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Sammandrag 

I denna studie undersöks lärares attityder till transspråkande i undervisningssituationer, 

samt om lärarna anser att de följer upp sina attityder i sin undervisning. Syftet var att ta 

reda på om lärares attityder till transspråkande påverkade deras sätt att undervisa, enligt 

deras egna utlåtanden. Undersökningen utgick från en surveyundersökning i form av en 

enkät med 42 informanter på två högstadieskolor i en kommun i södra Sverige. I studien 

har informanternas åsikter jämförts med deras egna utsagor om hur de undervisar. 

Majoriteten av informanterna ställde sig positiva till transspråkande i 

undervisningssituationer, samtidigt som de rapporterade att de inte använde 

transspråkande strategier. Slutsatsen blev att, trots att de flesta informanterna var 

positiva till transspråkande, uppgav de att de inte använder transspråkande strategier i 

sin undervisning. 

 

 

Nyckelord 

Transspråkande, translanguaging, flerspråkiga elever, nyanlända, attityder, enkät, speak, 

Swedish. 
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1 Inledning 
Under många år har Sverige tagit emot människor som flytt från sina hemländer, ofta på 

grund av krig och oroligheter. Enligt Migrationsverkets statistik (2018) har antalet 

flyktingar som sökt asyl i Sverige under de senaste fem åren uppgått till 353 042 

personer, med en topp på 162 877 personer år 2015. Av dessa flyktingar under 2013–

2017 var 129 360 barn under 18 år varav 49 805 var ensamkommande. 

I skollagen, 7 kap. 3 §, kan man läsa att alla barn har rätt till utbildning (SFS, 

2010:800). Det gäller därför också barn som har extra behov av stöd och elever med ett 

annat modersmål än svenska behöver extra stöd för att klara skolgången, framför allt 

hjälp med svenska språket, eftersom den största delen av undervisningen i svenska 

skolor sker på svenska.  

Det krävs ett stort arbete för att förändra synen på alla språks lika värde, både av 

lärare och av skolledare (Skolverket, 2018). Det behövs ett nytt sätt att undervisa, till 

exempel transspråkande. Förutsättningen för att detta ska fungera är att lärare har en 

positiv attityd till detta. Begreppet transspråkande innebär ”användning av flerspråkiga 

resurser – både vad gäller den enskilda individens användning av sitt transspråkande 

och lärares strategiska principer för att använda transspråkande i undervisningen” 

(Svensson, 2017, s. 21).  

Även om begreppet transspråkande är relativt nytt är transspråkande något vi 

människor alltid använt för att kunna förstå varandra (Svensson, 2017, s. 43). Det 

engelska begreppet för denna företeelse, translanguaging, introducerades av Cen 

Williams (1996) som i sin forskning visade att om elever får använda fler språk i 

undervisningssituationer utvecklas alla elevens språk. Att använda fler språk i 

undervisningssituationer gör också att eleverna får djupare och bredare ämneskunskaper 

(Svensson, 2017, s. 44). 

I denna studie undersöker jag lärares attityder till transspråkande i 

undervisningssituationer samt om lärarnas utsagor om hur de jobbar överensstämmer 

med deras attityder. 

 

2 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att undersöka högstadielärares attityder till transspråkande i 

undervisningssituationer i jämförelse med hur lärarna uppger att de faktiskt gör i 

klassrummet.  



 

 

 

4 

 

Frågeställningar: 

• Vilka attityder intar lärarna till att låta eleverna använda alla sina flerspråkiga 

resurser i undervisningssituationer?  

• Hur förhåller sig lärarna enligt egen utsago till den praktiska användningen av 

flerspråkiga resurser i klassrummet? 

• Hur överensstämmer det praktiska handlandet enligt lärarnas egna utsagor med 

lärarnas attityder till användning av flerspråkiga resurser i klassrummet? 

 

 I denna uppsats beskrivs först syftet med studien. Vidare beskrivs bakgrund, 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning inom området. Därefter redogörs för 

metodval, vilket urval som gjorts, vilken insamlingsmetod som använts och hur 

genomförandet gått till. Därefter en redogörelse för hur materialet har bearbetats och 

resultatet analyserats. Avslutningen består av en diskussion om metod och resultat, vilka 

slutsatser som kommit fram samt förslag på vidare forskning. I slutet av uppsatsen finns 

den enkät som genomförts som bilaga, bilaga A, samt diagrammen, bilaga B. 

 

3 Bakgrund 
När människor möts och behöver kommunicera på ett sätt så att de förstår varandra, när 

kulturer eller språk möts, har människan i alla tider använt sig av transspråkande, alltså 

använt sig av alla sina språkliga resurser för att förstå och göra sig förstådda. 

Benämningen av begreppet, translanguaging, introducerades som nämnts av Cen 

Williams (1996) som visade att om eleven får använda fler språk i klassrummet 

utvecklas alla elevens språk. Även ämneskunskaperna gynnas av att använda fler språk i 

klassrummet, ämneskunskaperna blir djupare.  

Jim Cummins (1976) är också en av föregångarna inom forskning om 

transspråkande och han menar att förstaspråket kan användas som en resurs vid 

inlärning av flera språk. Cummins (1976) formulerade på 1970-talet sin 

interdependensteori. Interdependensteorin innebär att inom den enskilda individen har 

språkutvecklingen ett samband och att de olika språken hos en individ står i relation till 

varandra. Det finns således en gemensam underliggande förmåga (CUP – a common 

underlying proficiency) för alla språk inom individen (Cummins, 1976). Cummins 

liknar denna förmåga vid ett isberg där den delen som ligger under vattenytan är den 
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gemensamma förmågan för språken och de uppstickande delarna över vattenytan 

representerar de olika språkens synliga drag. Även Ofélia García (2009) utgår ifrån 

Cummins (1976) interdependensteori i sitt resonemang om translanguaging, 

transspråkande. García (2009) anser att språken går in i varandra och inte kan skiljas 

från varandra. 

Skolans attityder gentemot elever med annat modersmål än svenska är sådana att  

det är de eleverna som ska anpassa sig till ”det normala”, i detta fall det enspråkiga 

svenska (Lindberg, 2011). Flerspråkiga elever har i många skolor behandlats som att de 

vore en grupp med lika stora kunskaper i svenska, en grupp med samma behov, vilket 

förmodligen har bidragit till att ämnet svenska som andraspråk har fått en låg status och 

har gjort att många andraspråkselever inte vill ha denna undervisning. Detta kan göra att 

undervisningen i svenska som andraspråk ses som en bekräftelse på att man är 

annorlunda när man helst vill bli accepterad som ”riktig svensk” (Lindberg, 2011). 

I en studie av Svensson & Torpsten (2017) visar författarna att de flerspråkiga 

eleverna ges en större möjlighet att stärka både språk- och ämneskunskapsutveckling 

om lärarna använder ett transspråkande undervisningssätt, alltså att de använder 

elevernas alla språkliga resurser på lektionerna. Detta innebär enligt Svensson & 

Torpsten (2017) att både ämneskunskaper och tvåspråkigheten utvecklas och stärks. 

Skolinspektionens granskning 2010 (Skolinspektionens rapport 2010:16) av skolor i 

Sverige med högst andel flerspråkiga elever visar att det på dessa skolor inte tagits 

någon hänsyn till att eleverna var flerspråkiga eller att skolorna använder ett 

interkulturellt arbetssätt. Rapporten visade dessutom att det saknades kunskaper om 

barnens kunskapsnivå eller deras tidigare livserfarenheter hos de flesta pedagogerna på 

de granskade skolorna. Projektet ”Interaktion för språk- och identitetsutveckling i 

flerspråkiga klassrum” (Lindgren, Svensson & Zetterholm 2012) visar på liknande 

förhållningssätt på den undersökta skolan i projektet. Dock har detta projekt bidragit till 

en attitydförändring hos de deltagande pedagogerna. Pedagogerna har efter detta projekt 

som innefattade kompetensutbildning av pedagogerna ändrat både sina attityder och 

sina värderingar på ett sådant sätt att det främjar eleverna och deras undervisning. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
Attitydforskning har pågått länge, ända sedan 1920-talet (Bijvoet, 2013). Till en början 

handlade det inom socialpsykologin om sociala attityder till olika företeelser som till 
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exempel globalisering (Bijvoet, 2013). Först på 1960-talet började man forska kring 

språkattityder. En ofta citerad definition av språkattityder är ”[...] any affective, 

cognitive or behavioural index of evaluative reactions toward different language 

varieties or their speakers” (Ryan, Giles & Sebastian, 1982, s. 7) eller som Fishbein & 

Ajzen (1975) beskriver det, sättet man bemöter ett objekt på speglar attityden. Attityder 

består enligt de flesta forskare inom attitydforskning (Ryan, Giles & Sebastian, 1982) 

av olika komponenter, en kognitiv, en affektiv och en konativ komponent. Den 

kognitiva komponenten handlar om personens åsikter om olika saker, åsikter som inte 

behöver bygga på fakta. Den affektiva komponenten handlar om känslor, hur man 

värderar själva attitydobjektet, något som av många forskare betraktas som det mest 

avgörande för attityden. Slutligen den konativa komponenten, som handlar om 

handlingsberedskap i förhållande till attitydobjektet, det vill säga hur man faktiskt gör 

(Bijvoet, 2013). Dessa tre komponenter är ofta samstämmiga sinsemellan, dock inte 

alltid. När det finns en diskrepans mellan komponenter handlar det oftast om sambandet 

mellan attityd och handling, man kan alltså inte i förhand säga med hjälp av de attityder 

man sett vilket beteende personen kommer att visa (Bijvoet, 2013).  

Attityder är inte medfödda utan något vi förvärvar under vår livstid. De attityder vi 

förvärvar under barndomen främst av föräldrar och senare i barndomen av kompisar och 

skola är ofta svårare att ändra än de attityder vi förvärvar i vuxen ålder. Attityder har 

också fyra olika funktioner, vilka beskrivs i den engelskspråkiga litteraturen enligt 

Bijvoet (2013), som:  

• Den kognitiva orienteringsfunktionen för att kunna skapa ordning i tillvaron. 

Attityder hjälper till att kategorisera och strukturera vår tillvaro. 

• Den affektiva eller evaluativa funktionen som handlar om att skapa identitet både 

individuellt och i grupp.  

• Den ego-defensiva funktionen där andra människor får egenskaper man inte 

önskar ha själv projicerade på sig. Man gör andra människor till syndabockar för sina 

egna tillkortakommanden. 

• Den instrumentella funktionen för att förbättra sin egen position eller 

tillfredsställa sina egna eller gruppens behov. 

Den ego-defensiva och den instrumentella funktionen tas inte upp i denna studie.  

När det handlar om språkattityder beskrivs det av Bijvoet (2013) som människors 

reaktioner gentemot olika språk eller talare av dessa språk. 
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5 Tidigare forskning om flerspråkig undervisning 
och attityder 
Sedan länge har det funnits forskning som visar att tillämpning av elevers flerspråkiga 

resurser i undervisningen är en fördel för eleverna (Williams, 1996; Thomas & Collier, 

1997). Thomas & Colliers (1997) forskning visar att om eleverna får använda alla sina 

språk i undervisningen lyckas de bättre med sina studier. Enligt deras forskning får 

språken stöd av varandra att utvecklas framåt. Även Garcia (2009) framhåller i sina 

studier av transspråkande i undervisningen att transspråkande är en viktig del i 

framgången för flerspråkiga elever och har också stor betydelse för elevernas 

identitetsutveckling. Hon menar att alla har rätt att bli delaktiga i en ny kultur utan att 

behöva ge upp sin  gamla kultur. Attityderna till flerspråkig undervisning har ändå varit 

negativa trots att fördelarna med denna undervisningsform påvisats sedan länge (Garcia, 

2009). 

Wigerfelt och Morgan (2012) undersöker lärares attityder till tvåspråkig 

undervisning i sin studie där de beskriver hur lärare ser på tvåspråkig undervisning. Där 

lyfte de fram tillgången till två språk som en väldig vinst med tvåspråkig undervisning 

enligt både lärare och skolledare. Eleverna hade lättare att uttrycka sig och att växla 

mellan de två språken. Samtidigt var oron bland personalen stor för att 

svenskkunskaperna skulle bli otillräckliga då svenskkunskaper var det som hade störst 

prioritet. I Sverige råder en nationell språkdiskurs där svenska språket är normen, 

eleverna måste bli bra på svenska för att klara sig i Sverige i framtiden.  

I Wigerfelt och Morgans (2012) studie uttryckte flera lärare att både elevernas 

självförtroende och självkänsla hade ökat betydligt tack vare den tvåspråkiga 

undervisningen. Andra lärare ansåg att segregeringen ökade i och med undervisningen 

på i detta fall arabiska. På en av skolorna där studien genomfördes upplevde en del av 

lärarna att det var orättvist att det fanns två lärare i det tvåspråkiga klassrummet. Det 

råder alltså i denna studie två olika språkdiskurser där det i den nationella 

språkdiskursen ligger en hierarkisk syn på språk där svenskan är överordnad arabiskan. 

Det är endast då tvåspråkig undervisning resulterar i att eleverna lär sig en bättre 

svenska som denna undervisning anses motiverad. I den andra språkdiskursen i studien 

menas att båda språken är lika viktiga för inlärningen på så sätt att eleverna får lättare 

att uttrycka sig på båda språken och de får även lättare att växla mellan språken. 
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I den språkideologiska debatten visar bland annat Milani (2013) hur dessa ideologier 

om språk skapar kopplingar mellan socioekonomiska perspektiv i ett samhälle och de 

åsikter som finns om språkfärdighet i samma samhälle. Milani (2013) menar att 

språkdebatterna som uppstår i detta samhälle visar oron för att samhället ska förändras 

på grund av ”hot” från invandrade källor. Hotet skulle då bestå av mångfald och skada 

”nationalstaten” (Milani, 2013). Även Stroud (2013) diskuterar hur begrepp som 

halvspråkighet och rinkebysvenska påverkar och indirekt gör att invandrare inte har 

samma sociala status som infödda svenskar och därmed inte heller har samma makt i 

samhället. Stroud (2013) hävdar att hur vi förstår och tar tag i olikhet är det största 

problemet. Som ett exempel på detta har Boyd & Bredänge (2013) gjort studier om hur 

attityder till utländsk brytning påverkar bedömningen av yrkeskompetens hos utländska 

lärare i den svenska skolan. Med brytning menar Boyd & Bredänge (2013) det uttal som 

skiljer sig från andraspråkets talspråksnorm. En av de slutsatser som Boyd & Bredänge 

(2013) drar av dessa studier är att uttalsbedömningarna generaliseras till att bedöma 

yrkeskompetensen hos utländska lärare. Man lägger inte lika stor vikt vid pedagogisk 

kompetens och ämneskompetens. När det gäller elevers syn på lärare med svenska som 

andraspråk visade studien att språket var den viktigaste orsaken till eventuella problem 

såsom till exempel kommunikation. Elever med invandrarbakgrund ansåg att det var 

viktigt med en lärare som talade svenska utan brytning, förmodligen för att stärka deras 

egen språkutveckling.  

Språkets status i samhället har en stor betydelse för elevernas språkutveckling 

liksom synen på tillgången till två språk, om det är en brist eller om det berikar elevens 

inlärning. I Juvonens (2015) studie som behandlar lärares syn på direktplacering av 

nyanlända elever visar hon att attityderna hos lärarna i denna studie överensstämmer 

med de normativa diskurserna vad gäller språket. De menar att språket, i detta fall 

svenskan, är nyckeln för att nå framgång i samhället. Man talar ofta om att det är en 

brist hos de nyanlända att inte behärska svenska i stället för att se transspråkande som 

en tillgång. 

Även Torpsten & Svensson (2017) framhåller att hur en individ pratar och vad 

individen säger påverkar bemötandet av denna individ. Språkets status är alltså 

avgörande för attityden gentemot individen. Lärare har ofta låga förväntningar på 

andraspråkselever jämfört med förväntningarna på elever som talar förstaspråket. 

Förstaspråkselever anses ofta av lärare som mer kunniga än andraspråkselever, men 
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genom att använda transspråkande får eleverna större möjligheter att utveckla både 

språket och alla andra ämnen (Torpsten & Svensson, 2017). 

 

6 Metod och material 
Syftet med studien är att undersöka högstadielärares attityder till transspråkande i 

undervisningssituationer. Studien har genomförts med en enkätundersökning. I detta 

kapitel beskrivs metod och material. Det börjar med en beskrivning av 

undersökningsmetoden och vilka urval och avgränsningar som gjorts. Vidare beskrivs 

undersökningspersoner och insamlingsmetod. Därefter beskrivs genomförandet. 

Slutligen beskrivs hur materialet har bearbetats samt forskningsetiska perspektiv, 

reliabilitet och validitet. 

 

6.1 Val av undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden bestod av en surveyundersökning i form av en enkät för att få 

svar på forskningsfrågorna om attityder till andra språk än svenska i skolan. Ett exempel 

är hur lärare ställer sig till att eleverna använder sitt modersmål i 

undervisningssituationer när eleven ska diskutera något. Enkäten finns som bilaga i 

slutet av uppsatsen, bilaga A. Jag valde denna metod som enligt Denscombe (2016) är 

den mest produktiva vid tillfällen:  

• när den information som krävs tenderar att vara ganska okomplicerad information – relativt 

kortfattad och okontroversiell 

• när det finns ett behov av standardiserade data från identiska frågor – utan krav på personlig 

interaktion ansikte mot ansikte 

• när respondenterna kan förväntas vara i stånd att läsa och förstå frågorna – faktorer som 

ålder, intellekt och synförmåga måste beaktas 

• när det sociala klimatet är tillräckligt öppet för att möjliggöra fullständiga och ärliga svar. 

(Denscombe, 2016, s. 240) 

Alla dessa perspektiv stämmer in på de informanter och den situation som använts. 

Fördelarna med att använda surveyundersökningar är att man kan få ett resultat relativt 

snabbt samt att man kan få en stor mängd kvantitativa data som sedan kan analyseras 

statistiskt. Nackdelarna är att man fokuserar mer på bredd än på djup vid kvantitativa 

undersökningar eftersom man samlar in empiriska data utan hänsyn till de konsekvenser 
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dessa data kan få för till exempel relevanta frågor (Denscombe, 2016, s. 58–59). En 

annan nackdel kan vara att en enkät ibland ger ett betydande bortfall som påverkar 

svarsfrekvensen negativt (Ejlertsen, 2014). Detta var inte fallet med denna enkät. 

 Avsikten var att jämföra lärarnas kognitiva perspektiv med deras konativa 

perspektiv (Bijvoet, 2013), det vill säga att undersöka om det lärarna säger att de gör i 

undervisningssituationer överensstämmer med deras åsikter om användning av 

flerspråkiga resurser i undervisningen. 

Enkäten bestod av flervalsfrågor, påståenden som värderades enligt en likertskala, 

där 1 innebär ”instämmer inte alls”, och 4 innebär ”instämmer helt” samt några öppna 

frågor. Enkäten bestod av 12 frågor, där de 5 sista var allmänna frågor om ålder, kön, 

hur länge man arbetat som lärare, vilka ämnen man undervisar i, samt mailadress för 

eventuell uppföljande intervju.  Avsikten med de allmänna frågorna var att kunna göra 

ett urval. 

 

6.2 Urval och avgränsningar 

I studien har en enkät genomförts på två högstadieskolor i en kommun i södra Sverige. 

Undersökningen baseras på Cummins (1976) teori att förstaspråket kan vara en resurs 

vid inlärningen av ett nytt språk. Att det blev två skolor i samma kommun beror på att 

jag ville närvara personligen när enkäterna genomfördes för att kunna svara på 

eventuella frågor. 42 av totalt 60 anställda lärare och assistenter på de båda skolorna 

svarade på enkäten, varav 41 personer svarade direkt på plats. Fem personer gick från 

klassrummet för att svara på enkäten vid ett senare tillfälle, av dessa svarade endast en 

person. Övriga lärare och assistenter, 14 personer, var ej närvarande vid enkättillfället. 

 

6.3 Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Totalt svarade 42 personer på enkäten. De undersökningspersoner som deltog i 

undersökningen var 36 lärare och 4 elevassistentersamt 2 personer som ej uppgav 

befattning.  Åldern på informanterna varierade mellan 22 och 65 år varav de flesta, 32 

personer, var mellan 30 och 60 år. Av informanterna var 24 kvinnor och 16 män. 2 

informanter har ej uppgett kön. Den tiden informanterna arbetat som lärare varierade 

mellan 4 veckor och 41 år. Flertalet, 15 personer, hade arbetat mellan 11 och 20 år. 
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6.4 Insamlingsmetod 

Insamlandet av materialet skedde genom enkäter i pappersform. Jag var själv 

närvarande under själva insamlandet för att kunna svara på eventuella frågor angående 

enkäten. De närvarande lärarna samlades i ett klassrum respektive i en aula där jag först 

berättade om enkäten och dess syfte och därefter delade ut enkäterna. De fick sedan 

sätta sig och fylla i enkäten. På ena skolan gick fem lärare iväg från klassrummet för att 

besvara enkäten vid ett senare tillfälle. De menade att de behövde sitta och fundera 

innan de svarade. Fyra av dessa lärare valde att inte lämna in enkäten. Totalt svarade 42 

personer på enkäten, lärare och elevassistenter. 

 

6.5 Bearbetning av material och analysmetod 

Vid analys av materialet valde jag att endast analysera svaren från de informanter som 

var av betydelse för syftet. Jag valde således bort de informanter som arbetade som 

svenska som andraspråkslärare och hade 100 % elever med annat modersmål, eftersom 

de enbart undervisade i svenska som andraspråk och inte hade några elever med svenska 

som modersmål. De hade svårt att svara på de frågor jag ställde i enkäten, eftersom de 

enbart undervisade nyanlända och inte hade några svenska elever att jämföra med. Jag 

valde också bort de informanter som uppgav att de hade 0 % elever med annat 

modersmål samt de som svarade på annat sätt än med procentsats. De som då blev kvar 

var 19 informanter med 10–30 % elever med annat modersmål än svenska. Dessa 

informanters kognitiva attityd jämfördes med deras konativa attityd. Informanternas 

åsikter (kognitiv attityd) jämfördes med hur de säger att de arbetar i 

undervisningssituationer (konativ attityd) för att se om det fanns likheter eller skillnader 

mellan dessa attityder. 

 

6.6 Forskningsetiska perspektiver 

Informanterna var vuxna människor som arbetade som lärare eller elevassistenter på två 

högstadieskolor i en kommun i södra Sverige. Studien har inte påverkat informanterna 

under eller efter arbetet eftersom enkäten besvarades anonymt. I informationen om 

enkäten stod det att genom att delta i studien samtyckte man till att enkäten används i 

studien och endast i studien. För att skydda informanternas integritet har enkäten 

besvarats frivilligt och anonymt vilket uppfyller Vetenskapsrådets (2017) etiska regler 
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för forskning. Forskning ska enligt Vetenskapsrådet (2017) vara relevant och ha hög 

kvalitet samtidigt som den eventuella skada forskningen kan utsätta informanterna för 

ska beaktas. Denna skada kan innefatta kränkningar och förödmjukelser såväl som 

fysisk eller psykisk skada (Vetenskapsrådet, 2017).  Dessa krav har beaktats i hela 

processen. 

 

6.7 Reliabilitet och validitet 

Syftet med denna studie var att se hur lärares attityder till transspråkande följs upp i det 

sätt de menar att de undervisar, vilket har uppnåtts i studien. Validiteten i studien är hög 

på så sätt att studien uppnått sitt syfte, alltså svarat på de forskningsfrågor jag hade. 

Reliabiliteten i studien är sådan att på frågan om vad informanten vet om 

transspråkande, svarar 16 informanter ”lite” eller ”inget”. Tre informanter svarade 

”interrimsspråk, glider emellan”, ”man tar tillvara på elevernas kunskaper i ett språk för 

att lära ett annat” respektive ”eleven blandar språken under sin lärprocess mm”. Frågan 

kunde ha formulerats annorlunda för att få en högre reliabilitet, d.v.s. ett annat uttryck 

än transspråkande kunde ha använts eftersom det är ett relativt nytt begrepp. Många 

känner till själva företeelsen men känner inte till beteckningen för företeelsen. Hade en 

förklaring getts om vad som menas med transspråkande hade svaren förmodligen blivit 

annorlunda. Svaren kan ge ett missvisande resultat.  

Undersökningen är gjord på två skolor, varav den ena är skolan jag arbetar på. 

Eftersom den ena undersökningen gjordes på den skola där jag arbetar finns det risk att 

reliabiliteten påverkades men anonymiteten säkrar dock en förhålladevis hög reliabilitet. 

7 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras  resultaten av enkäten. Kapitlet börjar med en beskrivning av 

resultaten, och därefter analysen av dessa resultat. 

7.1 Resultat  

I detta avsnitt redovisas enkäten genom att rubrikerna utgörs av påståendena i enkäten.  

Samtliga diagram finns i bilaga B. 
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7.1.1 ”Eleverna lär sig inte svenska om de använder sitt modersmål i 

klassrummet” 

I figur 1 redovisas svaren på påståendet ”Eleverna lär sig inte svenska om de använder 

sitt modersmål i klassrummet”. I figuren motsvarar staplarna antal informanter som 

svarade på ett visst sätt på påståendet. Den horisontella axeln beskriver värderingarna på 

likertskala som L1, L1,5 osv. Diagrammet visar antal svar på respektive nivå på 

likertskalan.  Ju högre medelvärde desto mer instämmer informanterna i påståendet. Om 

man analyserar de kognitiva perspektiven av informanternas attityder, informanternas 

åsikter, kan man se att  medelvärdet ligger på 2,3, svaren varierar mellan 1 och 4. Det är 

alltså olika åsikter om detta men de flesta svaren, 11 st., ligger på 1 och 2. 

 

Figur 1. Påstående 3b i enkäten, ”Eleverna lär sig inte svenska om de använder sitt modersmål i 

klassrummet”.  

 

De flesta informanterna, 11 st., tycker alltså att eleverna lär sig svenska även om de 

använder sitt modersmål i klassrummet medan 8 informanter inte tycker så. Av de 11 

som anser att eleverna lär sig svenska även om de använder sitt modersmål i 

klassrummet är det av dem 6 informanter som inte uppmanar sina elever att använda 

modersmålet på lektionerna (bilaga B: figur 3). Två av dessa informanter anser 

dessutom att det är bättre att eleverna fokuserar på svenska än att de blandar in 

modersmålet på lektionerna trots att de alltså menar att eleverna lär sig svenska även om 

de använder sitt modersmål på lektionerna. En informant som anser att eleverna lär sig 
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svenska även om de använder sitt modersmål menar vidare att modersmålet och 

svenskan ska hållas isär för att eleven inte ska blanda ihop språken. Se bilaga B (figur 1 

och 2) för diagram. 

En annan informant menar att eleverna inte lär sig svenska om de använder sitt 

modersmål på lektionerna  och anser samtidigt att eleverna alltför mycket använder sitt 

modersmål på lektionerna. Den här informanten tycks vara konsekvent. De flesta 

informanterna, 11 av 19, anser dock inte att eleverna använder sitt modersmål för 

mycket på lektionerna (bilaga B: figur 7). 

 

7.1.2 ”Det är viktigt att tillvarata alla elevers språk i klassrummet” 

I figur 2 redovisas svaren på påståendet ”Det är viktigt att tillvarata alla elevers språk i 

klassrummet”. I figuren motsvarar staplarna antal informanter som svarade på ett visst 

sätt på påståendet. Den horisontella axeln beskriver värderingarna på likertskala som 

L1, L1,5 o.s.v. Diagrammet visar antal svar på respektive nivå på likertskalan. Ju högre 

medelvärde desto mer instämmer informanterna i påståendet. Här kan man se att en 

informant inte anser att detta är viktigt. Samma informant menar att modersmålet och 

andraspråket utvecklas tillsammans och kompletterar varandra. 

 

 

Figur 2. Påstående 3j i enkäten, ”Det är viktigt att tillvarata alla elevers språk i klassrummet”.  
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De flesta informanterna tycker dock att det är viktigt att tillvarata alla elevers språk i 

undervisningssituationer. 10 informanter instämde helt eller till stor del till detta 

påstående. 

 

7.1.3 ”Eleverna måste ha en viss språklig nivå för att klara av 

undervisningen” 

I figur 3 redovisas svaren på påståendet ”Jag anser att eleverna måste ha en viss 

språklig nivå i svenska för att klara av undervisningen i mitt/mina ämnen”. I figuren 

motsvarar staplarna antal informanter som svarade på ett visst sätt på påståendet. Den 

horisontella axeln beskriver värderingarna på likertskala som L1, L1,5 osv. Diagrammet 

visar antal svar på respektive nivå på likertskalan. Ju högre medelvärde desto mer 

instämmer informanterna i påståendet. 

Svaren visar att fler lärare anser det nödvändigt. Här hamnar medelvärdet på 3,3, 

svaren varierar dock mellan 1 och 4, tio informanter svarar 4. 

 

 

Figur 3. Påstående 3h i enkäten, ”Jag anser att eleverna måste ha en viss språklig nivå i svenska för att 

klara av undervisningen i mitt/mina ämnen”. 

 

15 av informanterna har svarat mellan 3 och 4. De anser det viktigt att eleverna har en 

viss språklig nivå i svenska för att klara av undervisningen i ämnet. 
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7.1.4 ”Jag har tillräckliga kunskaper om hur jag ska undervisa nyanlända 

elever” 

I figur 4 redovisas svaren på påståendet ”Jag har tillräckliga kunskaper om hur jag ska 

undervisa nyanlända elever”. I figuren motsvarar staplarna antal informanter som 

svarade på ett visst sätt på påståendet. Den horisontella axeln beskriver värderingarna på 

likertskala som L1, L1,5 osv. Diagrammet visar antal svar på respektive nivå på 

likertskalan. Ju högre medelvärde desto mer instämmer informanterna i påståendet. 

Det sista av dessa kognitiva påståenden får medelvärdet 1,9. Svaren ligger mellan 1 och 

4. Fjorton av informanterna anser sig ha ingen eller lite kunskap om hur man undervisar 

nyanlända elever. 

 

Figur 4. Påstående 3l i enkäten, ”Jag har tillräckliga kunskaper om hur jag ska undervisa nyanlända 

elever”.  

 

Endast två av informanterna anser sig ha tillräckliga kunskaper om hur man ska 

undervisa nyanlända elever. Två informanter anser sig till stor del ha tillräckliga 

kunskaper. 

 

7.1.5 ”Hur grupperar du dina elever vid grupparbeten?” 

I figur 5 redovisas svaren på frågan ”Hur grupperar du dina elever vid grupparbeten?”. 

I figuren motsvarar staplarna antal informanter som svarade på ett visst sätt på frågan. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L1 L1,5 L2 L2,5 L3 L3,5 L4

antal



 

 

 

17 

 

Den horisontella axeln beskriver svaren ”elever med samma språk”, ”elever med olika 

språk” eller ”eleverna grupperar sig själva”. 

Ur ett konativt perspektiv, kan man se att av dessa nitton informanter är det sex som 

grupperar eleverna i grupper med samma språk, nio informanter grupperar eleverna i 

grupper med olika språk, och fyra informanter låter eleverna gruppera sig själva. 

 

Figur 5. Fråga 4 i enkäten, ”Hur grupperar du dina elever vid grupparbeten?”. 

 

En del av informanterna menar att eleverna får använda sitt modersmål på lektionerna, 

men trots det sätter de eleverna i grupper med olika språk, vilket medför att det inte är 

möjligt att använda sitt modersmål eftersom de andra eleverna i gruppen inte förstår det 

språket utan har ett annat modersmål. Gruppen måste då enas om ett gemensamt språk 

vilket oftast blir svenska. 

7.1.6 Analys av resultat 

I studien jämförs kognitiva perspektiv med konativa perspektiv, det vill säga 

informanternas åsikter jämförs med hur de säger att de gör i praktiken. I studien har 

informanternas kognitiva perspektiv på transspråkande i undervisningssituationer 

undersökts och jämförts med informanternas konativa perspektiv, hur de säger att de gör 

i undervisningssituationer. Undersökningen visar att informanterna inte alltid är 

konsekventa. Man visar upp en attityd men vid beskrivning av sitt handlande handlar 

man annorlunda.  Exempelvis svarar en informant att eleverna inte lär sig svenska om 

de använder sitt modersmål i klassrummet samtidigt som hen svarar att hen uppmanar 

sina elever att använda modersmålet på lektionerna. Samma informant svarar också att 
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nyanlända använder sitt modersmål för mycket på lektionerna samt att det inte är tillåtet 

att först skriva på sitt modersmål och sedan översätta till svenska. En annan informant 

svarar att det är viktigt att tillvarata alla elevers språk i klassrummet men vid 

grupparbete låter informanten eleverna sitta i grupper med olika språk så att de tvingas 

hitta ett gemensamt språk, oftast svenska.  

Många av informanterna är således inte konsekventa, de arbetar inte som de enligt 

egen utsago menar att man ska göra. I enkäten kan man se i påstående 3l ”Jag har 

tillräckliga kunskaper om hur jag ska undervisa nyanlända elever” att 14 informanter 

svarat att de inte instämmer alls eller instämmer till liten del.  

8 Diskussion 

8.1 Inledning 

Mitt syfte var alltså att se om lärares attityder till transspråkande påverkar deras 

undervisning. Låter lärarna eleverna använda alla sina språkliga resurser? Stämmer 

lärarnas egna uppgifter om hur de undervisar med deras utsagor om hur de använder  

flera språk i undervisningssituationer?  

Studien visar att en del informanter låter eleverna använda alla sina språkliga 

resurser medan andra informanter inte gör det. Det framkom också att trots att några av 

informanterna tycker att eleverna ska få använda alla sina språkresurser på lektionerna 

framgår det av deras utsagor att de inte låter dem göra det. De kognitiva perspektiven på 

språk stämmer alltså inte alltid med de konativa perspektiven. Informanterna anger 

också i enkäten att de inte har tillräckliga kunskaper om hur undervisningen ska se ut 

för nyanlända elever.  De kognitiva perspektiven visar att de tycks ha en god vilja att 

använda transspråkande strategier men verkligheten gör det svårare för dem eftersom de 

saknar kunskaper och därför lever de inte upp till sina i grunden ganska positiva 

inställning till att använda elevernas flerspråkiga resurser. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Den metod som användes, att göra en surveyundersökning i form av en enkät, fungerade 

i stort sett bra. Jag fick svar på mina frågor i enkäten. Jag fick plocka bort en del frågor, 

till exempel ett påstående som skulle värderas enligt likertskalan, 1–4. Påståendet löd: 

”Det känns jobbigt när eleverna pratar på ett språk jag inte förstår”. Anledningen till 

att jag tog bort detta var att det inte mäter informanternas kognitiva eller konativa 
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perspektiv. Påståendet mäter det affektiva perspektivet, något jag inte hade för avsikt att 

analysera.  

Metoden ger en större mängd svar relativt snabbt och blev då en lämplig metod att 

använda (Denscombe, 2016) då tiden var begränsad för både insamling av data samt 

analys. Bortfallet blev relativt litet eftersom enkäten fylldes i i pappersform vid ett 

specifikt tillfälle på en specifik plats. Det interna bortfallet (Ejlertsson, 2014) blev inte 

särskilt stort i och med att jag fanns på plats för att svara på frågor om enkäten och 

förklara.  

 

8.3 Resultatdiskussion 

De resultat enkäten visar  är att lärarna är inkonsekventa. En del informanter rapporterar 

att de inte undervisar som de enligt egen utsago menar att man ska göra. Det 

överensstämmer med hur  Ellen Bijvoet uttrycker det: ”Det går alltså inte utan vidare att 

förutsäga beteende utifrån observerade attityder” (Bijvoet, 2013, s. 125). Trots att 

informanternas attityd var sådan att de ansåg att eleven får använda alla sina språk i 

undervisningssituationer sade de att de inte tillät sina elever att använda andra språk än 

svenska i undervisningssituationer. Vid grupparbeten, menar nio av informanterna, att 

de placerar eleverna i grupper med olika språk. Eftersom eleverna inte behärskar 

svenska lika bra som sina modersmål gör detta att diskussionerna i gruppen kanske inte 

får samma djup som i en grupp med elever med samma modersmål.  Samtliga 

informanter har 10−30 % nyanlända elever i sina elevgrupper men det finns trots detta 

en stor andel lärare som anser att de inte har tillräckliga kunskaper om att undervisa 

nyanlända. 

Man kan i studien se att det i många fall är svenskan som är normen precis som i 

Wigerfelt och Morgans (2012) studie som menar att det i Sverige råder en nationell 

språkdiskurs, alltså att normen är det svenska språket. Attityderna hos de lärare som 

anser att andra språk än svenska inte ska användas i undervisningssituationer stämmer 

överens med attityderna i Boyd & Bredänges (2013) studie. Lärarna i studien menar att 

språkbehärskning av svenska spelar en stor roll vid yrkesutövning i många 

yrkesgrupper, vilket också har framkommit i forskning. Boyd & Bredänge (2013) 

hävdar att det är viktigt att inte låta brytning påverka bedömningen av en persons 

yrkeskompetens. 
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Det finns dock en intention hos informanterna enligt dem själva att undervisa så att 

dessa elever gynnas och det hade varit en fördel om de även hade använt sig av 

transspråkande. Informanterna har enligt dem själva inte tillräckliga kunskaper om hur 

de ska undervisa nyanlända elever och har därför inte gjort så omfattande anpassningar i 

sin undervisning.  

 

8.4 Slutsatser 

Slutsatser av denna studie är att många av informanterna tycker att det är bra med flera 

språk i klassrummet men de vet inte hur de ska undervisa eftersom de inte har 

tillräckliga kunskaper om hur undervisningen ska var upplagd för de flerspråkiga 

eleverna. Studien visar också att trots att det finns flerspråkiga elever i informanternas 

undervisning verkar informanterna inte använda elevernas språkliga resurser. 

Fortbildning behövs för att lärare ska få kunskap om hur de kan ge flerspråkiga elever 

stöd att utnyttja sina språkliga resurser.  

 

8.5 Vidare forskning 

Syftet med denna studie var att ta reda på om och i så fall hur högstadielärares attityder 

till flerspråkighet i undervisningssituationer påverkar deras, enligt egen utsago, sätt att 

undervisa. Att ta reda på om och i så fall hur informanternas attityder påverkar 

elevernas användande av alla sina språkliga resurser i undervisningssituationer. Vidare 

forskning hade kunnat vara att komplettera en undersökning av detta slag med intervjuer 

för att fördjupa indersökningen i svaren (Denscombe, 2016). 

En annan viktig fråga att forska vidare inom är hur skolledarna hjälper lärarna att 

hitta metoder att använda i undervisningssituationer. Det skulle också vara intressant att 

göra denna undersökning på fler skolor i fler kommuner för att se om resultatet blir 

detsamma. 
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Bilagor 

Bilaga A Enkät 

Enkät Språk i Skolans Alla Ämnen 

Jag heter Birgitta Veenhuis Palmborg och jag skriver just nu min kandidatuppsats i 

svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet. I min uppsats ligger fokus på språk i 

skolans alla ämnen. Jag skulle uppskatta om du ville ta dig några minuter och fylla i 

denna enkät, som kommer att vara en del av underlaget i min studie. I enkäten kommer 

du att få flervalsfrågor, påståenden att ta ställning till samt några öppna frågor. 

 

Ditt deltagande är frivilligt, men är av stor betydelse för kvaliteten på studien. Försök 

att svara så ärligt och så utförligt som möjligt. 

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt enligt Vetenskapsrådets etiska regler, 

och jag kommer enbart att använda svaren i min studie. Du som deltar är anonym. 

  

Genom att svara på enkäten samtycker du till att delta i studien. 

 

Har du frågor eller synpunkter, maila gärna till veenhuisb@yahoo.se 

 

Tack för din medverkan! 

 

Birgitta Veenhuis Palmborg 

 

 

1. Hur stor del av dina elever har ett annat modersmål än svenska? 

 

2. Vilka språk talar dessa elever? 

 

Arabiska 

Somaliska 

Dari 

Tigrinja 

Kurmanji 

Spanska  

Franska 

Tyska 

Polska 

Annat språk.......................... 

 

Nedan följer några påståenden, där du graderar i hur hög grad du instämmer, på en skala 

mellan 1 och 4, där 1 innebär instämmer inte alls, och 4 innebär instämmer helt. 

mailto:veenhuisb@yahoo.se


 

 

 

 

 

 

a. I klassrummet vill jag att alla ska prata svenska 

 

1                     4 

 

b. Eleverna lär sig inte svenska om de använder sitt modersmål i klassrummet 

 

1                                     4  

 

c. Det känns jobbigt när eleverna pratar på ett språk jag inte förstår. 

 

1                     4  

 

d. Det är bättre att flerspråkiga elever fokuserar på svenska än att de blandar in 

modersmålet på lektionerna 

 

1                     4  

 

e. Jag uppmanar mina elever att använda modersmålet på lektionerna 

 

1                     4  

 

f. I min undervisning är det tillåtet att först skriva på sitt modersmål och sedan översätta 

det till svenska 

 

1                     4 

 

g. Modersmålet och svenskan ska hållas isär för att eleverna inte ska blanda ihop dem 

 

1                     4  

 

h. Jag anser att eleverna måste ha en viss språklig nivå i svenska för att klara av 

undervisningen i mitt/mina ämne/n 

 

1                     4  

 

i. Nyanlända elever använder alltför mycket sitt modersmål på lektionerna 

 

1                     4  

 

j. Det är viktigt att tillvarata alla elevers språk i klassrummet 

 

1                     4  

 

k. Modersmålet och andraspråket utvecklas tillsammans och kompletterar varandra 

 

1                     4  



 

 

 

 

 

 

l. Jag har tillräckliga kunskaper om hur jag ska undervisa nyanlända elever 

 

1                     4  

 

4. Vid grupparbeten, hur grupperar du dina elever? 

 

1 I grupper med samma språk  

 

2 I grupper med olika språk  

 

3 De grupperar sig själva 

 

4 Annat............................... 

 

5. Hur gör du om en elev inte förstår till exempel ett begrepp? 

 

6. Vad vet du om transspråkande? 

 

7. Vad innebär goda inlärningssituationer för dig? 

 

Slutligen, några allmänna frågor: 

 

8. Din ålder? 

 

9. Kön? 

 

10. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

11. Vilka ämnen undervisar du i? 

 

12. Får jag eventuellt göra en uppföljande intervju med dig? I så fall, skriv din 

mailadress här. 

 

Tack för din medverkan! 

/Birgitta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga B Diagram 

I denna bilaga återfinns de diagram som tillhör studien. 

 

 

Figur 1. Påstående 3b i enkäten, ”Eleverna lär sig inte svenska om de använder sitt modersmål i 

klassrummet”. 

 

 

Figur 2. Påstående 3d i enkäten, ”Det är bättre att flerspråkiga elever fokuserar på svenska än att de 

blandar in modersmålet på lektionerna”. 

 



 

 

 

 

 

 

Figur 3. Påstående 3e i enkäten, ”Jag uppmanar mina elever att använda modersmålet på lektionerna”. 

 

 

Figur 4. Påstående 3f i enkäten, ”I min undervisning är det tillåtet att först skriva på sitt modersmål och 

sedan översätta det till svenska”. 
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Figur 5. Påstående 3g i enkäten, ”Modersmålet och svenskan ska hållas isär för att eleverna inte ska 

blanda ihop dem”. 

 

 

Figur 6. Påstående 3h i enkäten, ”Jag anser att eleverna måste ha en viss språklig nivå i svenska för att 

klara av undervisningen i mitt/mina ämnen”. 
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Figur 7. Påstående 3i i enkäten, ”Nyanlända använder alltför mycket sitt modersmål på lektionerna”. 

 

 

Figur 8. Påstående 3j i enkäten, ”Det är viktigt att tillvarata alla elevers språk i klassrummet”. 
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Figur 9. Påstående 3k, ”Modersmålet och andraspråket utvecklas tillsammans och kompletterar 

varandra”.  

 

 

Figur 10. Påstående 3l i enkäten, ”Jag har tillräckliga kunskaper om hur jag ska undervisa nyanlända 

elever”.  
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Figur 11. Fråga 4 i enkäten, ”Hur grupperar du dina elever vid grupparbeten?”. 
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