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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att undersöka ämneslärares attityder till att eleverna 

använder alla sina språkliga resurser i klassrummet, om de känner till begreppet 

translanguaging dvs. strategier för att använda elevers flerspråkiga potential i 

undervisningen (Garcia 2009) och vilka strategier de då eventuellt använder sig av i 

ämnesundervisningen. 

Materialet består av nätenkäter som skickades ut till 101 lärare, varav 27 deltog på en 

gymnasieskola i södra Sverige. Materialet har sedan analyserats kvantitativt. 

Datan visar på att lärarna förhåller sig olika till elevernas användning av flera språk i 

klassrummet. Samtidigt som deltagarna uppvisar en del negativitet gentemot att 

använda elevers flerspråkiga resurser i klassrummet kan man ändå se tendenser till mer 

positiva attityder. Dessa positiva tendenser tar sig uttryck i att de flesta av deltagarna 

trots att de inte känner till begreppet translanguaging, ändå använder sig av praktiska 

och konkreta strategier som ingår i begreppet. 
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1 Inledning 
 
Många barn i världen måste tillägna sig kunskaper i skolan på ett språk som är annat än 

deras förstaspråk (modersmål). För flerspråkiga elever verkar det vara viktigt att 

modersmålet tydliggörs och utgör en del i den formella undervisningen. Istället för att 

eleverna mödosamt lär sig skriva, läsa och tillägna sig kunskap endast på svenska, kan 

eleverna då ta hjälp och använda sig av alla sina olika språk och modersmål för att 

snabbare kunna tillägna sig språket (Svensson 2015). Genom att främja användningen 

av elevernas alla språk, visar läraren en positiv attityd gentemot deras språk och kultur. 

Detta kan i sin tur vara identitetsstärkande för eleverna. Tanken att flerspråkigheten har 

en central plats och att man medvetet arbetar med elevernas alla språk i klassrummet 

utgör ett förhållningssätt som kallas för translanguaging (Garcia 2009). Trots det finns 

det enligt Elmeroth (2008) ett stort ointresse hos lärare för elevernas tidigare 

erfarenheter och språk. Hon menar att många lärare är osäkra på varifrån eleverna 

kommer, vilka språk de talar och när de kom till Sverige. Denna studie undersöker 

därför ämneslärarnas attityder gentemot användandet av elevernas alla språk i 

klassrummet.  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka attityder ämneslärare har gentemot 

användningen av flera språk i sitt klassrum och om de känner till förhållningssättet 

translanguaging (Garcia 2009) och hur de i så fall använder sig av det.  

Forskningsfrågorna är: 

1. Hur anser ämneslärarna att elevernas språk dvs svenskan utvecklas om 

de har möjlighet att använda alla sina språkliga resurser i klassrummet? 

 
2. Vilka attityder har ämneslärare gentemot elevernas användande av alla 

sina språkliga resurser i klassrummet? 
 

 3. Använder ämneslärarna sig av arbetssätt och strategier som kan 

betecknas som translanguaging? 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning över aktuell läroplan för gymnasieskolan. 

Därefter följer en överblick över modersmål och svenska som andraspråk i den svenska 
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skolan. Ett avsnitt handlar om attityder till flerspråkighet både generellt och i 

klassrummet och dess effekter på andraspråksinlärningen. Kapitlet avslutas med ett 

stycke om vad förhållningssättet  translanguaging (Garcia 2009) innebär och det 

exemplifieras med några aktiviteter som är möjliga att genomföra i klassrummet. 

 

2.1 Beskrivning av aktuell läroplan 
 
I den svenska läroplanen för gymnasiet (Skolverket.se) uttrycks en positiv attityd 

gentemot elevernas flerspråkighet och den kulturella mångfald som den växande 

rörligheten, det vill säga att människor förflyttar sig mer mellan länder, för med sig. I 

läroplanen beskrivs att skolan ska verka för att eleverna får med sig en medvetenhet för 

både det egna kulturarvet och även empati, kunskap och förståelse för andras villkor och 

värderingsgrunder. Skolan ska också främja arbetet med internationella kontakter och 

uppmuntra till utbildningsutbyte. 

  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald(…)En trygg identitet och medvetenhet om det 

egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva 

sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att elever får en 

identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det 

europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med 

andra länder ska främjas. (Skolverket 2011:5) 

 

Vidare uttrycks i läroplanen under skolans uppdrag, att en medvetenhet om att det 

internationella perspektivet är viktigt, för att kunna förstå den egna verkligheten men 

också för att utveckla elevernas  förståelse för den kulturella mångfalden inom landet 

och för att skapa internationell solidaritet. I läroplanen beskrivs också att kunskaper om 

EU ska förmedlas och att skolan ska förbereda eleverna för tät kontakt med människor i 

andra länder. 

 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Undervisningen i olika ämnen 

ska ge eleverna kunskaper om den europeiska unionen och dess betydelse för Sverige 

samt förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations och 

kulturgränser. Det internationella perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas 

förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. (Skolverket 2011:7) 
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Utifrån ovanstående utdrag från läroplanen finns det alltså från skolverkets håll en 

positiv attityd gentemot elevernas flerspråkighet och den kulturella mångfalden i 

undervisningen. 

 
2.2 En överblick över modersmål och svenska som andraspråk i den 
svenska skolan 
 
När invandringen ökade i Sverige fördes diskussioner om hur skolan bäst skulle kunna 

stödja barnens tvåspråkighet (Håkansson 2003). Fram till år 1975 valde man att främst 

ge barn med annat modersmål än svenska stöd i det svenska språket. Detta blev en typ 

av outtalad assimilationspolitik, då eleverna fick stöd i svenska språket men inte i sina 

modersmål. År 1975 kom en  ny invandrarpolitisk proposition, vilket medförde ett nytt 

sätt att tänka angående hur man skulle stödja barnens tvåspråkighet. Skolan tog då 

ansvaret för att ge barn med annat modersmål än svenska stöd i sin tvåspråkighet och 

barnen erbjöds både hemspråksundervisning och utbildning i svenska som andraspråk 

(Håkansson 2003). År 1977 trädde ”hemspråksreformen” i kraft och man använde sig 

av det begreppet ända till år 1997 då man bytte till begreppet 

”modersmålsundervisning”. Anledningen var att man ansåg att begreppet ”hemspråk” 

associerade till ett språk man enbart använde sig av i hemmet, vilket inte passade för ett 

ämne som skolan ansvarar för. ”Hemspråksreformen” innebar att kommunerna var 

skyldiga att anordna undervisning för alla barn med ett annat modersmål än svenska 

men år 1991 ändrades lagen igen. Då var det tvunget att fem barn med samma 

modersmål gjorde anspråk på att få läsa ämnet, för att undervisningen skulle ta sin 

början och den lagen gäller fortfarande. Från politikers håll pekar stödinsatserna åt en 

viss positiv attityd för modersmålet i den svenska skolan  

 

2.3 Allmän teoretisk bakgrund om attityder gentemot flerspråkighet 
 
När vi människor hör ett sätt att prata fyller vi omedvetet i med hjälp av våra 

föreställningar och fördomar hur den personen är och kategoriserar in honom eller 

henne i ett fack (Bijvoet 2013). En persons sätt att tala styr ofta hur den personen blir 

bemött. Vissa varieteter eller dialekter ses som finare än andra och bemöts därför mer 

positivt. När man särskiljer den egna gruppen från en annan med hjälp av språkliga 

skillnader brukar man tala om språkets schibboletfunktion (Bijvoet 2013). 

Språkattityder kan ta sig olika uttryck genom inställningar till språk såsom att tycka 
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bättre eller sämre om ett visst språk eller beteende mot språk, till exempel att undvika 

vissa ord eller språkljud. Språket fungerar ofta som en identitetsmarkör, där man kan ge 

uttryck för vem man är genom dialekt och slang. Sättet att tala ger i sin tur indikationer 

om vilken grupp man tillhör (Bijvoet 2013).  

 

Fördomar överförs många gånger ifrån omgivningen (György- Ullholm 2010). Man 

möter tidigt i livet generaliseringar som blir värderingar, exempelvis att frukt är nyttigt. 

När man sedan blir vuxen är det svårt att tala om vad som är bildat av egen erfarenhet 

och vad som endast är andras erfarenheter. I dagens Sverige används termen 

flerspråkiga barn frekvent vilket György-Ullholm (2010) menar är en fördom mot dessa 

barn. Barn som har invandrat eller har föräldrar som har invandrat blir en synonym till 

begreppet flerspråkiga barn, trots att ingen har kartlagt huruvida barnen faktiskt har 

tillgång till flera språk.  

 

Det finns ett antal fördomar om tvåspråkighet (Lindberg 2002). En av fördomarna är att 

modersmålet skulle störa andraspråksinlärningen vilket är en seglivad myt. Länge har 

man haft föreställningen att modersmålet skulle ha en negativ inverkan på 

andraspråkselevernas inlärning av målspråket och att det skulle hämma den kognitiva 

utvecklingen. Grunden för denna myt ligger i föreställningen att det skulle finnas ett 

begränsat utrymme för språk i hjärnan. Att utveckla två språk samtidigt skulle leda till 

förvirring och både störa och försena kunskaperna i andraspråket. 

 

Det finns två olika typer av tvåspråkighet, additiv och subraktiv (Lindberg 2002). Det 

som utmärker en additiv tvåspråkighet är att barn, i den mån det är möjligt, utvecklar 

sina språk parallellt i en omgivning som ser både de olika kulturerna och de båda 

språken som viktiga. Tvåspråkigheten innebär då att språken berikar och kompletterar 

varandra. Subtraktiv tvåspråkighet är enligt Lindberg (2002) när man lär sig 

andraspråket på bekostnad av förstaspråket. Hur samhället och skolan ställer sig till 

tvåspråkigheten är avgörande för om det blir additiv eller subtraktiv tvåspråkighet som 

dominerar.  

 

Det är en myt att språken ska hållas isär (Lindberg 2002). Det är en vanlig tanke att 

tvåspråkiga ska behärska sina språk precis som enspråkiga. Enligt den här fördomen bör 

man som tvåspråkig hålla isär sina språk och detta innebär då att man ska använda ett 
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språk i taget och inte avvika från normen av hur enspråkiga använder sina språk. 

Tvåspråkiga skiljer sig dock från enspråkiga på vissa punkter och därför kan man inte 

jämföra dem (Lindberg 2002). Tvåspråkiga använder sina språk i olika situationer, 

sammanhang och med olika människor. Detta innebär att språken oftast inte utvecklas 

parallellt, men de kompletterar varandra och är till hjälp. 

 

I många av världens länder är flerspråkigheten något som istället är statushöjande 

(György- Ullholm 2010). Det finns många multietniska samhällen och i dessa 

samhällen är inte flerspråkigheten något utmärkande, utan den omfattar alla människor.  

 

2.4 Attityder gentemot flerspråkighet i klassrummet 
 
I dagens samhälle förs det många debatter om flerspråkighet och här i Sverige ses det 

oftast mer som ett problem än en tillgång (Håkansson 2003), (György- Ullholm 2010), 

(Werndin 2010). Denna syn gäller både i samhället i stort och i den svenska skolan. 

Man verkar se både Sverige och skolan som något enspråkigt svenskt. Enspråkigheten 

ses som en norm och ett normaltillstånd, trots att flerspråkigheten är vanligare i världen 

än enspråkighet. Även i Sverige är flerspråkigheten ett vanligt förekommande fenomen. 

Det finns ett stort ointresse hos lärare för elevernas tidigare erfarenheter och språk 

(Elmeroth 2008). Många lärare är osäkra och kan inte svara på varifrån deras elever 

kommer, vilket förstaspråk de har och hur länge de har varit i Sverige. Detta sätt att se 

på de flerspråkiga eleverna kallas för bristperspektiv (Elmeroth 2008). Man inser inte 

vilka erfarenheter och kunskaper som eleverna faktiskt har, utan pekar på de kunskaper 

som eleverna saknar. När dessa elever har problem förklaras det med kultur och man 

söker problemet hos eleven. Eleven blir då en elev med svårigheter, istället för en elev i 

svårigheter. När etniska svenska elever har problem pratar man istället om social 

bakgrund.  

 

Elmeroth (2008) menar att både Skolverket (2007) och Myndigheten för skolutveckling 

(2006) beskriver att rasismen är utbredd i skolan. Elever med annat modersmål än 

svenska talar om att de ofta upplever kränkningar såsom skällsord, rasism och 

främlingsfientlighet från både lärare och andra elever. Skolans personal kränker enligt 

Elmeroth främst genom att använda sig av etniskt nedsättande ord. Det är oftast pojkar 

som får utstå denna öppna rasism, men det finns också en osynlig rasism  som innebär 

blickar och undvikanden.  
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Lärarens låga förväntningar på elever med turkiskt ursprung leder till särbehandling och 

diskriminering (Pred 2000). Lärarna utgick då ifrån att eleverna inte skulle klara av 

skolan särskilt bra och behandlade dem därefter. Den så kallade pygmalioneffekten har 

stor effekt på alla elever (Jenner 2004). Pygmalioneffekten innebär att lärarens goda och 

positiva förväntningar på eleverna leder till goda resultat medan negativa förväntningar 

leder till sämre resultat. 

 

Om lärarna inte visar något intresse för elevernas förstaspråk eller varifrån de kommer 

så ökar det deras känsla av utanförskap och osynliggörande (Parszyk 1999).  Eleverna 

talar ofta själva om att de är invandrare och diskussionen kan föras om det handlar om 

stolthet eller om de sedan tidigare har fått en stämpel på sig att de är annorlunda. 

Fördomarna som eleverna möter är bristande intresse för andra kulturer än den svenska 

och att de etniskt svenska eleverna tar avstånd ifrån dem (Parszyk 1999). Lärarna 

ignorerar istället språksvårigheter som finns och ger de etniskt svenska eleverna större 

utrymme i undervisningen. Den svenska skolan är monokulturell och  lärarna saknar 

kunskaper i att hantera mångfalden (Parszyk 1999). Svenskheten är normen. 

 

Elever med annat modersmål än svenska kan bli tvingade in i en roll utav sina lärare. 

Lärarna har då någon stereotyp bild av hur en ”invandrarelev” bör vara, uppträda, tänka 

och agera. Just ordet ”invandrarelev” är svårt att komma ifrån (Werndin 2010). 

 

Begreppet dubbel enspråkig norm innebär att elever från andra länder än Sverige inte 

förväntas tala svenska hemma och språken förväntas inte blandas (Jonsson 2010). Ett 

exempel på detta är när elever med annat modersmål än svenska blir intvingade i ett 

fack och i en roll. Lärarna har i sådana situationer, enligt Jonsson en föreställning om att 

eleverna inte bara pratar svenska hemma. 

 

Det är fel att använda sig av principen att bara svenska får talas i klassrummet 

(Axelsson 2014). Ett bra sätt att skapa rättvisa och jämlikhet i klassrummet är att tillåta 

och respektera alla språk, kunskaper och erfarenheter som finns och ge dem mening och 

utrymme i ämnesundervisningen (Axelsson 2014). 
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Skolan är en mötesplats för olika kulturer och etniciteter (Elmeroth 2008). Forskningen 

handlar mer och mer om skolans monokulturella norm och att de elever som inte 

omfattas av detta missgynnas. Om man dessutom berövas sitt förstaspråk, det språk som 

man har lärt sig att tala på och förstå världen genom, så missgynnas man ännu mer. Det 

monokulturella perspektivet finns och genom att bli medveten om det, kan man skapa 

motkrafter och arbeta tillsammans mot en interkulturell förståelse av värdegrunden. 

 

2.5 Några aspekter på additiv språkinlärning 
 

Flerspråkigheten bör ses som en viktig och helt naturlig del i skolans vardag, då många 

av dagens elever är flerspråkiga (Axelsson 2014). År 2010 var andelen flerspråkiga barn 

och elever i den svenska skolan runt 20%. Om eleverna får utveckla ett nytt språk 

samtidigt som de behåller sitt förstaspråk, så blir de stärkta som individer (Axelsson 

2014). Lärare kan visa både respekt och förena elevernas olika språk i den formella 

undervisningen. Axelsson beskriver tre aspekter som Cummins & Early (2011) tar upp 

och som alla påverkar de flerspråkiga elevernas utveckling och skolframgång. Dessa 

aspekter är 1: maktrelationer i samhället, i skolan och på det individuella planet, 2: den 

pedagogiska inriktningen på skolor och klassrum och 3: utvecklingen av språk och 

litteracitet för lärande. Den första aspekten påverkar hur lärarna uppfattar sin roll, vilket 

i sin tur påverkar deras relation till de flerspråkiga eleverna. Elevernas lärande och 

identitet utgör ramen för samspelet mellan lärare och elev. I vissa fall leder 

interaktionen mellan lärare och elev till samarbete och ibland leder det till tvång. Den 

stora frågan är om elevernas språk och identiteter blir bekräftade så de kan ta med sig 

språken och de olika kulturerna in i klassrummet.  

 

Fyra aspekter är centrala för att elever med annat modersmål än svenska ska uppnå goda 

resultat (Thomas & Collier 2002). Dessa fyra aspekter är samverkande och nödvändiga 

för att eleven ska kunna utvecklas både språkligt och ämnesmässigt och de är 1: en 

sociokulturellt stödjande miljö, 2: språkutveckling, 3:  ämnesutveckling och 4: kognitiv 

utveckling. Med en sociokulturellt stödjande miljö menas alla de processer, både sociala 

och kulturella som finns både i vardagslivet, i skolan och i samhället runtomkring. 

Andraspråksutvecklingen påverkas av hur eleven reagerar på skolan rent känslomässigt. 

Detta kan ta sig olika utryck genom exempelvis dålig självkänsla och frustration. Här 

har arbetet på skolan och i klassrummet stor betydelse. Om det är konkurrens eller 
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samarbete som har högsta prioritet och om skolan överlag tar till sig olika kulturer och 

arbetar medvetet i sitt förhållningssätt till majoritet samt minoritet av eleverna. 

Fördomar och diskriminering påverkar också. Nästa aspekt som är språkutveckling 

innehåller fortsatt utveckling både på förstaspråket och andraspråket. Båda språken 

behövs för att eleven framgångsrikt ska kunna tillägna sig både språk och kunskap. Den 

tredje aspekten är ämnesutvecklingen som innefattar alla skolämnen i respektive 

årskurs. Denna aspekt blir central så fort eleven har en stabil grund i andraspråket. Ju 

längre eleven kommer i sina studier, desto mer kognitivt krävande blir ämnesstudierna. 

När andraspråket inte är tillräckligt utvecklat är det viktigt att studierna kan fortgå utan 

avbrott. Detta görs genom att låta eleven ta hjälp av sitt förstaspråk och den kunskap 

som eleven redan har tillägnat sig från tidigare studier underlättar i 

andraspråksutvecklingen. Den kognitiva utvecklingen är den fjärde och sista aspekten 

och den startar när vi föds och fortsätter genom hela livet. Den här aspekten är nära 

sammankopplad med de andra tre.  

 

En av skolans uppgifter är att utjämna skillnader och social orättvisa (Elmeroth 2008). 

För att lyckas med detta behöver man i det dagliga arbetet reflektera och söka 

förändringar. Elever kommer till skolan med olika erfarenheter och kunskaper. Skolan 

behöver då möta eleverna där de faktiskt befinner sig, i deras verklighet. Men Elmeroth 

hävdar att genom att utbildningspolitikerna medvetet eller omedvetet osynliggör 

minoritetseleverna som grupp, tas inte dessa elevers erfarenheter och kunskaper tillvara 

på samma sätt. Hon menar att det handlar om ”en etnisk blindhet som leder till att 

eleverna inte möts med relevant undervisning” (Elmeroth 2008:79) 

 

Elever med annat modersmål än svenska har ofta mer kunskaper än de kan visa 

eftersom språket är under uveckling (Damber 2014). Det gäller då för läraren att se och 

ta tillvara på kunskapen som finns, på alla sätt som är möjliga, både för elevernas skull 

men också för föräldrarna. Även Damber har tagit fram ett antal aspekter som är viktiga 

för att elever med annat modersmål än svenska ska kunna utvecklas och få goda resultat 

i svenska och i detta fallet läsinlärningen. Den första aspekten handlar om klassrummet. 

Att texter och litteratur får ta stor plats i klassrummet, att det finns mycket litteratur för 

dem att välja mellan, mycket läsande och skrivande och samtal med fokus på 

språkutveckling. Den andra aspekten är ”kulfaktorn”, vilket innebär att eleverna måste 

tycka att det är roligt att lära sig. Undervisningen anpassas till elevernas nivå så att alla 
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elever har möjligheter att lyckas. Den tredje aspekten är samarbetet mellan lärare och 

elever, mellan elever och elever och mellan  elever och andra aktörer som t.ex 

biblioteket. Den fjärde och sista aspekten handlar om att avvisa bristsynsättet 

exempelvis att lärarna har höga förväntningar på eleverna och visar det genom ord och 

handlingar (Damber 2014).  

 

Som lärare är det viktigt att ha ett perspektivseende och en kontextualisering i relationen 

med eleverna (Jenner 2004). Perspektivseendet innebär att så långt som det är möjligt 

försöka se och förstå världen med elevens ögon. Det är viktigt att möta eleven utifrån 

dennes föreställningar, livssituation och upplevelser av världen. Viljan och en önskan 

om att förstå är att föredra, då det är svårt att helt se världen med någon annans ögon. 

Kontextualisering är i nära relation till perspektivseendet och innebär att se individen i 

sitt sammanhang.  

 

2.6  Translanguaging 
 

Translanguaging innebär ett förhållningssätt till undervisningen där man medvetet och 

strategiskt använder sig av elevernas alla språk i klassrummet (Svensson 2015). 

Eleverna lär sig andraspråket på ett djupare plan om de får använda sitt förstaspråk som 

hjälp för att lära sig andraspråket. Translanguaging har inte fått något stort genomslag i 

Sverige och man använder sig fortfarande flitigt av principen ”här pratar vi bara 

svenska” (Svensson 2015). 

 

Translanguaging är ett sätt att få tillgång till språkliga funktioner i olika former som har 

till syfte att maximera elevernas kommunikativa potential (Garcia 2009). Begreppet 

inkluderar kodväxling men sträcker sig längre. Kodväxling innebär att flerspråkiga 

växlar mellan sina olika språk av olika skäl, på olika sätt och i olika kontexter 

(Abrahamsson 2009). Translanguaging kan dessutom omfatta fler språk än två. 

Translanguaging har vidareutvecklats och numera innefattas två basprinciper i 

begreppet (Garcia 2009). Den ena är social rättvisa och den andra är social praktik. 

Social rättvisa handlar om att läraren har en positiv attityd till alla språk i klassen och 

ser dem som likvärdiga och försöker överföra denna attityd även till eleverna. Social 

praktik innebär att man som lärare medvetet arbetar med att integrera elevernas olika 
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språk i undervisningen dvs att skapa möjligheter för eleverna att arbeta med alla sina 

språk i ämnesundervisningen (Garcia 2009). 

 

2.6.1 Klassrumsaktiviteter med translanguaging 
 

Några aktiviteter som illustrerar translanguaging är att elever med samma förstaspråk 

men inte samma kunskapsnivå kan arbeta tillsammans, eleverna kan i par eller grupper 

använda förstaspråket till skrivuppgifter eller översättning och de kan skriva 

loggböcker, rapporter och sammanfattningar på alla sina språk (Axelsson 2014). Om 

man som lärare använder sig av elevernas förstaspråk i den formella undervisningen, 

kan det hjälpa till att stärka elevernas identitet och självkänsla.  

 

Kamratlärandet är ett annat viktigt moment inom translanguaging vilket Svensson 

(2015) pekar på och hon menar att grupperna som eleverna arbetar i, bör alterneras 

mellan elever med samma förstaspråk och elever med olika förstaspråk.  

 

Föräldrasamverkan, vilket innebär att samarbeta med elevernas föräldrar och att 

inkludera dem i olika aktiviteter exempelvis läxor är enligt Svensson (2015), Damber 

(2014) och Strandberg (2010) ett annat sätt att binda samman elevernas olika 

språkdomäner, vilket innebär att språken utvecklas parallellt. Strandberg (2010) 

beskriver en läxa som omfattar både eleverna och deras föräldrar. Läxan innebär att 

eleverna ska intervjua sina föräldrar om deras kunskaper och tidigare erfarenheter. 

Intervjusvaren tas sedan med till skolan där det följer en redovisning och diskussion. På 

detta sätt får alla ta del av vad man har lärt sig och empati och förståelse för andra 

människor skapas. 

 

”Identity texts” är flerspråkiga texter som skapas tillsammans mellan eleverna (Wedin 

2010, Vesteraas Danbolt & Iversen Kulbrandstad 2014). Det innebär att två elever med 

antingen samma modersmål eller olika modersmål, skriver en text tillsammans som 

inkluderar båda språken. Om en av eleverna är duktigare på exempelvis engelska än den 

andra, tar den eleven ansvar för att den engelska delen av texten blir korrekt och vice 

versa. Dessa texter kan sedan publiceras på internet så att elever på andra skolor, som är 

ensamma om sitt språk, kan få tillgång till texterna (Wedin 2010). Tanken med dessa 

texter är att få en större förståelse för litteracitetsbegreppet (Vesteraas Danbolt & 

Iversen Kulbrandstad 2014). Detta begrepp innebär att litteracitet inte bara är att läsa 
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och skriva, utan det tolkas som ”mångfaldiga läs-och skrivpraktiker i olika miljöer och 

på alla språk som används i miljön”(Vesteraas Danbolt & Iversen Kulbrandstad 

2014:40). Även för läraren är identity texts positiva. Vesteraas Danbolt & Iversen 

Kulbrandstad beskriver att ”genom projekt där elever på skilda sätt också får använda 

språk som läraren inte kan, får läraren upp ögonen för elevernas 

kvalifikationer”(2014:40-41).  

 

3. Metod 
 
Det här kapitlet inleds med en redogörelse för deltagarnas bakgrund. Därefter 

presenteras studiens metod, nätenkäter, i samband med en diskussion om enkätfrågorna 

och en beskrivning av hur studien genomfördes. Kapitlet avslutas med en presentation 

av de analyser som användes för att bearbeta datan. 

 
 
3.1 Deltagare 
 
Nätenkäten skickades ut till 101 ämneslärare och genomfördes av 27 (26,7%) deltagare.  

Av dessa 27 deltagare är 48,1% (13) män och 51,8% (14) kvinnor. Majoriteten 74% 

(20) är födda på 1960- och 1970-talen. Det årtionde där en majoritet, 40,7% (11) av 

deltagarna har tagit examen är mellan åren 2000-2010. 48,1 % (13) av deltagarna 

uppger att de alltid deltar i fortbildning som skolan anordnar, medan 14,8% (4) menar 

att de aldrig gör det. Resterande går om tid och möjlighet finns. 55,5% (15) av 

deltagarna uppger att de aldrig går på fortbildning på egen hand, medan 18,5% (5) 

menar att de gör det. 40,7% (11) av deltagarna uppger att de läser aktuell forskning.  

 

3.1.1 Etiska aspekter 
 

Vetenskapsrådet (2009) ställer fyra krav, vilka har tagits hänsyn till i studien. Dessa 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa krav innebär i praktiken att informanterna, i detta fall lärarna, är 

anonyma genom hela studien och att de förstår sin uppgift som deltagare. Svaren från 

enkäten sparas vilket deltagarna är medvetna om och de vet också att de kan avsluta 

enkäten när helst de vill och att det insamlade materialet inte kommer att användas i 

något annat syfte än som underlag till studien. 
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3.2 Metod och material 
 
För att besvara frågeställningarna används kvantitativ analys av enkäter. Trost (2012) 

hävdar att kvantitativa studier passar bäst när man vill ta reda på hur ofta, hur många,  

hur vanligt och när man vill hitta mönster. Nätenkäterna skickades ut digitalt till 

deltagare främst i Vetlanda kommun. Enkäterna innehöll 6-gradig likertskala där man 

som deltagare listar från 1-6 vad man tycker och anser utifrån påståenden. 1 visar att 

man ”inte alls håller med” och 6 visar att man ”håller helt med”.  Man bör använda sig 

av likertskalor då man exempelvis vill veta människors attityder, intressen och 

förväntningar om något (Dörnyei 2003).  

 
3.2.1 Enkätfrågor 
 

Enkäten består av 16 frågor och påståenden som deltagarna ska ta ställning till i 

områden som handlar om deras attityder till elevers flerspråkighet i klassrummet och 

kunskaper om och användning av translanguaging. Frågorna finns att läsa i bilaga 2. De 

första 11 frågorna handlar om deltagarnas bakgrund och hur fördelningen av etniskt 

svenska elever och elever med annat modersmål än svenska ser ut i deras klassrum. 

Resultatet av deltagarnas ämnen redovisas i bilaga 1. Därefter följer 22 påståenden om 

attityder till flerspråkigheten i klassrummet och lektionsplanering utifrån 

translanguaging, utan att nämna själva ordet translanguaging. I studien används ”multi-

item questionnaire” vilket innebär att man testar samma grundläggande fråga med olika 

påståenden. I denna studie är det följande grundläggande frågor som testas med olika 

påståenden: Hur anser ämneslärarna att elevernas språk dvs svenska utvecklas om de 

har möjlighet att använda alla sina språkliga resurser i klassrummet?, vilka attityder 

har ämneslärare gentemot elevernas användande av alla sina språkliga resurser i 

klassrummet? och använder ämneslärarna sig av arbetssätt och strategier som kan 

betecknas som translanguaging? Man räknar sedan ihop svaren och får då ett 

medelvärde som motsvarar svaret på den övergripande frågan. Förutom likertskalor har 

vissa frågor redan formulerade svarsalternativ. Deltagarna får då möjligheten att  fylla i 

ett alternativ själva, om de givna svaren inte passar. De två sista frågorna fokuserar kort 

på translanguaging där syftet är  att få veta om deltagarna känner till synsättet och hur 

de i så fall kom i kontakt med den. 
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3.3 Genomförande 
 

Enkäten skickades ut till deltagarna som hade en vecka på sig att besvara den. 

Svarsfrekvensen var godtagbar för studien (se avsnitt 3.1.) så ingen påminnelse 

skickades ut. Enkäten har gjorts i ett nätbaserat program som heter survey-monkey 

(surveymonkey.com). 

 
3.4 Analys 
 

Bakgrundsinformationen om deltagarna finns att läsa i avsnitt 3.1. Ett medelvärde 

räknades ut för varje påstående där 1 motsvarade ”håller inte alls med” och 6 ”håller 

helt med”. Påståenden som är negativt ställda behövde räknas om, eftersom de annars 

skulle gett ett annat resultat med tanke på att ”håller inte alls med” då skulle fått ett högt 

värde. Resultaten räknades om genom en vändning av de olika värdena. De deltagare 

som angett en 1a fick således ett värde på en 6a istället. De olika värdena 

multiplicerades med antalet deltagare och delades därefter med antalet deltagare.  

Därefter buntades de frågorna ihop enligt de tre frågeställningarna som ligger till grund 

för studien. Sedan räknades det ut ett medelvärde per frågeställning. Medelvärden 

indikerar hur positiva eller negativa deltagarna är till frågeställningarna som grupp (ett 

högt värde indikerar en positiv inställning, ett lågt värde en negativ). Till sist räknades 

standardavvikelserna ut, som visar hur mycket de individuella värdena sprider sig kring 

medelvärdet, det vill säga hur mycket de olika värdena avviker från medelvärdet. Om de 

olika värdena ligger samlade nära medelvärdet, så blir standardavvikelsen låg. Om 

värdena istället är spridda både över och under medelvärdet blir standardavvikelsen 

istället hög. 

 

4. Resultat 
 

Det här kapitlet redovisar resultaten genom tre teman utifrån de forskningsfrågor som 

ställts. De tre temana är: Elevernas utveckling av svenska språket som svarar emot 

forskningsfråga 1, Attityder gentemot elevernas användande av alla sina språkliga 

resurser, som ligger till grund för forskningsfråga 2 och Metoder i 

ämnesundervisningen som svarar emot forskningsfråga 3. Det högsta värdet som kan 

uppnås är 6 och det minsta värdet är 1. Ett högt medelvärde indikerar en positiv attityd 

till flerspråkigheten och metoden translanguaging hos deltagarna, medan ett lägre 
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medelvärde således visar på en mindre positiv attityd. De medelvärden som är 

kursiverade har blivit omräknade från ett negativt påstående till ett positivt. 

Standardavvikelsen visar hur överens informanterna är vid varje påstående. Nedan 

redovisas medelvärdena för de tre olika tema som svarar mot frågeställningarna, 

nämligen Hur anser ämneslärarna att elevernas språk dvs svenska utvecklas om de har 

möjlighet att använda alla sina språkliga resurser i klassrummet?, vilka attityder har 

ämneslärare gentemot elevernas användande av alla sina språkliga resurser i 

klassrummet? och använder ämneslärarna sig av arbetssätt och strategier som kan 

betecknas som translanguaging? 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Genomsnittliga medelvärden för de tre forskningsfrågorna 

Teman Medelvärde Standardavvikelse 

Elevernas utveckling av svenska språket 3,77 1,88 

Attityder gentemot elevernas användande av 

alla sina språkliga resurser 

3,28 1,67 

Metoder i ämnesundervisningen 2,97 1,59 

Total 3,34 1,71 

 

Värdena ligger allmänt i mitten, alltså runt 3-4. Det totala medelvärdet för alla frågor 

ligger på 3,34. Tittar man på resultatet i tabellen kan det konstateras att värdena ligger 

relativt nära varandra. Då resultaten är så pass lika varandra är det relevant att titta på 

standardavvikelserna, som då visar att informanterna är mest överens om aspekt 3 , men 

skillnaderna är små. Därför redovisas också vad de enskilda aspekterna har fått för 

medelvärde och standardavvikelse. 

 

4.1 Elevernas utveckling av svenska språket 
 
I tabellen nedan beskrivs vilka påståenden som svarar emot forskningsfråga 1: Hur 

anser ämneslärarna att elevernas språk dvs svenska utvecklas om de har möjlighet att 

använda alla sina språkliga resurser i klassrummet? 
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Tabell 2: Medelvärden och standardavvikelser utifrån forskningsfråga 1 

Påståenden Medelvärde Standardavvikelse 

10: Elever kan bli stärkta av att använda sina egna 

språk i ämnesundervisningen 

4,1 1,44 

11: Det är viktigt att kunna samverka läxorna 

mellan elever med annat modersmål än svenska och 

deras föräldrar, som kanske inte kan svenska 

3,33 1,44 

12: Elever med annat modersmål än svenska 

kommer att lägga fokus på sina språk och inte på 

ämnet om de använder alla sina språk i 

ämnesundervisningen. 

4,2 1,33 

17: Utvecklingen i svenska språket kan stanna av 

om elever använder alla sina språk i 

ämnesundervisningen. 

3,52 1,61 

20: Elever kan utvecklas i snabbare takt om de får 

använda sina språk i ämnesundervisningen, vilket 

leder till att de inte hamnar efter i skolan 

3,59 1,66 

 

När man tittar på datauppsättningen kan man se att det finns olika fördelning och 

spridning bland deltagarna. Medelvärdet anger deltagarnas genomsnittliga attityder till 

flerspråkigheten i klassrummet och man kan se att dessa värden ligger mellan 3,33 och 

4,2. De resultat som sticker ut något från mängden är påstående 10, 11 och 12. 

Påstående nummer 10 och 12 har de högsta värdena medan påstående 11 har det lägsta 

värdet. Det är dock inga stora skillnader och svaren är mycket lika. Det genomsnittliga 

medelvärdet för deltagarnas samlade åsikter om effekter för den enskilda 

eleven/språkinlärning är 3,77. Standardavvikelsen visar hur mycket de individuella 

värdena sprider sig kring medelvärdet. Standardavvikelserna indikerar här på en 

förhållandevis lika spridning, vilket innebär att informanterna är ungefär lika många på 

alla svarsalternativ.  

 

4.2 Attityder gentemot elevernas användande av alla sina språkliga 
resurser 
 

I tabellen nedan beskrivs vilka påståenden som svarar emot forskningsfråga 2: Vilka 

attityder har ämneslärare gentemot elevernas användande av alla sina språkliga 

resurser i klassrummet? 
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Tabell 3: Medelvärden och standardavvikelser utifrån forskningsfråga 2 
Påståenden Medelvärde Standardavvikelse 
1: Det är inte bra att elever med olika modersmål 

arbetar tillsammans i klassrummet 

5,04 1,56 

2: I mitt klassrum låter jag elever med samma 

modersmål arbeta tillsammans 

3,18 2 

5: Det är viktigt att man skapar en enspråkig miljö, så 

alla elever kan fokusera på ett språk 

3,11 1,61 

8: Kamratlärandet är viktigt 5.11 1,06 
9: Det känns jobbigt att man inte förstår vad eleverna 

säger om de använder alla sina språk i klassrummet 

3,66 1,80 

14: Det kan bli väldigt många språk i klassrummet 

om alla elever får använda alla sina språk, vilket kan 

störa. 

3,18 1,82 

16: Eleverna får gärna använda alla sina språk i 

ämnesundervisningen, men enbart när jag som lärare 

säger att det är ok. 

3,4 1,72 

19: Det kan bli onödigt mycket snack i klassrummet 

om eleverna får använda alla sina språk. 

3,29 1,80 

 
Det genomsnittliga medelvärdet för informanternas samlade åsikter om effekterna på 

klassrumsmiljön samt interaktionen är 3,28. I tabellen ovan kan det utläsas att två 

medelvärden har ett högre värde än de övriga, nämligen påstående nummer 1 och 8. Det 

är intressant att just dessa påståenden fick ett högre värde än de andra och de handlar 

om att elever med olika modersmål arbetar tillsammans samt att kamratlärandet är 

viktigt. Standardavvikelserna indikerar en lite större spridning bland informanterna. De 

påståenden som har fått högst resp. lägst spridning är nummer 2 och 8. Påstående 

nummer 2 visar en hög standardavvikelse vilket innebär att informanterna är oense. 

Nummer 8 visar en låg standardavvikelse vilket innebär att informanterna är mer 

överens om att kamratlärandet är viktigt av de påståenden ovan.  

 

4.3 Metoder i ämnesundervisningen  
 
I tabellen nedan redovisas vad lärarna explicit använder sig av för metoder i 

ämnesundervisningen, vilket svarar emot forskningsfråga 3: Använder ämneslärarna sig 

av arbetssätt och strategier som kan betecknas som translanguaging? 
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Tabell 4: Medelvärden och standardavvikelser utifrån forskningsfråga 3 
Påståenden Medelvärde Standardavvikelse 
3: När jag undervisar uppmanar jag alla elever 

att bara prata svenska 

2,96 1,95 

4: Det är en bra övning för elever med annat 

modersmål än svenska att först skriva 

uppgifter på sitt modersmål, för att sedan 

översätta till svenska. 

3,29 1,48 

6: Det är viktigt att elever med samma 

modersmål inte arbetar tillsammans i 

klassrummet, för att de ska kunna fokusera på 

ämnet istället för på språket 

4,22 1,64 

7: Eleverna får använda alla sina språk dvs 

modersmål, andraspråk, tredjespråk osv hur 

mycket de vill, när de vill i 

ämnesundervisningen 

3,14 1,69 

13: Eleverna ska bara prata svenska i 

ämnesundervisningen 

3,03 1,29 

15: Jag ser inga nackdelar med att elever med 

annat modersmål än svenska använder alla 

sina språk i ämnesundervisningen. 

3,44 1,54 

18: Jag har inga erfarenheter av att låta elever 

använda alla sina språk i 

ämnesundervisningen 

3,37 1,82 

21: Jag har enbart goda erfarenheter av att låta 

elever med annat modersmål än svenska 

använda alla sina språk i 

ämnesundervisningen 

3,25 1,60 

22: Jag anser inte att det är bra för elever med 

annat modersmål än svenska att använda alla 

sina språk i ämnesundervisningen 

4,55 1,31 

 
Medelvärdet för informanternas samlade metoder är 2,97. Det lägsta medelvärdet i 

tabellen ovan visar 2,96 och det högsta värdet ligger på 4,55. Här visar resultaten en lite 

större spridning, trots att medelvärdet i de flesta fall håller sig kring 3-4. Tabellen visar 

att standardavvikelserna har en lite större spridning med värden mellan 1,29 som 

påstående 13 och 1,95 vilket påstående 3 anger. Dessa värden indikerar då att 

informanterna är mest oense om påstående nummer 3 och mest överens om påstående 

nummer 13. De övriga värdena har en förhållandevis jämn spridning. 
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5. Diskussion 
 

De data som har redovisats i ovanstående kapitel visar på ett förhållandevis jämnt 

resultat. De medelvärden som tagits fram redovisar huruvida deltagarna är positiva till 

flerspråkigheten och metoden translanguaging. Ett högt medelvärde indikerar en positiv 

attityd, medan ett lägre medelvärde således visar på en mindre positiv attityd. 

Medelvärdet från resultatet ligger för det mesta i mitten, vilket innebär att deltagarna 

varken är positiva eller negativa. Tre fjärdedelar av deltagarna uppger att de har inga 

eller väldigt få elever med flerspråkig bakgrund i klassrummet, vilket kan vara en av 

anledningarna till att de inte tar mer ställning för eller emot. De har antagligen inte den 

situationen i klassrummet när eleverna med flerspråkig bakgrund är få, vilket i sin tur 

kan leda till att de inte intresserar sig tillräckligt mycket för att skapa sig en uppfattning. 

Det kan också bero på att deltagarna inte vet att deras elever har en flerspråkig bakgrund 

vilket Elmeroth (2008) betonar och menar att det beror på ett ointresse hos lärarna för 

elevernas tidigare erfarenheter och språk. Ett par medelvärden stack ut från mängden 

exempelvis påstående nummer 1: Det är inte bra att elever med olika modersmål 

arbetar tillsammans i klassrummet som fick ett högt värde och påstående nummer 8: 

Kamratlärandet är viktigt som fick ett nästan lika högt värde. Det första påståendet är 

omräknat från en negativ attityd till en positiv. Enligt dessa medelvärden är deltagarna 

överens om att det är bra att elever med två olika modersmål arbetar tillsammans i 

klassrummet och att kamratlärandet är viktigt. Det medelvärde som fick lägst värde var 

påstående nummer 3: När jag undervisar uppmanar jag alla elever att bara prata 

svenska vilket indikerar att deltagarna håller med minst om detta påstående. Skillnaden 

är dock inte stor mellan detta värde och de övriga och några slutsatser bör inte dras 

enbart med det här värdet som grund. 

 

De relativt höga standardavvikelserna visar dock att deltagarna är mer oense än överens 

och resultaten visar överlag en förhållandevis stor spridning, vilket ju innebär att 

deltagarna är ungefär lika många på alla svarsalternativ. Detta betyder i praktiken att av 

alla de 27 informanterna som deltog i undersökningen, är det ungefär lika många som är 

emot flerspråkigheten i klassrummet och metoden translanguaging, som är för. Då 

standardavvikelserna visar på en stor spridning, betyder det också att vissa av deltagarna 

inte vet vad de tycker eller inte har tagit ställning och därför angett 3 eller 4 som svar.  
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Utifrån dessa påståenden med tillhörande resultat kan det konstateras att deltagarna 

ligger i mitten av likertskalan och är lätt positiva till flerspråkigheten och 

translanguaging. Enligt resultatet tycker fortfarande en del av deltagarna att eleverna 

enbart ska använda sig av svenska språket i klassrummet, vilket helt talar emot 

flerspråkigheten i klassrummet och synsättet translanguaging. Den negativa 

inställningen mot språken talar även emot skolans värdegrund (Skolverket.se) där man 

bland annat tydliggör människolivets okränkbarhet och solidaritet mellan människor 

vilket även Elmeroth (2008) diskuterar. Elever kan känna sig kränkta för att de förbjuds 

tala ett visst språk och man kan fundera över var solidariteten finns i att förbjuda något 

så personligt som ett eller flera språk för andra människor. Detta leder till 

missgynnsamhet enligt Elmeroth (2008). Förbud mot språk är inte en lösning för allas 

bästa, utan snarare enbart en smidig lösning för lärarens bästa.  

 

Deltagarna visar en stor variation och bredd i sitt tyckande och det märks ändå en lätt 

positiv attityd till flerspråkigheten i klassrummet och förhållningssättet translanguaging. 

Att deltagarna har skilda uppfattningar kan tyda på att en attitydförändring är på väg att 

ske i de svenska klassrummen. För att få en större förståelse och ett större intresse för 

debatten är det viktigt att diskussionen tas upp och att man belyser flerspråkigheten. 

 

Forskningen inom translanguaging och attityder till flerspråkighet pekar åt två håll. 

Håkansson (2003), György- Ullholm (2010) och Werndin (2010) menar att den äldre 

forskningen fokuserar mer på de negativa aspekter som flerspråkigheten för med sig 

medan både lärarutbildningen och den nyare forskningen, exempelvis Svensson (2015), 

Lindberg (2002) och Axelsson (2014) handlar mer om att se fördelarna med 

flerspråkigheten i klassrummet. Detta kan som beskrevs ovan även ses i resultaten. 

Även om deltagarna är överens om vissa påståenden, pekar standardavvikelsen med den 

stora spridningen på att de också är oense. 

 

Ett förväntat resultat utifrån tidigare forskning från Svensson (2015) var att en majoritet 

av deltagarna uppmanar eleverna att bara prata svenska i klassrummet. Svensson 

beskriver att det fortfarande är vanligt att lärare använder just frasen ”här pratar vi bara 

svenska”. Två andra påståenden som också fick ett förväntat resultat utifrån tidigare 

forskning exempelvis Håkansson (2003), György- Ullholm (2010) och Werndin (2010) 
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var att en majoritet av deltagarna menar att det är viktigt att skapa en enspråkig miljö i 

klassrummet, så att eleverna kan fokusera på ett språk och nästan hälften anser att 

utvecklingen i svenska språket kan stanna av om eleverna använder alla sina språk i 

ämnesundervisningen. Det är enligt Lindberg (2002) en seglivad myt att modersmålet 

skulle störa andraspråksinlärningen.  

 

Till förhållningssättet translanguaging hör föräldrasamverkan vilket Svensson (2015) 

Damber (2014) och Strandberg (2010) beskriver. Detta är något som en majoritet av 

deltagarna inte tycker är viktigt. Resultatet kan kommenteras med att enkäten skickades 

ut till en gymnasieskola, där många elever är över 18 år. På grund av att många elever är 

myndiga kanske inte den frågan är aktuell. Hade enkäten däremot skickats till en skola 

med yngre elever kunde resultatet ha blivit ett annat. 

 

Ett resultat som stack ut från mängden var att hälften av de 27 deltagarna uppger att de 

har erfarenheter av att låta eleverna använda alla sina språk i ämnesundervisningen. 

Enligt resultatet visste enbart några få av deltagarna vad synsättet translanguaging var 

för något, men ändå redovisar en större andel att de låter flerspråkiga elever använda sig 

av alla sina språk i klassrummet. Det visar att deltagarna tillämpar vissa strategier, men 

vet inte att det kallas just för translanguaging. Man kan dock diskutera om det då kan 

kallas för translanguaging, då synsättet är ett medvetet användande av strategierna. 

 

11 av deltagarna examinerades mellan år 2000-2010. Eftersom translanguaging är ett 

ganska nytt fenomen i Sverige kan det vara en anledning till att de inte känner till 

synsättet. Då hälften av deltagarna uppger att de deltar i fortbildning som skolan 

anordnar och en nästan lika stor andel menar att de läser aktuell forskning är det dock 

lite förvånande att enbart några få av deltagarna har hört talas om translanguaging. Dock 

menar Svensson (2015) att translanguaging inte har fått något stort genomslag i den 

svenska skolan, men fortbildning torde bestå av ny forskning och inom den nyare 

forskningen är translanguaing ett hett ämne som diskuteras och debatteras mycket. 

 

Det är hur samhället och skolan ställer sig till tvåspråkigheten som är avgörande för om 

det är den additiva eller den subtraktiva tvåspråkigheten som dominerar (Lindberg 

2002). Då deltagarna i undersökningen har skilda uppfattningar kan det alltså 

konstateras att det verkar vara en blandning av både den additiva och den subtraktiva 
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tvåspråkigheten som används på den här skolan. Vissa av ämneslärarna visar genom 

sina svar att de arbetar mot den additiva tvåspråkigheten, där språken berikar och 

kompletterar varandra. Andra ämneslärare är mer negativa till flerspråkigheten i 

klassrummet och uppmanar sina elever till att bara prata svenska vilket visar att de då 

verkar använda sig av den subtraktiva flerspråkigheten som innebär att man lär sig 

andraspråket på bekostnad av förstaspråket.  

 

Trots att majoriteten av deltagarna inte har någon kunskap om translanguaging verkar 

vissa, dock inte alla, enligt resultatet ändå lite intresserade av förhållningssättet. Detta 

visas genom deltagarnas svar i enkäten och det medelvärde det medför. Som tidigare 

redovisats har standardavvikelsevärdet en förhållandevis stor spridning. Det indikerar 

att deltagarna verkar blanda och ge av olika strategier utifrån synsättet translanguaging 

exempelvis att låta elever med samma modersmål arbeta tillsammans i klassrummet och 

lära av varandra. Både Axelsson (2014) och Svensson (2015) beskriver ovanstående 

exempel som delar av synsättet translanguaging.   

 
5.1 Metodreflektioner 
 
Att använda sig av nätbaserade enkäter innebär att man inte behöver vara på plats för att 

anordna enkäten, men kritiken som kan riktas mot metoden är att man inte kan vara 

säker på att få in någon data alls. Mejl glöms lätt bort i dagens samhälle eller hamnar i 

papperskorgen. Inställningar i survey-monkey borde ha blivit bättre genomarbetade då 

resultatet endast uppvisade om informanterna angett en 1a eller 6a och annan 

information uteslöts. Tyvärr var det inte möjligt att koppla svaren till individuella 

deltagare på grund av dessa felinställningar i surveymonkey. Det hade varit intressant 

att titta på individuella skillnader bland deltagarna och se om det finns olika 

svarstendenser på grund av deltagarnas ålder eller ämne, men det var tyvärr inte möjligt. 

Bättre kunskaper i survey-monkeys inställningar hade behövts, då analysen inte kunde 

genomföras på individnivå. Detta misstag sågs inte när enkäten testades, vilket gjorde 

att det upptäcktes för sent. Ytterligare kritik som kan riktas till metoden är att frågorna i 

enkäten kan missuppfattas. Ett par deltagare har hört av sig och meddelat att vissa  

påståenden var svåra att förstå. Det är därför inte helt säkert att resultatet blir helt 

tillförlitligt, då alla människor tolkar och uppfattar påståenden olika. Ett par av 

deltagarna påtalade att så var fallet. Detta kan i sin tur bidra till att resultatet inte blev 

lika tillförlitligt som det kunde ha blivit.  



 

 

- 22 - 

Omformuleringar och tydlighet är något som borde ha arbetats mer med innan enkäten 

skickades ut, för att undvika dessa otydligheter. Man kan inte generalisera resultatet, då 

enkäten enbart har skickats ut till en skola i en kommun. Men resultatet kan vara ett 

exempel för en medelklasskola i en mindre industrikommun. 

 

 

 

5.2 Slutsatser 
 
Forskningen menar att ämneslärarna behöver se flerspråkiga elever som en tillgång i 

klassrummet, medan deltagarna som deltog i studien inte verkar veta riktigt hur de ska 

agera kring flerspråkigheten. De är dock lätt positiva till den och något annat som också 

är positivt är att trots att en majoritet inte visste vad metoden translanguaging innebär, 

verkar de använda sig av delar ur metoden. En fråga som kan ställas är hur man kan få 

attityden till flerspråkigheten och förhållningssättet  translanguaging att förbättras och 

”slå igenom” mer. Att den nyare forskningen tar upp och diskuterar det är ett steg på 

vägen och det har gett ett litet genomslag. Rom byggdes inte på en dag och det 

viktigaste är att diskussionen är igång,  

 

Till sist kan man även fundera över reservationen mot språken som vissa av deltagarna 

har. Om man inte får tillfälle att uttrycka sig på alla språk faller nog mycket kunskap 

och glädje för skolan mellan stolarna. Om man som andraspråkselev blir uppmanad att 

hela tiden prata svenska i klassrummet, där lärande står i fokus, hur ska man då kunna 

tillägna sig tillräckligt mycket kunskap på kortast möjliga tid, utan att hamna efter? Hur 

ska man kunna nå alla elever om vissa elever blir tvungna att lämna hälften av sin 

identitet utanför dörren? 
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Bilaga 1: Resultat av lärarnas ämnen 
 
Svarsval– Svar– 

– 
Svenska 

18,92% 
7 

– 
Matte 

10,81% 
4 

– 
Historia 

2,70% 
1 

– 
Musik 

5,41% 
2 

– 
Svenska som andraspråk 

2,70% 
1 

– 
Historia 

2,70% 
1 

– 
Geografi 

2,70% 
1 

– 
Kemi 

10,81% 
4 

– 
Idrott 

5,41% 
2 

– 
Fysik 

5,41% 
2 

– 
Biologi 

5,41% 
2 

– 
Teknik 

13,51% 
5 

- 
Tyska 

2,70% 
1 

- 
Engelska 

13,51% 
5 

   - 
   Annat ämne                            37% 
                            10 
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Bilaga 2: Enkätfrågor 
 
 

1. Kön? 

Man 

Kvinna 

2. Vilket är ditt födelseår? 

                                                                                                                                                          

  

3. Vilken utbildning/ övrig kompetens har du? 

Lärarutbildning 

Annan utbildning, nämligen: 

 

4. Vilken kommun arbetar du i? 

Vetlanda kommun 

Annan kommun, nämligen: 

 

5. Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 

Svenska 

Matte 

Historia 

Musik 

Svenska som andraspråk 

Modersmål 

Samhäll 

Historia 

Geografi 

Kemi 

Idrott 

Fysik 

Biologi 

Teknik 

Tyska 

Spanska 

Franska 

Annat ämne, nämligen 
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6. Vilket år examinerades du? 

 

7. Vilket/vilka är ditt/dina modersmål? 

 

8. Vilka språk har du lärt dig? 

 

9. Anser du dig vara flerspråkig? (Kan du använda alla dina språk i vardagen?) 

Ja 

Nej 

Övrig kommentar  

10. Hur många % av eleverna i din klass har flerspråkig bakgrund?  

 

11. Talar du alla språk som dina elever talar? 

Ja 

Nej 

 

12. Besvara följande påståenden på den 6-gradiga skalan här nedanför. I första 

rutan håller du inte med alls för att i sista rutan instämma helt. 

 

 
1. Det är inte bra att elever med olika modersmål arbeta tillsammans i klassrummet 
 
2. I mitt klassrum låter jag elever med samma modersmål arbeta tillsammans 
 
3. När jag undervisar uppmanar jag alla elever att bara prata svenska 
  
4. Det är en bra övning för elever med annat modersmål än svenska att först skriva 

uppgifter på sitt modersmål, för att sedan översätta till svenska. 

  

5. Det är viktigt att man skapar en enspråkig miljö, så alla elever kan fokusera på ett 

språk. 

 

6. Det är viktigt att elever med samma modersmål inte arbetar tillsammans i 

klassrummet, för att de ska kunna fokusera på ämnet istället för på språket 

 

13. Besvara följande påståenden på den 6-gradiga skalan här nedanför. I första 

rutan håller du inte med alls för att i sista rutan instämma helt. 
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1. Eleverna får använda alla sina språk dvs modersmål, andraspråk, tredjespråk osv hur 

mycket de vill, när de vill i ämnesundervisningen  

 

2. Kamratlärandet är viktigt   

 

3. Det känns jobbigt att man inte förstår vad eleverna säger om de använder alla sina 

språk i klassrummet.  

 

4. Elever kan bli stärkta av att använda sina egna språk i ämnesundervisningen  

 

5. Det är viktigt att kunna samverka läxorna mellan elever med annat modersmål än 

svenska och deras föräldrar, som kanske inte kan svenska.   

 

6. Elever med annat modersmål än svenska kommer att lägga fokus på sina språk och 

inte på ämnet om de använder alla sina språk i ämnesundervisningen 

  

7. Eleverna ska bara prata svenska i ämnesundervisningen  

 

8. Det kan bli väldigt många språk i klassrummet om alla elever får använda alla sina 

språk, vilket kan störa.  

 

9. Jag ser inga nackdelar med att elever med annat modersmål än svenska använder alla 

sina språk i ämnesundervisningen. 

 

10. Eleverna får gärna använda alla sina språk i ämnesundervisningen, men enbart när 

jag som lärare säger att det är ok.  

 

11. Utvecklingen i svenska språket kan stanna av om elever använder alla sina språk i 

ämnesundervisningen  

 

12. Jag har inga erfarenheter av att låta elever använda alla sina språk i 

ämnesundervisningen 
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13. Det kan bli onödigt mycket snack i klassrummet om eleverna får använda alla sina 

språk.  

 

14. Elever kan utvecklas i snabbare takt om de får använda sina språk i 

ämnesundervisningen, vilket leder till att de inte hamnar efter i skolan  

 

15. Jag har enbart goda erfarenheter av att låta elever med annat modersmål än svenska 

använda alla sina språk i ämnesundervisningen  

 

16. Jag anser inte att det är bra för elever med annat modersmål än svenska att använda 

alla sina språk i ämnesundervisningen  

 

14. Translanguaging (TL) är en metod som innebär att man låter elever med annat 

modersmål än svenska, ta hjälp av alla sina språkliga resurser för att lättare 

kunna tillägna sig ämnesundervisningen. Är det en metod som du känner till? 

(Med språkliga resurser menas modersmål, andraspråk, tredjespråk osv) 

Ja, jag känner till metoden 

Nej, jag känner inte till metoden 

15. Om, ja: hur kom du i kontakt med metoden? 

Fortbildning 

Genom aktuell forskning 

Genom lärartidningar 

Annat, nämligen: 

 


