.  

 

Garcías princip om social rättvisa var rådande i klassrummet. De båda språken hade samma 

värde och tog lika stor plats under lektionen. Klassrummet karakteriserades av ett öppet klimat 

där båda språken obehindrat användes så väl av läraren och eleverna. Vad gäller den andra 

principen, social praktik, kan även den sägas vara rådande i klassrummet men i mindre del. 

Lektionen innehöll interaktion och delaktighet, men språkligt arbete stod inte i fokus på ett 

medvetet sätt utan karakteriserades mer av s.k. spontan translanguaging. Eleverna interagerade 

mestadels med läraren och i liten utsträckning med varandra.  

 



 

34 
 

 

7.2 Språkbad i stället för translanguaging i klassen med språken svenska 

och engelska  

Den andra observerade lektionen sker på den andra skolan med undervisningsspråken svenska 

och engelska. Ämnet under lektionen är religion. Lektionen handlar om hinduism och gudar 

inom hinduismen. Lektionen är 45 minuter lång och kan sägas vara indelad i två delar, först har 

läraren en återkoppling till den föregående lektionen, därefter fortsätter temat att behandlas 

genom att eleverna får lyssna till en dramatisering om en saga om guden Vishnu. Läraren 

berättar för mig innan lektionen att hen fått ändra undervisningsspråket till mestadels svenska, 

p.g.a. att eleverna haft svårt att hänga med på engelska. En elev i klassen har engelska som 

modersmål. Läraren säger sig vara osäker på vilka övriga modersmål som förekommer i klassen 

men räknar upp arabiska, tigrinja och volof. De flesta elever har enligt läraren svenska som sitt 

modersmål och alla elever läser ämnet svenska som modersmål. Exemplen nedan är hämtade 

från mina nedskrivna observationsanteckningar från lektionen. Yttranden skrivs på det språk de 

sker. Eventuella felskrivningar tar jag ansvar för. Följande förkortningar används i 

nedanstående exempel: L2= lärare SV-ENG, E4= elev 4, E5= elev 5, E6 = elev 6, TL = 

translanguaging. De använda språken i denna observation är svenska och engelska. 

 

A) Talad kommunikation; hur används translanguaging i talad kommunikation av 

eleverna och läraren i klassrummet?  

TL används i talad form genom att läraren använder engelskan och eleven får välja vilket språk 

eleven vill svara på. I klassen finns endast en elev som under lektionen väljer att svara på 

engelska, de övriga eleverna väljer att svara på svenska.  
 

Exempel 10. 

L2: Can you tell me? 

E4: Det var om Vishnu. 

 

Läraren använder båda språken endast tre gånger under lektionen. Sammanlagt blir detta sjutton 

ord på svenska. Här nedan visas dessa tre exempel (exempel 11,12,13) där läraren använder 

båda språken i ett och samma yttrande, vilket ses som exempel på TL. Dessa tre tillfällen är de 

enda där läraren väljer att förtydliga eller förklara med hjälp av svenskan. I exempel 11 används 

svenskan och engelskan av läraren som komplement till varandra i en och samma fråga. I 

exempel 12 använder en elev engelskan, följt av ett svensk yttrande av läraren. I exempel 13 

ger läraren den svenska meningen en engelsk förklaring i direkt anslutning till den svenska. 
 

Exempel 11. 

L2: Add something. 

En annan elev fortsätter att berätta om Vishnu, på svenska. 

L2: Och vad gjorde han and what did you see? 
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Exempel 12 

E5: Her mam doesn´t like it, she said that they should stop. 

L2: So how we see, hur ser vi att han är en gud? 

 

Exempel 13. 

L2: Good, that´s the story of Ganesha. That was the beginning of the life. Det var krig mellan gudarna. War 

between guds. En elev fortsätter att berätta på engelska. 

 

Det återkommande mönstret är att läraren använder engelskan och eleverna svarar på svenska. 

Detta ses som ett exempel på TL, eftersom eleverna är fria att välja vilket språk de vill använda. 

Från elevernas sida syns en osäkerhet i att våga använda engelskan. I nedanstående exempel är 

det eleven som har engelska som modersmål som väljer att svara på engelska.  
 

Exempel 14. 

L2: And what did you see? 

E5: His parents, he said that.  

L2: Can you tell me more. 

 

Det finns dock en begynnande tendens i att eleverna skulle vilja använda engelskan mer, vilket 

visas i nedanstående exempel. Samma elev som i början på lektionen svarat på svenska, svarar 

nu på engelska och byter tillbaka till svenska efter några meningar. Detta tolkar jag som TL 

från elevens sida, eleven byter språk mitt i sitt svar.  
 

Exempel 15. 

L2: What was special with the baby? 

E6: Four arms. Han var inte som andra. He was not a normal child. 

 

I mitten av lektionen berättar en elev på engelska vad hen ritat, en annan elev fortsätter att fylla 

i på svenska. Läraren använder engelskan. De två språken existerar i klassrummet men en tydlig 

distinktion går att finna i att det är läraren som står för engelskan och eleverna för svenskan. 

Exemplet nedan visar hur läraren indirekt förklarar ordet ”shy” genom att bekräfta elevens 

redogörelse. Detta ses som ett exempel på TL, läraren ger inte en direkt översättning av elevens 

svar utan förklaringen kommer indirekt i det efterföljande yttrandet.  
 

Exempel 16. 

L2: So you are laughing, tell me about what you heard. 

En elev som inte tidigare uttalat sig svarar utförligt på engelska om hur guden Vishnu lurat en grupp tjejer att klä 

av sig kläderna. 

L2: Yes, he said that you don´t need to be shy.  

 

B) Lektionsmaterial; syns translanguaging i lektionsmaterialet som används? Används 

skriven text, bilder, filmer, diagram, material på olika språk under en och samma lektion? 

Den andra delen av lektionen lyssnar eleverna på en berättelse från UR, den handlar om Vishnu 

och Vishnus son Brahma. Berättelsen är uppläst på svenska och läraren har innan lektionen 

berättat at detta är med hänsyn till elevernas förståelse. Eleverna har ett papper framför sig där 

de fritt får anteckna eller rita under tiden de lyssnar. Jag går runt under tiden och ser att en elev 
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skriver anteckningar på engelska, de övriga eleverna ritar bilder utifrån det de hör, några ritar 

något helt annat. När klassen lyssnat klart på berättelsen följer en diskussion om det man lyssnat 

på. Mönstret även här är att läraren använder engelskan och eleverna svarar på svenska. Denna 

del av lektionen kan sägas innehålla translanguaging i den mån att eleverna lyssnar på en text 

på svenska och diskussionen sker på engelska från lärarens sida och på svenska från elevernas. 

 

 

C) Gester och kroppsspråk; Hur förhåller sig gester eller kroppsspråk till 

translanguaging? Hur används de? 

Gester och kroppsspråk används inte av läraren. En utav eleverna använder handrörelser i 

samband med sitt svar om Krishnas dansrörelser. Att gester och kroppsspråk förekommer i 

minimal omfattning sammanfaller med resultaten om att TL förekommer i liten utsträckning 

under lektionen. 

 

Lektionen karakteriseras av att likna ett s.k. språkbad från lärarens sida, då lärarens språk nästan 

uteslutande under lektionen är engelska. Språkbad är en typ av tvåspråkig undervisningsform 

där barn som talar majoritetsspråket får en stor del av undervisningen på ett annat språk (García 

& Wei 2018: 78). Denna typ av undervisning räknas av García till de additiva modellerna, i det 

här fallet får eleverna som har ett gemensamt majoritetsspråk som modersmål (förutom en elev 

i klassen) undervisning på ett s.k. högstatusspråk, engelskan. De övriga modersmålen, wolof, 

arabiska och tigrinja är inte närvarande under lektionen. Det tydligaste mönstret av 

kommunikationen under lektionen bestod av lärarens fråga, följt av elevens svar varpå läraren 

bekräftar elevens svar, ett s.k. IRF-mönster (initiativ- response-follow upp) (Svensson 

2013:263). Svensson skriver vidare att ett liknande mönster ofta lämnar eleverna passiva och 

lämnar lite utrymme för reflekterande tänkande.  

 

Sammanfattningsvis förekommer fyra av observationsschemats åtta punkter under lektionen. 

Läraren skiftar inte språk beroende på elevens språkbehärskning utan använder engelskan som 

undervisningsspråk förutom vid tre tillfällen. Läraren tar upp olika begrepp på båda språken två 

gånger under lektionen. Det ena är ordet ”shy” och det andra begreppet som förklaras är 

skapelse – ”a creation”. Eleverna skiftar till viss del mellan svenska och engelska men väljer 

mestadels att svara på svenska. En elev svarar två gånger på engelska och en elev inleder sitt 

svar på engelska för att sedan gå över till svenskan i slutet av sitt svar. Eleverna frågar inte vad 

olika begrepp heter på de respektive språken, men många begrepp som skulle kunna förklaras 

förekommer under lektionen (exempelvis skapelseberättelse, födelse, demon, avguda). 

Undervisningsmaterialet består av uppläst text på svenska från UR som eleverna lyssnar på. 

Den muntliga kommunikationen från läraren sker mestadels på engelska. Användandet av båda 

språken syns mestadels i den muntliga kommunikationen i form av fråga- svar- interaktion 

mellan lärare- elev. Att läraren frågar på ett språk och eleven svarar på ett annat, är det tydligaste 
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kommunikationsmönstret under hela lektionen. Inga översättningar av ord skrivs på tavlan eller 

syns på klassrumsväggarna. Lärarens användning av gester eller kroppsspråk är minimal. 

 

Studiens första forskningsfråga Tillämpas translanguaging och i så fall hur beskrivs genom de 

ovanstående exemplen. Under den andra observerade lektionen förekom TL i liten utsträckning 

och lektionen hade karaktär av att likna ett språkbad där eleverna hörde engelska från läraren 

och själva svarade på svenska. Lektionsmaterialet hade inslag av TL då båda språken var 

närvarande. Materialet hade valts med hänsyn till elevernas grad av förståelse på engelska. 

Gester och kroppsspråk användes inte i förtydligande syfte vid beskrivning av begrepp.  

 

Garcías princip om social rättvisa var närvarande i en tillåtande form, båda språken fick 

användas i klassrummet men det uppmuntrades inte till medveten användning. Engelskan 

signalerades ha ett högre värde än de övriga språken då läraren enbart använde engelska och 

lite eller ingen fokus lades på andra språk under lektionen. Social praktik, i form av medveten 

planering av användandet av språken under lektionen, förekom inte. Lektionen innehöll en del 

interaktion, men inga samarbets- eller gruppövningar syntes. 

 

7.3 Lärarnas attityder till translanguaging  

Svar på studiens andra forskningsfråga: Vilka attityder visar lärarna i studien till 

translanguaging har fångats genom intervjun (intervjuguide se bilaga 3, frågorna 1–7). Nedan 

följer citat från intervjuerna där lärarna uttalar sig om hur de ser på användandet av flera språk 

i undervisningen. Först analyseras den första intervjun med lärare SV-FI, därefter den andra 

intervjun med lärare SV-ENG. 

 

7.3.1 Lärarens attityd skapar social rättvisa   

Nedanstående citat är utdrag ur intervjun där A är intervjuaren och L1 är den intervjuade 

läraren SV-FI.  

 

Läraren beskriver en vardag i klassrummet där de båda språken används naturligt och som ett 

självklart inslag under lektionerna. Garcías dimensioner rättvisa samt tolerans mot språk, syns 

i nedanstående citat och läraren visar på en attityd där alla språk är tillåtna Läraren använder 

orden hänsyn, individuellt, förståelse, behov att prata sitt språk.  
 

Exempel 17. 

A: hur känns det för dig när du använder dina olika språk? 

L1: de e bara naturlit man har gjort de så länge de e inge konstigt 
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Exempel 18. 

L1:om man e flerspråkig så själv så kan man förstå även om nån annan har ett annat språk som jag inte förstår så 

kan man förstå behovet av att behöva ibland prata det språket eller få hjälp 

 

Läraren beskriver även att eleverna är öppna och tillåtande till användning av flera språk. 

Elevernas interaktion med varandra får ske på valfritt språk, vilket tyder på ett öppet klimat.  
 

Exempel 19. 

L1: men att jag hör ju att vissa pratar engelska me varandra så att man liksom tar hänsyn till dom som inte kan  

  

Dimensionen höga förväntningar och mål syns i att läraren ser det som önskvärt med en 

balanserad tvåspråkighet. Läraren beskriver ett högt tvåspråkighetsmål som dock enligt läraren 

är omöjligt att nå. Detta för att svenskan, majoritetsspråket tenderar enligt läraren att ta över.  
 

Exempel 20. 

L1: att man kan flera språk mer eller mindre man behöver inte va liksom fullärd på båda men att man förstår o 

kan uttrycka sig på något sätt dom kan ju lära sig andra språk bättre fortare men att de e ju få som har samma 

kunskapsnivå på båda språken //men de går ju inte och det här e ju ändå majoritetsspråket hörs ju överallt  

 

Vidare visar läraren på att det är svenskan som är viktigast då eleverna kommer att behöva det 

för att klara sina fortsatta studier efter grundskolan. Majoritetsspråket svenskan beskrivs som 

det viktigaste med tanke på elevernas framtid.  
 

Exempel 21. 

L1: sen i högstadiet använder man mer svenska för att dom måste ju komma ut i svenska livet sen o svenska 

gymnasiet  

 

Enligt García skapas social praktik genom att språk och interaktion står i fokus. Läraren här 

beskriver elevernas språkliga vardag som varierande och att deras språkanvändning ofta beror 

på graden av språkbehärskning. Läraren berättar att hen väljer att använda elevens starkaste 

språk för att underlätta elevens förståelse.  

 
Exempel 22. 

L1: man väljer ju såklart kanske mer att man vet att elevens starkaste språk e finska då pratar man ju mer finska 

med den för att den ska hänga med oftast om de e så att eleven har stora problem med att inte förstå innehållet 

utan för mig blir de språket ett verktyg för att få fram ett budskap.  

 

Vidare berättar läraren att hen tar hänsyn till elevernas språkkunskaper och läraren uttrycker en 

förståelse för elevernas behov av att använda alla sina språk, även i en situation där 

omgivningen inte skulle förstå språket. Språken står i fokus när det gäller för eleverna att arbeta 

med sin förståelse för innehållet. Detta tyder på att språken får ta plats i klassrummet. Samtidigt 

lyfts interaktion fram, läraren visar på att eleverna kan hjälpa varandra språkligt.  
 

Exempel 23. 

L1: på det språket eller prata med en kompis som har det språket i stället för att säga nu pratar vi svenska för att 

jag som lärare inte förstår vad ni pratar om (2) lita på eleverna och på att dom faktiskt pratar om ämnet och att 

sätt då två som pratar swahili bredvid varann varför inte (2) ja man ger uppgiften låter dom diskutera men sen 

skriva på svenska till exempel 
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Läraren visar på en attityd och förståelse för elevernas vilja att få använda alla sina språk för 

att kunna visa sina skolkunskaper samt visar en känsla för att det är viktigt för elevernas 

identitet. Vidare beskriver läraren det viktigt att använda elevernas varierande språkkunskaper 

som resurs för att få eleverna att arbeta tillsammans och för att de ska kunna utvecklas språkligt. 
 

Exempel 24. 

L1: eller att den här eleven kan ingen svenska då tar vi nån som e stark i finska som kan hjälpa till att översätta 

när dom gör ett grupparbete eller så där 

 

Dimensionen om att inkludera elevernas värld i undervisningen förekommer inte uttryckligen 

i intervjusvaren. Sammanfattningsvis beskriver läraren en språklig skolvardag där 

användningen av svenska och finska i klassrummet ter sig naturligt och sker kontinuerligt. 

Dessa iakttagelser stämmer väl överens med det som observationen visade. Klassrumsklimatet 

visar på en positiv attityd till flerspråkighet och elevernas möjlighet att använda båda eller sitt 

starkaste språk ses som helt naturligt. Garcías princip om social rättvisa förekommer i stora 

drag då dimensionerna rättvisa, tolerans, förväntningar och höga mål syns i lärarens attityd. 

Social praktik existerar även det i viss del i lärarens undervisning och skapas genom att läraren 

ser interaktion och samarbete mellan eleverna som viktiga inslag i undervisningen. 

Dimensionerna om relevant bedömning samt inkludering av elevernas värld i undervisningen 

syns inte i lärarens svar. Det språkliga arbetet står inte uttryckligen i fokus för läraren utan 

läraren säger att det viktiga är ämneskunskaperna. Samtidigt säger läraren att språket blir ett 

verktyg för att få fram kunskap. 

 

7.3.2 Läraren efterlyser ett mål med den tvåspråkiga undervisningen  

Nedanstående exempel är utdrag ur intervjun där A är intervjuaren och L2 är den intervjuade 

läraren SV-ENG. 

 

Läraren uttalar sig positivt om flerspråkighet men uttrycker samtidigt en norm där det 

önskvärda är att använda engelskan, d.v.s. enspråkighetsnormen är tydlig. Läraren berättar 

vidare att elevernas övriga språk inte får utrymme. Samtidigt ger läraren uttryck för att det är 

förståeligt att eleverna kan vilja använda sina modersmål, och att modersmålet är viktigt för 

elevernas identitet. Läraren berättar om en händelse där några elever börjat prata arabiska med 

varandra, men att de övriga eleverna reagerat negativt på detta. Detta visar på att det i 

klassrummet inte skapats ett klimat där olika språk och dess användning skulle ses som normalt, 

elevernas olika språk har inte en naturlig plats i klassrummet. 
 

Exempel 25. 

A: ja mm vad tror du att det har för betydelse för eleverna att dom dels får (2) prata välja vilket språk dom själv 

vill och använda flera (2) flera språk och sen tänker jag används dom här andra modersmålen som ni har  

L2: nej det gör dom inte i årskurs sex det var några som började prata arabiska men dom andra eleverna gillade 

det inte jag vet inte  
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Användandet av modersmålet uppmuntras inte, då fokus ligger på att eleverna ska lära sig 

engelska. Läraren beskriver att elevernas modersmål är viktiga att lyfta fram men berättar 

samtidigt att det inte görs. Elevernas övriga språk är enligt läraren inte synliga i klassrummet. 
 

Exempel 26. 

L2: för att på ett sätt det är en del av deras identitet men sen man måste bygga en gemenskap som klassen att alla 

kan förstå och men jag tycker att det är jätteviktigt att lyfta upp alla språk och modersmål  

A: mm syns dom här olika språken har ni nån strategi att dom ska synas på väggarna i klassrummen eller hur? 

L2: nej (2) eller inte hur (2) nej hur syns dom? 

 

Rättvisa och tolerans kan inte sägas existera i den mån att alla språken skulle ta plats och få 

vara synliga. Läraren beskriver målen för elevernas tvåspråkighet som höga. Det räcker inte 

bara med det vardagliga språket utan eleverna skall tillägna sig ett akademiskt språk både på 

svenska och engelska. 
 

Exempel 27. 

L2: om vi ska tänka på en tvåspråkig miljö de e dom kan använda båda språk och det är inte bara småprat dom 

kan göra på båda språken för alla våra elever är jätteduktiga på att ha småprat på engelska men att dom kan läsa 

akademiska texter och mm prata på den nivån på båda språken 

 

Läraren efterlyser ett mer strategiskt arbete med språken på skolan, en önskan om att veta vad 

målet med elevernas flerspråkighet skulle vara och en vilja om att få information om hur man 

skulle kunna arbeta med det. Läraren visar på en osäkerhet kring hur elevernas balanserade 

tvåspråkighet skall kunna garanteras efter deras genomgångna grundskola. 
 

Exempel 28. 

L2: och de e nånting vi diskuterar just nu i vi har en utvecklingsgrupp vi vet inte vad skolans mål är och vi 

tycker att det är viktigt att ha ett mål // ja så långt när dom kommer ut i årskurs nio hur ska hur ska vi se till att de 

har både svenska och engelska mm och det är inte ett språk som lider på grund av det andra 

 

Språket som står i fokus är engelskan, de övriga språken kan inte sägas få plats i klassrummet. 

Även här beskriver läraren fördelar med att vara flerspråkig, samtidigt som det går att finna ett 

perspektiv där elevernas många språk ses som ett hinder och en norm där engelskan är det språk 

som uppmuntras att använda. Interaktionen elever emellan får lite plats i undervisningen. 

Läraren lyfter fram fördelarna med att själv vara flerspråkig och att våga använda sina båda 

språk själv. Det kan således sägas finnas tolerans mot språk men det uttrycks inte i 

undervisningen. 

Exempel 29. 

A: vad är ditt bästa tips med att jobba med flerspråkiga elever  

L2: man måste våga använda sitt andraspråk själv mm och sen att förklara coola av läsa av eleverna hela tiden 

mm (2) för även om man är inställd på att undervisa på engelska man ser på eleverna när dom inte kan förstå 
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I nedanstående citat visar läraren att hela elevgruppen drar nytta av om gruppen består av elever 

med engelska som modersmål. Här syns enspråkighetsnormen då det är engelskan som lyfts 

fram som resurs, inte de övriga språken i elevernas språkliga repertoar.  
 

Exempel 30. 

L2: och sen är det om det finns några stycken som har engelska som modersmål o de hjälper hela gruppen 

 

Läraren beskriver att man i mellanstadiet bör använda båda språken mer men att det i högstadiet 

är större fokus på engelskan.   
 

Exempel 31. 

A: när du liksom planerar din undervisning tänker du då att (2) utgår du då från att dom ska lära sig på båda 

språken alltså utveckla ämneskunskaperna på båda språken eller är det ett språk som väger eller 

L2: från sju och åtta mm det är mycket mer jag fokuserar mycket mer på engelska fyra till sex man måste ge 

eleverna båda två tycker jag för annars kan dom inte läsa texter på svenska 

 

Läraren beskriver att det i den observerade elevgruppen skulle vara svårt att låta eleverna 

samarbeta i grupper, p.g.a. att det skulle störa arbetsron i klassen. Samarbete eller grupparbete 

ses inte som möjliga undervisningsstrategier för denna klass. 
 

Exempel 32. 

L2: men vi gör inte det med dom för så fort jag skulle dela in i grupper skulle dom springa iväg så det är dricka 

och gå på toa ja allt annat  

 

Interaktion och delaktighet får lite eller ingen plats i lärarens svar. Enspråkighetsnormen där 

engelskan är i fokus, dominerar. Elevernas förståelse på svenska kan även det vålla problem för 

läraren, och modersmålen lyfts inte fram som resurs i dessa situationer. En syn där det 

önskvärda vore att enbart prata engelska under lektionen genomsyrar lärarens attityd. 

Inkludering av elevernas värld i undervisningen är inte något som genomsyrar undervisningen. 
 

Exempel 33. 

L2: det e bara en som har det engelska som modersmål och de e delvis problemet så ja 

A: och andra har svenska som modersmål 

L2: svenska eller nånting annat ganska många som har nånting annat 

A: vad är det för språk de har 

L2: ää tigrinja arabiska jaa jag vet inte vilket språk pratar dom men gambia lite olika 

A: ja 

L2: så de inte bara ett språk som dominerar 

 

Intervjun av med lärare SV-ENG bekräftar det som observationen i klass SV-ENG visade. En 

enspråkighetsnorm med engelskan i fokus lyfts fram och metoden med att utsätta eleverna för 

så mycket engelska som möjligt anses vara den framkomliga vägen (metoden för ett s.k. 

språkbad). Samtidigt uttrycker läraren en vilja att veta mer om hur ett arbete med flerspråkiga 

elevers språkutveckling skulle kunna se ut. Läraren uttrycker en önskan om mer faktakunskap 

kring detta.     
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7.4 Translanguaging som en extra anpassning för flerspråkiga elever i läs- 

och skrivsvårigheter - en möjlighet eller ett möjligt hinder? 

Studiens tredje forskningsfråga: Ser lärare translanguaging som en möjlig metod för att hjälpa 

elever i läs- och skrivsvårigheter har fångats genom intervjun (intervjuguide se bilaga 3, fråga 

8). Nedanstående citat är utdrag ur intervjun där A är intervjuaren och L1 är den intervjuade 

läraren SV-FI och L2 är läraren SV-ENG. Först analyseras intervjun med lärare SV-FI 

därefter intervjun med lärare SV-ENG. I denna intervju använde läraren SV-ENG engelska 

(förutom i intervjuns allra sista uttalande där läraren går över till svenskan). Detta var lärarens 

egen önskan för att bättre kunna framföra sina tankar kring frågan.  

 

Lärare SV-FI ger uttryck för att vilja använda elevens båda eller alla språk i undervisningen. 

I nedanstående citat beskriver läraren sin syn på att låta eleven använda alla språken för att 

hjälpa eleven att förstå innehållet. Läraren berättar att hen oftast väljer elevens starkaste språk 

och att en elev i språkliga svårigheter inte bör utmanas även på sitt svagare språk.  
 

Exempel 34. 

L1: oftast om de e så att eleven har stora problem med att inte förstå innehållet o sen just att om det en svag elev 

som inte förstår innehållet och dessutom har språkliga utmaningar då kan ja ju inte också utmana språkligt då 

blir det ju ingenting 

 

Eleven ska enligt läraren få använda det språket som eleven vill. Detta för att stödja elevens 

inlärning av innehållet. Att eleven får välja sitt starkaste språk, benämns av läraren som en 

anpassning för eleven. 
 

Exempel 35. 

L1: att man inte hakar upp sig på att nämen det här måste va på svenska utan att man ger dom möjligheter dom 

anpassningar att ta det starkaste språket å har eleven då svårigheter med just svenskan så blir det ju svårare att 

hjälpa 

 

Synen på att se möjligheterna i att använda alla elevens språkliga resurser bekräftas i 

nedanstående citat. Flerspråkighet ses som en möjlig fördel för flerspråkiga elever i läs- och 

skrivsvårigheter, då det är möjligt att välja det språk som eleven själv vill visa kunskaperna på. 

I exempel 36 och 37 beskriver läraren hur elevens möjlighet att använda sitt tredje språk en 

extra anpassning för eleven. 
 

Exempel 36. 

L1: jag tänker att det är en fördel att vara flerspråkig just för att om man har läs- och skrivsvårigheter så kan man 

ju ta till sig information på något av språken om de e mycket fakta som ska in så är det en fördel för dom elever 

som har svårt 

L1: jag hade en elev som var på gränsen till särskola och hen gjorde alla uppgifter på engelska 

A: så hen fick hjälp av sitt tredje språk 

 

Exempel 37. 

L1: men så att det finns ju en elev till exempel som har svårt som inte kan svenska o som har lite svårt med 

finskan och då får hjälp av en rysk lärare för at få in informationen  
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L1 så att man inte fastnar på det här att har man svårt att komma ihåg termer så kanske man kommer ihåg det på 

finska eller på svenska  

 

 

Elevens flerspråkighet och elevens språkkunskaper ger eleven möjligheter att visa sina 

kunskaper. Vidare bidrar detta till att elevens självkänsla och för med sig en känsla av att ”jag 

kan”.  
 

Exempel 38. 

L1: men jag tänker att det stärker ju dom eleverna att dom har möjlighet att använda två språk eller flera språk då 

blir det att men det här kan jag och jag kan mer än dom andra och man kan känna sig att man lyckas  

 

De flerspråkiga elevernas identitet bekräftas genom att de får visa och känna att de lyckas 

genom att få möjlighet till att använda flera språk.  
 

Exempel 39. 

 L1: man kanske använder talspråket i finskan och kan kommunicera på finska och då kanske det känns ju som 

en vinst i sig och att man har fått den här känslan av att jag lyckas med nånting så det ger lite självförtroende att 

göra andra saker  

 

 

Lärare SV-ENG beskriver att starka flerspråkiga elever gagnas av att lära sig flera språk men 

att det är osäkert om flera språk gagnar en elev i läs- och skrivsvårigheter. Läraren beskriver 

arbetet med flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter som utmanande. 

 
Exempel 40. 

A: flerspråkiga elever som har språk-läs och skrivsvårigheter har du erfarenhet av att arbeta med det 

L2: mm and it´s challenching and in a five class we got a perfect example we have a girl who has I think it´s 

Tigrinja home and then English and Swedish and she has a lots of learning difficulties dyslexia and her 

hemspråkteacher comes a one day a week so can help with Tigrinja Swedish and English translation  

 

Vidare beskriver läraren att elevens egna attityd spelar en avgörande roll för hur mottaglig  

eleven är för extra anpassningar. I nedanstående exempel beskriver läraren ytterligare en 

flerspråkig elev med dyslexi. Läraren beskriver att eleven har ett vardagsspråk på engelska men 

att skolspråket saknas. 
 

Exempel 41. 

L2: unfortunately it doesn´t work very well because she refuses help she wants to be like anyone else and she 

can actually she can what is fascinating with her she can actually communicate and this level quite well in 

English 

L2: and academically she is very weak so she if you meet her in a lunchroom you can ask her how she is and she 

can manage in English but she doesn´t actually understand what she reads and in English neither in Swedish 

A: så e de hen har läs och skrivsvårigheter den eleven är det diagnostiserat då 

L2: ja and we are testing if she she should be doing särskoleplan but just now she is refusing help  

 

I nedanstående citat beskriver läraren hur en annan elev, trots sin dyslexi lyckas väl i skolan 

och att elevens olika språk möjligen skulle kunna vara till hjälp i elevens inlärningsprocess.  
 

Exempel 42. 

L2: she really stands out there is a student in year six who has Finnish and English and has learned Swedish and 

she is amazing mm she works really hard and she takes over help and she asks but because English is her strong 

language Swedish is her weaker language it would be interested to hear from her Swedish teacher how she is in 

Swedish but in English absolutely amazing  
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Läraren berättar hur eleven i fråga själv ser sina många språk som ett hinder, som en ursäkt 

för att det kan ta längre tid. 
 

Exempel 43. 

A: tror du att dom här flera språken kan hjälpa med dyslexin på något vis kan eleven ha nytta av dom  

L2: for her yes because also she is so weak she can almost make an excuse “I got three languages that´s why it 

takes me a little bit longer” we know more but she can say that for her friends and they can accept that and 

A: men kan det vara så att det också hjälper henne att 

L2: quite possible  

 

Läraren beskriver att flera språk har visat sig gagna elever utan svårigheter. Detta syns enligt 

läraren tydligt när eleverna kommer till högstadiet. 
 

Exempel 44. 

L2: and you see that with more able students you know you see that when you come up to year eight and how 

they use languages you see that they benefit so much  

 

En önskan om mer kunskap för att kunna hjälpa flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter 

framkommer i lärarens svar. Läraren uttrycker att det är synligt att elever utan dessa svårigheter 

gagnas av flera språk men att det för lärarna på skolan är oklart om elever i språkliga svårigheter 

gagnas av undervisning i och på flera språk. Läraren uttrycker en önskan om att få vetenskapliga 

bevis på huruvida det är till nytta att svaga flerspråkiga elever undervisas i och på flera språk.  

 

Exempel 45. 

L2: (4) we have had that discussion in our team and several students are we doing them a favour you know when 

they don´t have English at home they don´t have Swedish at home and they have other languages it would be 

good to have researches are we doing them a favour adding two languages at school when they´re weaker  // 

that´s our fear when they don´t have Swedish as a home language and they come to school and we give them 

both Swedish and English is that overload I don´t know but that´s fear for several weaker students  

L2: det skulle vara bra att få ett akademiskt svar för de elever som är riktigt svaga hjälper det att ha flera språk 

eller inte 

A: så den frågan skulle behöva diskuteras 

L2: ja inte bara diskuteras utan att ha fakta  

 

7.5 Sammanfattning av resultaten 

Min undersökning visar att translanguaging som metod förekommer i olika utsträckning i två 

olika klassrum på två olika tvåspråkiga skolor. Dessa klassrum karakteriseras av två olika 

tvåspråkiga undervisningsmetoder vilket även genomsyras i lärarintervjuerna. Elevernas 

språkliga resurser används mer i det i det klassrummet där undervisningsspråken är svenska 

och finska, i klassrummet med undervisningsspråken svenska och engelska dominerar 

engelskan. Användning av modersmålen som resurs syns i det första klassrummet, medans 

modersmålen inte används som resurs i det andra. I det första klassrummet använde både läraren 

och eleverna språken svenska och finska obehindrat, medan det andra klassrummet 

karakteriserades av att engelskan användes av läraren och svenskan av eleverna, även om 
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lärarens önskan var att eleverna skulle använda engelskan i så hög grad som möjligt. Studiens 

viktigaste observation var att translanguaging som metod förekom i stora drag i klassrummet 

med svenska och finska, medan klassrummet med språken svenska engelska karakteriserades 

av ett s.k. språkbad som undervisningsmetod. Observationen visade även att användningen av 

kroppsspråk som resurs gick hand i hand med detta resultat. Där translanguaging syntes i hög 

grad, användes även kroppsspråket i förtydligande syfte, medan det i det andra klassrummet 

inte förekom alls från lärarens sida.  

 

Resultaten från intervjuerna speglade resultaten från observationerna. Båda lärarna, som 

undervisar i de samhällsvetenskapliga ämnena, visade på en syn där ämneskunskaperna kom 

först och det språkliga arbetet var sekundärt.  Skillnaden beträffande skolornas mål med 

tvåspråkigheten framkommer även den i lärarintervjuerna. Båda skolorna beskriver ett mål där 

eleverna ska bli tvåspråkiga men vägen dit ser annorlunda ut och det framgår skillnader i hur 

tydligt målet är. Läraren på skolan med svenska och finska beskriver en värld där de två språken 

existerar i en vardag för alla på hela skolan, medan läraren på skolan med svenska engelska 

efterlyser en plan för skolans arbete med tvåspråkigheten. Garcías principer om social rättvisa 

och social praktik framkom i olika grad i klassrummen. Social rättvisa syntes i högre grad i 

klassrummet med språken svenska och finska. Enspråkighetsnormen var rådande klassrummet 

med svenska och engelska och därmed fanns det mindre inslag av social rättvisa, alla språken 

fick inte ta plats. Social praktik är något som till viss del saknades i båda klassrummen.  

 

Synen på translanguaging som möjlig metod för att hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter 

skiljer sig åt hos lärarna. Translanguaging som metod för att hjälpa elever i läs- och 

skrivsvårigheter ses som en framgångsrik och möjlig metod av läraren som undervisar på 

svenska och finska. Den läraren ser användandet av elevernas flera språk som en möjlig extra 

anpassning och beskriver det som något som redan görs. Läraren som undervisar på svenska 

och engelska efterlyser mer kunskap om flerspråkiga elevernas språkinlärningsprocess i sin 

helhet, samt faktakunskap kring huruvida flerspråkiga elever i svårigheter gagnas av att 

undervisas i och på flera språk. Flerspråkigheten beskrivs som en resurs för elever som inte har 

läs- och skrivsvårigheter men läraren visar på en osäkerhet kring huruvida användningen av 

flera språk gagnar elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

8. Diskussion 

Denna undersökning visar att translanguaging som metod förekommer i olika utsträckning i två 

olika flerspråkiga klassrum. Metoden tillämpas på olika sätt, vilket visat sig hänga ihop med 



 

46 
 

lärarens syn på språk, språkanvändning och flerspråkighet. Resultaten från observationerna och 

intervjuerna visade att Garcías principer om framgångsrik flerspråkig undervisning förekom i 

olika grad och att lärarens attityd speglade förekomsten av användning av flera språk i 

undervisningen. Vidare visade resultaten att lärarna såg olika på att använda translanguaging 

som metod för flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. I klassrummet där användning av 

elevernas olika språk sågs som naturligt beskrevs detta som en fördel, medans flerspråkigheten 

inte sågs som en självklar fördel i klassrummet där enspråkighetsnormen var rådande. 

 

Skillnaderna i klassrummen kan tänkas bero på att den språkliga situationen är annorlunda, 

finskan utgör ett minoritetsspråk medan engelskan allmänt ses som ett högstatusspråk och 

därmed får ta stor plats i undervisningen. García & Wei (2018:106) skriver om att undervisning 

i ett minoritetsspråk ofta inneburit en syn där man separerat språken och minoritetsspråket 

skyddats från majoritetsspråket. García vill gå bortom synen på att ett språk skall bevaras 

(ibid.:107) och menar därav att språkliga praktiker ska upprätthållas. Den observerade skolan 

där minoritetsspråket finska undervisas, befinner sig även nu i ett skifte där många elever även 

har ett tredje språk. Skolan med svenska och engelska som undervisningsspråk verkar enligt 

studien arbeta enligt språkbadsmodellen. Skillnaden skulle kunna förklaras av att den första 

skolan (svenska – finska) har existerat längre och därmed kunnat arbeta in ett arbetssätt där 

språken naturligt tar plats. Skolan med språken svenska - engelska verkar i dagsläget följa 

principen där ett språk i taget används och där eleverna ska utsättas för så mycket engelska som 

möjligt för att nå de bästa resultaten. García skriver vidare (ibid.) att man även inom tvåspråkiga 

undervisningsformer skulle behöva ta vara på elevernas alla språkliga praktiker. Detta skulle 

innebära att elevens hela språkliga repertoar skulle erkännas, inte bara det ena eller de två språk 

som erkänts av någon nationalstat (ibid.). Om eleverna fick möjlighet att arbeta med alla sina 

språk utifrån ett translanguagingperspektiv, skulle det innebära att man inom undervisningen 

utvecklade en flexibel relation till hur språk skall läras in. Inom tvåspråkighetsprogram, 

speciellt vid de som bygger på språkbad, betonas ofta den kontrollerade språkanvändningen 

(ibid.). Detta visade sig stämma även i denna undersökning.  

 

Från Jones (2017) beskrivning av walesiskans situation i skolorna, går det att dra en parallell 

till situationen i Sverige. Situationen i de svenska skolorna kan se likadan ut, och lärarna i den 

svenska skolan har ofta en verklighet där elevernas språkkunskaper skiftar stort. Lärarna möter 

elever med olika språkbakgrunder och i samma klassrum befinner sig ofta elever med många 

olika modersmål och varierande behärskning i svenskan. Ytterligare en parallell från Jones 

artikel går att dra till de tvåspråkiga skolorna där undersökningen i denna uppsats genomfördes. 

I den ena, undervisas ett av Sveriges officiella minoritetsspråk finskan i en tvåspråkig 

undervisningsmodell, där elevernas kunskaper i så väl svenska och finska är väldigt varierande. 

I samma klassrum finns så väl elever som enbart har möjlighet att fullt kommunicera och visa 
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sina kunskaper på det ena eller det andra språket, som elever som obehindrat klarar sig på båda 

språken i alla skolämnen. På den andra observerade enheten, är situationen densamma 

beträffande svenskan och engelskan.  

 

De observerade lektionerna var båda lektioner i ett samhällsorienterat ämne. Torpsten (2018) 

skrev om att användandet av elevens alla språk gav dem möjligheten att utveckla tänkandet och 

lärandet på alla språken samt en möjlighet ”att komma ikapp” i övriga skolämnen. Även här ser 

jag ett samband i att de observerade klasserna skulle vinna på att mer medvetet tillämpa 

translanguaging som perspektiv i undervisningen. Att elevernas övriga språk blir osynliga kan 

göra att de uppfattas som mindre värda än svenskan, både av andra och av de flerspråkiga 

eleverna själva. Wedin & Wessman belyste i sin studie hur lokala beslut i skolan kunde påverka 

klassrumsundervisningen. De skrev om ”den dubbla enspråkigheten” som rådande i den 

svenska skolan (Wedin & Wessman 2017:875), där även tvåspråkiga undervisningsformer 

tillämpade perspektivet med att separera språken. Jag anser att det även syntes i denna 

undersökning, om elevernas språk mer skulle tas till vara i undervisningen, skulle fler tillfällen 

ges för eleverna att visa sina kunskaper. Ett bristperspektiv skulle kunna ersättas med ett 

kunnande med fokus på vad eleven faktiskt kan visa och prestera, så väl för eleverna i läs- och 

skrivsvårigheter som för elever utanför dem. Läraren som undervisade på svenska och engelska, 

beskrev att det var positivt med elevernas olika modersmål, men att språken inte var synliga på 

något sätt. I tal uttrycks en positiv syn till flerspråkighet, men verkligheten speglar en annan 

syn och elevernas övriga språk förblir ofta osynliga. 

Att de samhällsorienterade ämnena kräver ett utvecklande av ett s.k. ämnesspråk beskrevs av 

de båda observerade lärarna i denna studie. Denna process kan vara krävande för enspråkiga 

elever och innebära ännu fler utmaningar för flerspråkiga, vilket belyses av Karlsson, Nygård 

Larsson & Jakobsson (2018). I klassrummet med språken svenska och finska sågs flera exempel 

på att eleverna fick möjlighet att använda sitt förstaspråk. Liknande slutsatser drogs av Infante 

& R. Licona (2018). De pekade på att interaktion genom translanguaging gav eleverna tillgång 

till ett no-klassrum. I denna uppsats studerades användning av flera språk inom två 

samhällsorienterade ämnen, jag ser en parallell till Infantes & R. Liconas studie. Att ta med 

elevernas flera språk skulle ha gett läraren möjligheten att inkludera elevernas värld i en annars 

enspråkig kontext. Vid de båda observerade lektionerna var interaktionsmönstret ett s.k. IRF- 

mönster där elevernas möjlighet till inflytande eller deras egna erfarenheter fick liten plats. 

Svensson (2013) påpekade att ett liknande mönster var vanligt förekommande och att det inte 

gagnade elevernas språkutveckling. 

Translanguaging som metod för att hjälpa flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter är ännu 

ett relativt outforskat område. Lite forskning går att hitta kring ämnet. Hedman & Magnusson 

visade på att elevernas grad av textrörlighet var liknande på elevernas båda språk, vilket sågs 



 

48 
 

som stöd för språkens ömsesidiga påverkan. Ulla Damber lyfte fram den socioekonomiska 

bakgrundens betydelse kopplat till den språkliga bakgrunden vid utvecklingen av elevernas 

litteracitet. Denna studie har visat på två lärares sätt att se på användandet av flera språk som 

extra anpassning för flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. Det skulle vara mycket 

intressant att utforska området under en längre period samt ha med flera lärares reflektioner 

kring detta.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

 

 

 

 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

 

Jag heter Anna Pilvinen och är lärare i svenska och svenska som andraspråk vid Sverigefinska skolan i Upplands 

Väsby / Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby. För närvarande läser jag även till Speciallärare med inriktning 

på språk- läs- och skrivsvårigheter vid Uppsala Universitet. Mitt intresse rör hur flerspråkiga elever bäst lär sig i 

skolan och hur de på bästa sätt tillvaratar undervisningen, samt vad / hur läraren kan göra i sin undervisning för 

att främja elevers flerspråkighet. 

 

I den sista kursen ska jag skriva en uppsats och även genomföra en undersökning för att ta reda på hur lärare och 

elever använder sina flera språk under lektionen. Då skall jag närvara på ett antal lektioner för att observera (titta 

på) de språkliga aktiviteterna som förekommer, hur elevernas olika språk används i klassrummet. Jag kommer 

endast att använda de observationsanteckningar av de barn och lärare som gett sitt samtycke. Några av barnen 

kommer även att frågas om intresse att delta i en intervju där barnens attityder mot flerspråkighet undersöks. De 

barn som är villiga att delta, kommer att frågas vidare om samtycke till intervjun. Allt material bevaras sedan inom 

studien och används endast till min uppsats. Alla som medverkar kommer att vara anonyma. För att kunna göra 

denna undersökning behöver jag få dittsamtycke i att du vill medverka i detta projekt. 

 

Anna Pilvinen, lärare i svenska och svenska som andraspråk på Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby. Kontakt: 

anna.pilvinen@sverigefinskaskolan.se 

 

Skriv under med både förälderns och barnets underskrifter. 

Jag ger mitt samtycke till att medverka i projektet som beskrivs ovan__ Ja __ Nej 

Jag ger mitt samtycke till att eleven får medverka i en intervju __ Ja __ Nej 

Datum:  

Namnteckningar_________________________________________________________________________ 

Namnförtydliganden_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Observationsschema vid strukturerad observation: 

Om följande syns markeras detta med ett kryss samt med fria anteckningar: 
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Bilaga 3. Intervjuguide vid lärarintervjuerna 

Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 

Hur länge har du arbetet på denna skola? 

Hur ser dina erfarenheter ut kring att undervisning av flerspråkiga elever innan du började 

arbeta på denna skola? 

 

1. Vad är flerspråkighet enligt dig? 

 

2. Finns det några för- och nackdelar med flerspråkighet? Har man nytta av att vara 

flerspråkig, i så fall vilken? 

 

3. Hur ser din språkbakgrund ut? Flerspråkig eller inte, vilka språk? 

  

4. Använder du flera språk i din skolvardag? 

Om ja: 

Hur gör du det? 

Hur känns det för dig att använda olika språk i undervisningssammanhang? 

Hur ser du på att själv använda flera språk i din undervisning? 

Bra, dåligt, syfte, positiva aspekter, negativa aspekter, fördelar, nackdelar, är det vanligt att 

det händer, gör du det systematiskt, har du en strategi bakom, är det medvetet eller 

omedvetet. 

Om nej; 

Varför inte? 

 

5. Använder dina elever flera språk i sin skolvardag? Vad tror du?  

Om ja;  

Hur ser du på att eleverna använder flera språk under dina lektioner? 

Vilken betydelse har det för dig att eleverna kan prata olika språk under lektionen? 

Vilken betydelse tror du att det har för eleverna? 

 

6. Vet du om det på skolan finns tillgång till litteratur på elevernas olika språk? 

I biblioteket? 

Som läromedel? 

Annat material? 

 

7. När du planerar din undervisning, utgår du från att: 

Eleverna ska kunna utveckla alla sina språkkunskaper? 

Om ja: hur? / Om nej: varför inte? 
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Att eleverna ska utveckla sina ämneskunskaper på ett eller båda språken? 

Om ja: hur? / Om nej: varför inte? 

 

8. Hur ser du på flerspråkighet i samband med språk- läs- och skrivsvårigheter? 

Vad har du för erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga barn med språk- läs- och 

skrivsvårigheter? 

Hur anser du att man som lärare bör tänka kring flerspråkiga elevers språkinlärning i 

samband med språk - läs och skrivsvårigheter? Skiljer sig undervisningen från att undervisa 

elever med endast ett språk? 

Vad anser du att flerspråkiga barn med språk- läs- och skrivsvårigheter behöver för att 

arbeta med alla sina språk och för att utvecklas? 

Tips på arbetssätt? Material? 

 

 


