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Elevtexter på flerspråkiga elevers olika språk 
Elisabeth Zetterholm & Ewa Bergh Nestlog 

I de allra flesta svenska klassrum finns idag elever med olika språk utöver det svenska språket. 
Forskning (t.ex. Gibbons 2016) visar att det är värdefullt för såväl språk- som kunskapsutvecklingen 
att eleverna får möjlighet att använda alla sina språkkunskaper i skolan, det som kan kopplas till 
begreppet translanguaging (García & Wei 2014). I en longitudinell studie har vi följt några elever 
från årskurs 1 till 3 på en skola som ligger i ett mångkulturellt område där svenska bara är ett av 
många språk som talas. I skolan är dock svenska det gemensamma språket.  

1. Syfte 

I denna delstudie är syftet att förstå vilken betydelse elever, föräldrar och lärare framhåller i fråga 
om att eleverna får använda sin flerspråkighet i arbetet med några skoltexter. Vi fokuserar på tre 
elever med albanska som det gemensamma språket med föräldrarna och svenska som sitt 
skolspråk och det som ofta används vid aktiviteter utanför skolan. 

Vi söker svar på följande frågor: Vad anser elever, föräldrar och lärare om skoluppgifter som 
eleverna får göra på båda sina språk? Hur kan texternas funktion i fråga om språk- och 
ämneskunskaper relateras till skolans och hemmets praktiker?  

2. Bakgrund 

I ett större forskningsprojekt i detta flerspråkiga klassrum studeras undervisningspraktiken och 
elevernas naturvetenskapligt inriktade texter under deras första tre skolår. I praktiken erbjuder 
läraren konkreta upplevelser som tillsammans med undervisning om textstrukturer bildar 
utgångspunkt för skrivandet. Syftet med projektet är att förstå hur elevernas språkanvändning och 
textproduktion kan kopplas till aktiviteter i undervisningspraktiken och till elevernas litteracitets-
utveckling. Forskningsprojektet är delvis aktionsinriktat genom att forskarna och läraren under de 
tre åren samtalar om pågående analyser och deras teoretiska förankring. Bland annat har 
elevernas möjlighet till translanguaging diskuterats och läraren har engagerats i att låta eleverna 
använda sina olika språk i skoluppgifter och hemuppgifter. 

De flesta elever i klassen använder minst två språk varje dag. Förutom svenska, finns mer än 12 
olika språk representerade i klassen. De elever vi har mött har ett fungerande talspråk på svenska, 
och i skolan utvecklar de även sina läs- och skrivkunskaper på svenska. Alla elever kan uttrycka sig 
muntligt på ett annat språk, men alla kan inte skriva eller läsa på andra språk än svenska. För att 
lösa och förklara uppgifter hjälper eleverna ibland varandra på de språk de har gemensamt. Några 
av eleverna får modersmålsundervisning på skoltid. De allra flesta eleverna är födda i Sverige av 
utlandsfödda föräldrar och började tidigt i svensk förskola. Därför kan det ibland vara lite svårt att 
göra en tydlig distinktion mellan språken i termer av första- respektive andraspråk. Det är möjligen 
mer realistiskt att tala om starkare och svagare språk i olika domäner. Därför väljer vi att inte 
använda termer som första- och andraspråk respektive modersmål i det här sammanhanget.  

Den som håller på att lära sig ett nytt språk och utveckla litteracitet använder sig ofta av det 
som Brandt (1998) kallar för literacysponsorer, inspirationskällor som har en positiv inverkan på 
litteracitetsutvecklingen, och som kan liknas vid sponsorer. En sponsor och den som håller på att 
utveckla litteracitet behöver inte ha en relation som direkt liknar relationen mellan lärare och elev. 
Sponsorer kan exempelvis också vara äldre släktingar, föräldrar och bibliotekarier, men också mer 
abstrakta agenter så som författare och kursplaner. I litteracitetsutvecklingen kan olika literacy-
sponsorer ha olika betydelse och deras inflytande kan skifta under olika perioder.  
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I denna klass, liksom i de flesta klassrum i Sverige, är svenska det undervisningsspråk som 
används. Utifrån forskning om bland annat det som brukar kallas translanguaging, blir det allt 
vanligare att man försöker utnyttja elevernas hela språkliga potential för att stärka såväl deras 
identitet som deras kunskaps- och språkutveckling (jfr García & Wei 2014). Att använda alla sina 
språkliga resurser bidrar till meningsskapande och kunskapsutveckling och García menar att 
språkresurserna bör integreras i undervisningen på olika sätt (2009). Det finns, enligt Baker (2011) 
flera fördelar med translanguaging i den pedagogiska praktiken. Förutom ämneskunskaper kan 
translanguaging fungera som en länk mellan hemmet och skolan samt bidra till inkludering av 
nyanlända. Translanguaging fokuserar på elevernas användning av sina olika språk och det 
starkaste språket används ofta för att utveckla det svagare språket (Lewis, Jones & Baker 
(2012:641). Det är även en strategi för att utveckla flerspråkigheten, inte bara som kodväxling eller 
transfer i form av överföring mellan olika språk, utan också som ett sätt att stärka kunskaps- och 
identitetsutvecklingen på båda språken parallellt. I klassrum där eleverna har olika språklig 
kompetens är det möjligt att läraren, eller eleverna, istället använder översättning till olika språk 
för förståelse och stöttning. Översättning och translanguaging kan förekomma inom samma 
aktiviteter.  

I ett klassrum kan flerspråkigheten synliggöras på många sätt genom exempelvis tillgång till 
texter på olika språk och att läraren uppmuntrar eleverna att använda olika språk. García & Wei 
(2014) poängterar att translanguaging är den diskursiva normen i flerspråkiga familjer där olika 
språk används beroende på sammanhanget. Att tala om skolan och skolaktiviteter kanske är 
naturligare på det språk som är norm i skolan och det dominerande i samhället. I vår studie kan 
man då tänka sig att svenska är det språk man företrädesvis använder när man talar om skolan 
och aktiviteter kopplade till skolan. I klassrummet, där vi samlat material, finns en tillåtande miljö 
där eleverna kan använda alla sina språk som resurs i samtal med varandra.  

I studien aktualiseras texter som eleverna har skrivit från två arbetsområden i klassen. Den 
första texten skrev de utifrån ett studiebesök i en bokskog (se den vänstra texten i figur 1). Texten 
skrev de först på svenska i klassrummet och sedan tillsammans med föräldrar eller moders-
målslärare på deras gemensamma språk (se den högra texten i figur 1). För att förstå de elevtexter 
som är skrivna på det språk eleverna talar hemma har vi haft hjälp av lärare om talar samma språk 
att översätta elevtexterna åt oss. 
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Figur 1. Edins text om bokskogen  

I skogen får eleverna gemensamma upplevelser som de samtalar om. Läraren undervisar om 
växter och djur, och tillsammans sätter de ord på företeelser och objekt. Tillbaka i skolan skriver 
eleverna på svenska en återberättande text i par. Idéerna hämtar de från den gemensamma 
upplevelsen. Alla elevtexter är återberättande framställningar med inbäddade beskrivningar och 
de följer samma textuella struktur, vilket kan förklaras av att undervisningen aktualiserat en sådan 
struktur. I sina texter använder eleverna både vardagsspråk och skolspråk, vilket bland annat kan 
förklaras av att innehållet i texterna kan kopplas till såväl vardagliga erfarenheter – att bygga koja 
och grilla hamburgare – som mer specifikt skolrelaterade erfarenheter – att ett träd kan 
klassificeras som sjukt och ett djur som skogssnigel. 

Den andra texten skrev de ett halvår efter skogstexten, inom ett arbetsområde om fjärilar (se 
figur 2). 
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Figur 2. Leons text om fjärilar 

Inom fjärilstemat skriver eleverna flera texter som är inriktade på skolans naturvetenskapliga 
ämnesinnehåll. I undervisningen strävar läraren efter att erbjuda eleverna många upplevelser i 
klassrummet. Exempelvis får de följa en levande fjärils utveckling från larv till puppa och fullt 
utvecklad fjäril. De får också via Skype träffa en fjärilsexpert, som får svara på frågor som eleverna 
har förberett. Upplevelserna är centrala i praktiken och bildar innehåll för de texter eleverna 
skriver. De läser facktexter tillsammans i grupper och samtalar om texternas innehåll. Utifrån 
samtalen skriver de sedan Allt om fjärilar (se figur 2). Dessa informativa faktatexter är beskrivande, 
och de genomsyras av skolspråk. Elevernas upplevelser i undervisningspraktiken synliggörs inte 
explicit i texterna, men bildar en grund för deras meningsskapande.  Genom att dessutom läsa 
texter samt lyssna till läraren och fjärilsexperten har eleverna skapat mening i skolämnet biologi 
som de formulerar i sina texter.  

I båda arbetsområdena får eleverna i hemuppgift att samtala med föräldrar (eller någon annan 
vuxen) om innehållet i sina texter, det vill säga om bokskogen och om fjärilar.  De uppmuntrades 
att både samtala om och skriva texterna på det språk de talar i hemmet, det vill säga albanska för 
eleverna i denna studie (se texterna till höger i figur 1 och 2).  

3. Teorier 

Studien grundar sig på ett dialogistiskt perspektiv där språk och texter ses som yttranden som 
skapas i specifika sociala och kulturella praktiker (Bachtin 1986). Eleverna skapar mening i sina 
texter dels genom att förhålla sig till språkliga konventioner som över tid utvecklats i en praktik, 
dels i en strävan att interaktionen med någon eller några andra ska fungera (jfr Evensen 1998). I 
texterna använder eleverna de verbalspråkliga resurser som finns tillgängliga för dem. I fler-
språkiga sammanhang innebär det att deltagarna får förhålla sig till både konventioner och 
interaktion i relation till de olika språkens skilda sociala och kulturella praktiker. Genom att 
utnyttja alla tillgängliga resurser i meningsskapandet främjas möjligheterna att lära. Sådana 
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resurser kan vara elevens olika verbalspråk, men även exempelvis bilder och gester (Selander & 
Kress 2010).  

För att fördjupa förståelsen av att använda flerspråkighet som en resurs i lärandet bygger vi 
också studien på ett diskursteoretiskt perspektiv. Med ett sådant perspektiv ses texter och språk 
som socialt och kulturellt relaterade beteenden. Det betyder att texter och språk ingår i diskursiva 
praktiker. Ett sådant synsätt innebär att texter och praktiker påverkar varandra ömsesidigt 
(Fairclough 1992). Texter som flerspråkiga elever arbetar med på två språk i skolan och i hemmet, 
kan sägas ingå i dubbla praktiker (se figur 3).  
 

 
Figur 3. Diskursdimensioner - text och dubbla praktiker. (Jfr Fairclough 1992) 

Det är rimligt att tänka sig att både språk- och ämneskunskaper transporteras och transformeras 
när undervisningens och hemmets praktiker får mötas i elevernas muntliga och skrivna texter. Vi 
ser därför att translanguaging som didaktiskt perspektiv och diskursanalytiska perspektiv 
kompletterar och stärker varandra. 

Genom att analysera ovanstående diskursdimensioner kan vi också säga något om elevernas 
flerspråkighet som resurs. I intervjuerna uttrycker sig informanterna om undervisningens och 
hemmets praktiker. I skolan skapar läraren och eleverna undervisningens praktik, och i hemmet 
skapar föräldrarna och barnen hemmets praktik (se figur 3). Vi har intervjuat elever och föräldrar 
om språkanvändning i hemmets praktik och på så sätt fått en inblick i deras föreställningar om att 
använda de olika språken i skoluppgifter.  

Med utgångspunkt i den systemisk-funktionella lingvistikens triadiska perspektiv på språk och 
text vidareutvecklar vi analysverktyget för intervjuerna (Halliday 1978, jfr Bergh Nestlog 2012). 
Språkets grundläggande funktioner är att de som deltar i språklig kommunikation skapar mening 
utifrån erfarenheter genom att uttrycka idéer (ideationell metafunktion) och leva ut sociala 
relationer (interpersonell metafunktion). Idéerna och relationerna har i texten organiserats i en 
språklig form (textuell metafunktion). Utifrån det triadiska perspektivet har vi utvecklat kategorier 
och sorterat elevers, föräldrars och lärarens yttranden. Vi är medvetna om att i text manifesteras 
de tre perspektiven som metafunktioner som alltid och samtidigt samverkar i varje yttrande. Vi 
analyserar här inte yttrandena i sig. I stället har vi använt det triadiska perspektivet för att förstå 
hur informanterna talar om att använda sina båda språk i arbetsuppgifter i skolan och hemma. 
Kategorierna benämner vi ämneskunskaper (ideationellt perspektiv), sociala relationer 
(interpersonellt perspektiv) och språkkunskaper (textuellt perspektiv). 
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4. Intervjuer 

För att få en uppfattning om hur elever, föräldrar och läraren ser på att eleverna använder båda 
sina språk i skoluppgifter intervjuade vi tre elever, en förälder till varje elev och läraren i årskurs 
3. Pojkarna är födda i Sverige och förutom svenska talar de även albanska, vilket också är det språk 
som de talar med sina föräldrar, sina syskon och med en del av sina kompisar, enligt dem själva. 
Vi har valt att kalla pojkarna för Edin, Albin och Leon (fingerade namn). Alla tre går på modersmåls-
undervisning en gång i veckan. Edin tränar fotboll och där pratar man svenska med varandra, men 
om Edin inte förstår kan den albanske tränaren översätta. Albin och Leon går också på 
fotbollsträning, men där pratar de svenska hela tiden.  

4.1 Ämneskunskaper  

Albin säger i intervjun att det är bra om man först får skriva uppgiften på sitt eget språk för då lär 
man sig bättre. Leon säger att han förstår mer när han får skriva om ämnet både på svenska och 
albanska. Edin uttrycker samma sak då han säger att det var lärorikt att göra skoluppgiften på både 
svenska och albanska. Det här betyder att alla tre pojkarna lyfte fram att de lär sig bättre om de 
får arbeta med uppgifter på båda språken. Även läraren kommenterar detta i intervjun. Hon säger 
att hon upplevde att eleverna förstod ämnesinnehållet bättre när de fick lösa uppgifter och 
samtala om dessa även på det språk de talar tillsammans med sina föräldrar. För läraren var detta 
en ny och betydelsefull insikt. Det framkommer i intervjuerna att både elever, föräldrar och lärare 
menar att hemuppgifter görs med större noggrannhet och engagemang när man använder både 
svenska och albanska. Detta kan kopplas till translanguaging där man menar att flerspråkighet och 
möjligheten att använda alla sina språk för att lösa skoluppgifter ofta bidrar till elevers kunskaps-
utveckling. 

4.2 Sociala relationer 

Läraren minns med glädje de perioder som klassen arbetade med texter som byggde på 
gemensamma upplevelser, som exempelvis texten om utflykten i skogen. Hon har också uttryckt 
en önskan att se ett större engagemang hos föräldrarna och att de ska visa ett större intresse för 
elevernas skoluppgifter. När hon nu sett hur stolta eleverna var över sina texter på båda språken 
och förstod att de gärna ville berätta om samtalen med föräldrarna har hon fått en ny syn på 
föräldrarnas engagemang. Hon förstår också att eleverna tar reda på mycket fakta hemma 
tillsammans med föräldrarna. Föräldrarna har en vilja att hjälpa sina barn med hemuppgifter, och 
det förstärks när de ges möjligheten att göra uppgifterna på båda språken. De intervjuade 
pojkarna uttrycker att det är roligt att göra skoluppgifterna på båda språken, och Leon har också 
en kommentar där han säger att han tror att mamma och pappa tycker det är roligt när han får 
uppgifter som ska lösas på albanska. Det är tydligt att föräldrarna och de här pojkarna löser 
uppgifterna tillsammans.  

En av föräldrarna uttryckte en önskan om att det borde vara flera uppgifter i skolan där 
pojkarna får använda båda sina språk. En annan säger att ’hon blev glad’ när sonen kom hem med 
en uppgift som skulle lösas på albanska och fortsätter att det visar att läraren vill att eleverna även 
ska lära sig hemmets språk. Alla de tre intervjuade föräldrarna tycker språkkunskaperna är viktiga 
för att hålla kontakten med släktingar i föräldrarnas hemland, men också som en öppning om 
pojkarna vill flytta dit för att studera eller arbeta senare i livet.  

4.3 Språkkunskaper 

I skolan används framför allt det svenska språket, men i hemmen hos de tre pojkarna och deras 
familjer använder man både svenska och albanska. Föräldrarna vill att pojkarna ska lära sig 
albanska och därför använder de oftast det språket i tilltal till sina barn även om barnen i familjen 
mestadels svarar på svenska. Det finns en önskan hos de intervjuade föräldrarna att alla deras 
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barn ska vara flerspråkiga, eftersom de ser det som ett väl investerat kapital för framtiden. I 
intervjuerna med Edin, Albin och Leon framkommer det att även de kan se flerspråkighet som en 
resurs. Edin framhåller att han har lärt sig det albanska alfabetet genom att arbeta på båda 
språken tillsammans med föräldrarna. Leon uttrycker att han nu lär sig skriva på båda språken. 
Såväl föräldrarna som pojkarna säger att de genom att arbeta tillsammans med hemuppgifterna 
har lärt sig många nya ord och således utvecklat sitt ordförråd på både albanska och svenska. Alla 
nämnde att de utvecklat sina båda språk och att de ofta använde sig av lexikon och internet för 
att skriva texten på albanska. 

5. Diskussion 

Resultatet pekar på att eleverna, föräldrarna och läraren ser på flerspråkighet som en resurs 
utifrån olika perspektiv. I följande diskussion tar vi utgångspunkt i elevtexterna när vi diskuterar 
de olika perspektiven. Texterna fungerar i denna studie som den diskursdimension (se figur 3) där 
flerspråkigheten tar sig uttryck, och som vi kan studera i relation till elevernas, föräldrarnas och 
lärarens perspektiv. I hemmet har texterna översatts, vilket i sig inte behöver ses som uttryck för 
translanguaging. Men när eleverna tillsammans med föräldrarna har samtalat om innehållet i 
texterna på sina båda språk, har de muntliga aktiviteterna tillsammans med textversionerna på de 
båda språken fungerat språköverskridande. Flödet mellan skolans och hemmets praktiker kan ses 
som synliggjort genom de båda textversionerna (jfr figur 3). 

Vi kan konstatera att de tre eleverna har albanska som ett gemensamt språk utöver svenska, 
och vardagliga erfarenheter kommunicerar de med såväl det albanska som det svenska språket. 
När de kommunicerar skolerfarenheter är det i första hand ett svenskt skolspråk de använder. 
Men när de i undervisningens och hemmets praktik uppmuntras att använda albanska för 
skoluppgifter får de möjlighet att utveckla skolspråk (ämnesspråk) och skolkunskaper 
(ämneskunskaper) på båda sina språk; ett flöde mellan praktikerna möjliggörs och elevernas totala 
språkliga repertoarer kan användas och utvecklas. På så sätt får båda språken möjlighet att stärkas 
ömsesidigt (se figur 4), vilket också kan ge dem rika möjligheter till sociala relationer i olika 
sammanhang på båda språken. 
 

 
Figur 4. Diskursdimensioner - språkdynamiken i praktikerna  

Studien har visat exempel på hur undervisningens och hemmets praktiker kan stödja elevernas 
kunskaps- och språkutveckling på båda språken. Det kan tyckas vara en utmaning för enspråkiga 
lärare att i undervisningens praktik tillämpa translanguaging. För en enspråkig svensk lärare utan 
tillgång till modersmålslärare krävs det möjligen lite extra planering och god kunskap om 
fördelarna med translanguaging för att uppmuntra och stötta eleverna att använda alla sina 
språkliga resurser. Intervjuerna visar att både föräldrarna och eleverna upplever det som mycket 
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positivt att skolan uppmuntrar flerspråkigheten och att det är både språk- och kunskapsut-
vecklande för såväl elever som föräldrar. De föräldrar vi intervjuat är mycket engagerade i sina 
barns skoluppgifter och poängterar hur viktigt det är att deras barn behärskar såväl svenska som 
albanska.  

Som lärare kan man inte ta för givet att alla elever har samma möjligheter att få stöd i sin 
litteracitetsutveckling. Därför behöver lärare och skolledning fundera över hur sponsorskapet för 
elevers flerspråkiga litteracitetsutveckling skulle kunna främjas och organiseras på skolan och på 
vilket sätt elevernas praktiker utanför skolan skulle kunna engageras. 

I studien framstår föräldrarna som literacysponsorer i hemmets praktik. De samtalar med sina 
barn på albanska och de uppmuntrar dem att använda språket både i tal och i skrift. Genom sitt 
engagemang i skoluppgifterna är de också språkliga förebilder för sina barn. Här fick de dessutom 
möjlighet att använda både ett vardagsspråk och ett skolspråk, och de berättar att de själva lärde 
sig nya ord på albanska. Föräldrarna fungerar som sponsorer för flerspråkigheten när de använder 
både svenska och albanska i hemmet och i relationen med barnen. I undervisningens praktik är 
läraren en viktig literacysponsor för utvecklingen av det svenska språket, både vad gäller 
vardagsspråk och skolspråk. Förutom föräldrar och lärare kan man fundera över fotbollstränarnas 
roll som literacysponsorer i den kontexten.  

I texterna ser vi även spår av andra literacysponsorer, så som fjärilsexperten som berättade för 
eleverna att puppa betyder docka. Läraren arbetade medvetet med att eleverna skulle utveckla 
textkunskap som anges i kursplanen och bland annat lära sig skriva återberättande och 
beskrivande texter, vilket elevtexterna i figur 1 och 2 är exempel på. 

Genom intervjuerna får vi uppfattningen att föräldrarna ser på translanguaging ur ett bredare 
perspektiv än vad läraren ger uttryck för. I fråga om sociala relationer framhåller föräldrarna 
betydelsen av att deras barn lär sig använda båda sina språk i olika domäner för att kunna fungera 
i olika sammanhang på de båda språken, såväl privat som i skolpraktiker och framtida yrkesliv. De 
betonar att flerspråkigheten kan utvecklas som en viktig resurs för deras barn, särskilt om skolan 
lyckas inkludera barnens båda språk i verksamheten så att både skolans och hemmets praktik 
involveras med sina respektive resurser. När läraren talar om translanguaging med koppling till 
sociala relationer betonar hon framför allt möjligheten att få föräldrarna engagerade i skolarbetet 
genom att i hemuppgifterna efterfråga deras flerspråkiga resurser. Hon påtalar även att eleverna 
visar stort engagemang för skoluppgifter där deras olika språk används, och hon menar att 
lärandet verkar främjas av att de får processa kunskaperna på båda språken. 

För elevernas del pekar resultatet på att de gagnas av att befinna sig i det flerspråkiga 
gränssnittet mellan skolan och hemmet, läraren och föräldrarna, skolspråk och vardagsspråk samt 
skolkunskaper och vardagskunskaper. I detta gränssnitt har de möjligheter att utveckla kunskaper 
i skolämnena och språkkunskaper samtidigt som möjligheterna till stärkta sociala relationer på 
båda språken ökar. Translanguaging verkar stärka både deras flerspråkiga identiteter och deras 
kunskapsutveckling, och också deras relationer till skolan och föräldrarna genom att de båda 
praktikerna kopplas samman språkligt.  
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