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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur flerspråkiga gymnasieelever som studerar svenska som 

andraspråk samt deras respektive lärare upplever att tidigare inlärda språk används i 

undervisningen. Vidare ämnar studien analysera huruvida respondenternas upplevelser 

överensstämmer med translanguaging som pedagogiskt perspektiv. Forskningsstrategin 

består av en metodkombination med en kvantitativ enkätundersökning samt en kvalitativ 

intervjuundersökning. Utifrån ett bekvämlighetsurval insamlades enkätsvar från sex 

lärarrespondenter och deras sju klasser med sammantaget 87 elever. Åtta av dessa elever 

deltog sedan i två ljudinspelade fokusgruppssamtal. Datan analyserades sedan utifrån ett 

translanguagingperspektiv. Resultatet visar att respondenterna uppfattar att det 

förekommer elevstyrd translanguaging i samtliga klasser och att samtliga lärare ställer sig 

positiva till flerspråkighet. Men för att translanguaging ska räknas som pedagogisk strategi 

behöver lärarna vara mer explicita i sin uppmuntran till flerspråkande samt planera in 

flerspråkiga uppgifter mer kontinuerligt.  
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1 Inledning 

Majoriteten av jordens befolkning är idag flerspråkiga och i Sverige har idag cirka en 

tredjedel av gymnasieeleverna utländsk bakgrund.1 Sverige blev ett föregångsland under 

1970-talet genom att införa en integrationspolitik i syfte att främja en mångkulturell och 

flerspråkig identitet (Cummins, 2017). Skolverket (2018) förespråkar en flerspråkig 

undervisning med bland annat translanguaging som pedagogiskt perspektiv. Skolverket 

motiverar ställningstagandet med evidensbaserad forskning som menar att flerspråkig 

utveckling genererar till både kognitiva och sociala fördelar (Barac & Bialystok, 2011; 

Cummins, Early & Stille, 2011; García, 2009a). Men trots detta brister de flesta skolor i 

att införliva en språkinriktad undervisning med ett interkulturellt perspektiv 

(Skolinspektionen, 2010). Ett sätt att införliva ett interkulturellt perspektiv är att använda 

flera språk i undervisningen, translanguaging (García, 2009b). Frågan är hur etablerad 

translanguaging är i undervisningssammanhang, och hur medvetna flerspråkiga elever 

och deras lärare är om flerspråkigheten som resurs.  

2 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka hur svenska som andraspråkselever i gymnasiet samt deras 

respektive lärare upplever att tidigare inlärda språk används i svenska som 

andraspråksundervisningen. Vidare ämnar studien analysera huruvida den eventuella 

användningen av tidigare inlärda språk stämmer överens med translanguaging som 

pedagogiskt perspektiv. Frågor som ämnas besvara är således: 

1. Hur upplever flerspråkiga gymnasieelever och deras respektive lärare att tidigare 

inlärda språk används i klassrumsundervisningen i ämnet svenska som 

andraspråk? 

2. Överensstämmer elevernas och lärarnas upplevelser med translanguaging som 

pedagogiskt perspektiv? 

                                                 

1 Skolverkets statistik gällande läsåret 2017/2018. Hämtad 2018-10-23. 

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gy_elever&p_ar=2017&p

_lankod=&p_kommunkod=&p_skolkod=&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=G  

 

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gy_elever&p_ar=2017&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skolkod=&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=G
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gy_elever&p_ar=2017&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skolkod=&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=G
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3 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras ett urval av teoretiska ramverk inom forskning om 

flerspråkighet och flerspråkighetsutveckling. Vidare beskrivs translanguaging som 

pedagogiskt perspektiv, vilket är den teoretiska utgångspunkten i denna studie. 

3.1 Flerspråkighet och flerspråkighetsutveckling 

Skolverket definierar flerspråkiga elever på följande vis: ”Med benämningen flerspråkig 

menas att eleven på ett eller annat sätt använder [min kursivering] två eller fler språk. 

Men det innebär inte att det finns ett villkor att språken ska ha en likvärdig utveckling hos 

eleven” (Skolverket, 2018). Det är således inte upp till en extern bedömare att avgöra 

huruvida en flerspråkig person behärskar flera språk eller inte. Om en person anger att 

hen regelbundet använder fler språk än ett, oavsett sammanhang och språknivå, definieras 

personen som flerspråkig. Att ”använda” ett språk innebär i det här sammanhanget både 

att kommunicera med andra, men också att språka med sig själv. Enligt denna beskrivning 

kan även elever som är födda i Sverige och som anser svenska vara sitt modersmål att 

benämnas som flerspråkiga. Den här studien avgränsar sig dock mot elever som studerar 

ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet. 

Under 1900-talet har forskning om flerspråkighetsundervisning präglats av en 

monoglossisk ideologi där enspråkighetsnormen dominerar. Det innebär att flerspråkighet 

snarare har betraktats som en dubbel enspråkighet där språk hos en flerspråkig person 

antas existera och fungera separerade från varandra. Enligt det monoglossiska 

förhållningssättet kan inlärningen av nya språk ske additivt eller subtraktivt. Det vill säga 

att antingen adderas ett fristående språk till inlärarens språkrepertoar, eller så urholkas 

förstaspråket så att inläraren istället blir enspråkig i andraspråket. För att uppnå en additiv 

flerspråkighet anses det vara nödvändigt att separera språkundervisningen till två 

enspråkiga kontexter. På så vis minskas risken för förvirring där språkinläraren blandar 

ihop språken och på så vis stör språkutvecklingen (García, 2009a). 

Med åren har det monoglossiska förhållningssättet utmanats av ett heteroglossiskt 

förhållningssätt, där man menar att språkandet hos flerspråkiga individer fungerar mer 

komplext än vad som tidigare sagts (García, 2009a). En tidig utmanare är Cummins som 

år 1979 presenterade interdependenshypotesen i vilken han föreslår att språken hos en 
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flerspråkig person delar på en gemensam underliggande förmåga, eller “common 

underlying proficiency” (Cummins, 1979). En gemensam underliggande förmåga skulle 

innebära att språkfärdigheter kan överföras via tvärspråklig transfer. Ju mer ett språk 

utvecklas, desto större blir även de positiva effekterna på språk- och 

kunskapsutvecklingen i ett annat språk. Enligt det här perspektivet betraktas inte längre 

språk hos en flerspråkig som separerade från varandra, utan som sammanlänkade till viss 

del (Cummins, 2017). 

År 2009 föreslog García att flerspråkighet ska ses som dynamiskt och att språk inte 

går att separera överhuvudtaget. García och Wei (2014) beskriver dynamisk 

flerspråkighet så här: 

 

Unlike the view of two separate systems that are added (or even interdependent), a 

dynamic conceptualization of bilingualism goes beyond the notion of two 

autonomous languages, of a first language (L1) and a second language (L2), and of 

additive or subtractive bilingualism. Instead, dynamic bilingualism suggests that the 

language practices of bilinguals are complex and interrelated; they do not emerge in 

a linear way or function separately since there is only one linguistic system. 

 

En flerspråkig person ska således inte ses som flera enspråkiga individer i en kropp, utan 

samtliga språk fungerar respektive utvecklas i ett flerspråkigt kontinuum där gränserna 

mellan språken inte är definierbara. Det dynamiska förhållningssättet tar ännu ett steg åt 

det heteroglossiska perspektivet, och ifrågasätter helt konceptet att rangordna språk i 

termer som första- och andraspråk (García, 2009a). 

I Figur 1 syns de tre nämnda synsätten på flerspråkighet och hur de förhåller sig på 

skalan mellan en monoglossisk eller heteroglossisk ideologi.  
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3.2 Translanguaging som pedagogiskt perspektiv 

Teoretiker som utgår från en heteroglossisk ideologi ställer sig kritiska till enspråkig 

undervisning. De menar att när språk separeras tenderar språken att rangordnas 

hierarkiskt. Det, i kombination med en enspråkighetsnorm och prioriteringen av ett 

inhemskt kulturarv, leder till att majoritetsspråket tilldelas en högre status än övriga språk. 

Konsekvensen blir att andraspråkseleverna stigmatiseras, med en sämre självbild och 

negligering av tidigare inlärda språk som följd (García, 2009b). 

Forskare som utgår ifrån en flerspråkighetsnorm förespråkar istället en 

undervisning där elevernas fullständiga språkregister får ges synligt utrymme i 

klassrumsinteraktionen. Genom att synliggöra och bekräfta flera språk ruckas 

maktobalansen mellan ”inhemska” och ”utländska” språk. Dessutom bekräftas den 

flerspråkiga elevens erfarenheter respektive mångkulturella identitet, vilket anses vara 

viktiga förutsättningar för en god lärmiljö (Cummins, Early & Stille, 2011; García, 2011). 

En pedagogisk strategi som kan tillämpas för att främja en flerspråkig undervisning är 

translanguaging. 

Translanguaging är kort beskrivet de flexibla språkhandlingarna hos flerspråkiga 

personer, där flera språk är aktiva samtidigt. Detta förknippas ofta med det dynamiska 

flerspråkighetsperspektivet (García & Wei, 2014). Translanguaging kan dock även vara 

en pedagogisk strategi vid flerspråkig undervisning (García, 2011), och det är den 

betydelsen som termen tilldelas här. I den här uppsatsen kommer den engelska termen att 

användas eftersom det i skrivande stund pågår en diskussion om den svenska 

översättningen (jfr Torpsten m.fl., 2016; Kindenberg, Lindqvist & György, 2017).  

Monoglossisk 

ideologi 

Heteglossisk 

ideologi 

Interdependens-
teorin 

  

S1 

SF
1
 

  

Tudelad 
flerspråkighet 

S2 

SF
2 

  

SF
x
SF

x
  

Dynamisk 
flerspråkighet 

S1 S2 

SFx  SFx 

S1 = förstaspråk 

S2 = andraspråk 

SF = Språkfärdighet 

Figur 1 Översikt över de teoretiska ramverken och hur de förhåller sig till språkideologierna. 

Visualiseringen av de olika perspektiven är inspirerade av illustrationer från García och Wei (2014, 

s.14) samt Cummins (2017, s. 140). 
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Translanguaging som pedagogisk strategi handlar primärt om att skapa utrymme i 

klassrummet för att låta eleverna flerspråka flexibelt i sin språk-, ämneskunskaps- samt 

identitetsutveckling (García, 2011). Några relevanta termer listas härnedan.  

 Elevstyrd translanguaging eller naturlig translanguaging är när eleverna 

självmant använder flerspråkiga strategier i undervisningen, vilket ofta sker 

spontant och undermedvetet (García & Wei, 2014). 

 Lärarstyrd translanguaging eller officiell translanguaging är när läraren är 

initiativtagare till flerspråkiga aktiviteter, vilket kan ske oavsett om läraren är 

flerspråkig eller ej. Till skillnad från en elevstyrd translanguaging är dessa 

undervisningsmoment förplanerade, och flerspråkigheten ska explicit lyftas som 

en resurs (García & Wei, 2014). 

 Flerspråkiga instruktioner är ett exempel på lärarstyrd translanguaging, där 

eleverna uttryckligen uppmanas att använda tidigare inlärda språk för att fullfölja 

uppgiften (Cummins, 2007). 

4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt återges fyra forskningsprojekt där man har studerat användningen av 

tidigare inlärda språk i undervisningen utifrån elev- och lärarperspektiv.  

Den första studien är en etnografisk fallstudie som French (2015) genomförde i en 

mångkulturell australisk gymnasieskola som präglades av en enspråkighetsideologi vid 

undersökningstillfället. Ett av studiens syften är att beskriva hur flerspråkiga elever och 

deras lärare tillämpar flerspråkiga undervisningsmetoder och inlärningsstrategier. 

Resultatet visar att eleverna genomför translanguaging både i sitt individuella arbete och 

i samarbete med andra elever. Flerspråkandet sker oberoende av lärarnas inställning till 

flerspråkig undervisning. Trots det drar French slutsatsen att translanguaging inte 

fungerar som pedagogik om inte alla lärare är positivt inställda till flerspråkighet. De 

flesta lärare som var positivt inställda till flerspråkighet lämnade över ansvaret till 

eleverna. Den implicita uppmuntran bestod således av att inte förbjuda elevernas från att 

utnyttja flerspråkiga resurser (French, 2015). 

Jonsson (2018) undersöker i ett etnografiskt fältarbete en internationell skola i 

Sverige där engelska är det dominerande undervisningsspråket, med stöd av svenska. 
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Studien tar reda på via intervjuer och enkäter hur elever och lärare betraktar 

translanguaging i och utanför undervisningen. I resultatet uttrycker eleverna olika syner 

på flerspråkighet och hur flerspråkande bör ske. Några elever utför gärna translanguaging 

i skolan och privat, medan andra försöker undvika att blanda språk och benämner 

”svengelska” som något negativt. Lärarna använder translanguaging som stöttning i 

klassrummet under vissa specifika moment, men inte som en inplanerad och långsiktig 

undervisningsstrategi. En slutsats är att för att translanguaging ska räknas som etablerad 

måste lärarna lyfta och utnyttja elevernas flerspråkiga resurser både tydligare och mer 

konsekvent (Jonsson, 2018). 

Torpsten och Svensson (2017) undersöker i en fallstudie tre flerspråkiga elever med 

hjälp av observationer, intervjuer, enkäter och granskning av elevarbeten. Eleverna 

studerade i en skola som vid undersökningstillfället övergick från en stark 

enspråkighetsnorm till att istället utgå från translanguaging. Syftet var att undersöka hur 

övergången påverkade elevernas attityd till flerspråkighet. Resultatet visar att eleverna 

fick en stärkt identitet som flerspråkiga samt en ökad medvetenhet om flerspråkandets 

fördelar i undervisningen. Det här gällde särskilt en av eleverna, Kim, som till en början 

positionerade sig från thailändska till följd av enspråkighetsnormen. Under projektets 

gång ändrade Kim successivt uppfattning, efter positiva uppmaningar från lärarna och 

efter att ha blivit påverkad av de flerspråkiga kamraternas engagemang (Torpsten & 

Svensson, 2018). 

Den fjärde studien är en fallstudie där man observerade en kanadensisk klass med 

andraspråkselever genom klassrumsobservationer, ljud- och filminspelningar samt 

semistrukturerade intervjuer (Leoni m.fl., 2011). Undervisningen var präglad av en 

explicit translanguaging genom att läraren Lisa aktivt tillämpade det som Cummins kallar 

flerspråkiga instruktioner. Till exempel så skrev eleverna flerspråkiga identitetstexter som 

sedan publicerades på internet. Eleverna i studien berättade att de tillsammans med Lisa 

kände bekräftelse och fick en stärkt flerspråkig identitet. Samtliga elever som intervjuades 

ansåg att deras tidigare inlärda språk var en resurs i utvecklingen av engelskan. De 

nyanlända eleverna uppskattade att de tack vare den flerspråkiga undervisningen kunde 

genomföra kognitivt utmanande uppgifter trots att de var nybörjare i engelska språket 

(Leoni m.fl., 2011). 
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5 Metod och material 

Uppsatsens forskningsstrategi är en metodkombination där kvantitativ respektive 

kvalitativ data kompletterar varandra. Metodkombinationens syfte är att belysa 

frågeställningen ur olika perspektiv och på så vis generera ett mer fullständigt och 

trovärdigt resultat (Denscombe, 2018; Otterup, 2005). Den kvantitativa delen består av 

en enkätundersökning. Den kvalitativa delen består av en intervjuundersökning med 

fokusgrupper. Intentionen är att intervjumaterialet ska berika enkätsvaren med mer 

djupgående resonemang samt ge respondenterna en chans att förhandla åsikter (Otterup, 

2005). Statistiken från enkäterna kan i sin tur stärka intervjudatans validitet och göra den 

något mer generaliserbar (Denscombe, 2018). 

5.1 Metod för enkätundersökning 

Enkätundersökningens syfte är att beskriva respondenternas uppfattning av användningen 

av tidigare inlärda språk i svenska som andraspråksklassrummet. Materialet förväntas 

visa strukturer och mönster i elevernas språkanvändning vid undersökningstillfället 

(Otterup, 2005).  

 Urval 

Studiens undersökningspopulation består av klasser som studerar svenska som 

andraspråk på gymnasiet. Ett bekvämlighetsurval användes i den mening att endast skolor 

som befann sig inom ett rimligt reseavstånd fick förfrågan att delta i studien. Trots 

bekvämlighetsurvalet är intentionen ändå att få ett så representativt urval som möjligt för 

att spegla de rådande förhållandena i landets svenska som andraspråksklassrum 

(Denscombe, 2018). 

 Respondenterna 

Totalt kontaktades 22 gymnasieskolor, varav sju stycken svarade med 20 mejladresser till 

undervisande lärare i ämnet svenska som andraspråk. Utav dessa var det sex lärare som 

slutligen tackade ja till att medverka i studien tillsammans med en eller två av sina klasser. 

Det resulterade till att enkäten besvarades av sex lärarrespondenter och 87 

elevrespondenter från sju olika gymnasieklasser. I Tabell 1 redovisas fördelningen av 
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respondenter i de olika klasserna. Lärare 1 och lärare 3 deltar i studien med två klasser 

vardera. Klass 7 har två undervisande lärare i samma klassrum. 

 
Lärare Undervisat 

i antal år 

Klass Ämne Antal elever 

Lärare 1 1 år Klass 1 

Klass 2 

SVA 1 

SVA 2 

14 

14 

Lärare 2 11 år Klass 3 SVA 1 11 

Lärare 3 10 år Klass 4 

Klass 5 

SVA 3 

SVA 1 

5 

19 

Lärare 4 10 år Klass 6 SI 13 

Lärare 5 

Lärare 6 

9 år 

3 år 

 

Klass 7 SI 11 

 

Tabell 1 Fördelningen av respondenter mellan klasserna. Förkortningen SVA står för gymnasieämnet 

”svenska som andraspråk”. SI står för ”språkintroduktion”. 

 

Samtliga lärarrespondenter har en lärarlegitimation i ämnet svenska som andraspråk och 

erfarenhetsspannet sträcker sig från ett till elva år. 24 elevrespondenter studerar 

språkintroduktion medan 63 elever studerar ämnet svenska som andraspråk på olika 

nivåer. Klasserna representerar både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Vidare 

var det fem klasser som studerade på kommunala gymnasieskolor och två klasser som 

studerade på privata gymnasieskolor. Det kan således antas vara ett någorlunda 

representativt urval i förhållande till undersökningspopulationen. 

I snitt använder elevrespondenterna tre språk, och den eleven med flest språk i sitt 

svar har angett tio olika språk. I Figur 2 visas hur många språk varje elev anser sig 

använda. 

25

30

16

6

10 2 språk

3 språk

4 språk

5 språk eller fler

Inget svar

Figur 2 Hur många språk eleverna anser sig använda i sitt fullständiga 

språkregister. Siffrorna i cirkeldiagrammet motsvarar antal elever. 
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77 elever har studerat i ett annat land än Sverige. Av dessa har 6 elever studerat i 

två länder eller fler, och 19 elever spenderade sina skolår utanför födelselandet. I snitt har 

eleverna sex års skolerfarenhet innan ankomsten till Sverige.  

 Enkätens utformning 

Enkäten består av ett pappersformulär med sju frågor, varav de flesta innehåller delfrågor. 

Frågorna besvaras med hjälp av svarsalternativ eller fritext. Enkäten beräknas att ta cirka 

10-15 minuter att besvara. Anledningen till frågeformulärets korta omfång är dels att 

underlätta möjligheten att låna ut lektionstid, dels att minska risken för slentrianmässigt 

ifyllda svar på grund av tappat intresse (Denscombe, 2018). 

Varje ämne i elevenkäten inleds med en ja- och nejfråga som beroende på 

respondentens svar följs av följdfrågor (se Bilaga 1). Fråga 1-3 i elevernas enkät ämnar 

beskriva respondenternas språkliga bakgrund. Syftet med fråga 5-7 är att kartlägga 

elevernas uppfattningar om användningen av tidigare inlärda språk i undervisningen. 

Svaren ska indirekt besvara huruvida translanguaging förekommer i klassrummen. Fråga 

5 efterfrågar huruvida eleverna anser att de har nytta av tidigare inlärda språk i ämnet 

svenska som andraspråk. I fråga 6 tar eleverna ställning till huruvida de använder andra 

språk än svenska. Slutligen svarar eleverna på huruvida lärarna uppmuntrar dem till att 

utnyttja sin flerspråkiga resurs. Fråga 4 och delfråga 6c är strukna och anledningen 

framkommer i metoddiskussionen. 

 Lärarnas enkät har en liknande struktur, med skillnaden att frågorna gällande 

elevernas språkanvändning är omformulerade och mottagaranpassade till ett 

lärarperspektiv (se Bilaga 2). 

 Genomförande 

Ett pilottest genomfördes med en flerspråkig universitetsstudent som påbörjat sin 

språkutveckling i svenska i vuxen ålder. Sedan påbörjades enkätdatainsamlingen genom 

att klasserna besöktes under lektionstid. Undersökningstillfällena inleddes med en 

presentation om mig själv, studiens syfte, att deltagandet är anonymt och frivilligt samt 

hanteringen av enkätsvaren. Allt i enlighet med de vetenskapliga etikreglerna. Eftersom 

samtliga respondenter var över femton år behövdes inget extra samtycke från 

vårdnadshavare (SFS 2003:460). Under pilottestet gjordes upptäckten att det kan uppstå 

förvirring vid uttrycket ”att använda ett språk”. Det ledde till att inledningen även innehöll 
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en muntlig förklaring av begreppet utifrån Skolverkets (2018) definition. Därefter fyllde 

respondenterna i enkäterna. Eleverna kunde anmäla sitt intresse till att delta i 

intervjuundersökningen genom att underteckna enkätens baksida med sitt och lärarens 

namn (se Bilaga 1). 

 Bearbetning och analysmetod 

När datainsamlingen var färdig överfördes alla svar från pappersenkäterna till Excel. Där 

kodades alla formulärsvar utifrån lärare (L), klass (K) och elevernas deltagarsiffra (E), 

vilket exempelvis kan frambringa koden L1K1E01. Med hjälp av Excels 

sorteringsverktyg undersöktes mönster och trender i elevernas språkanvändning. Sedan 

analyserades resultatet för att synliggöra överensstämmelsen med translanguaging. 

Ett exempel på hur man kan utläsa en tendens till translanguaging är genom att 

undersöka hur öppet och explicit användningen av tidigare inlärda språk är. Det kan 

respondenterna besvara indirekt genom att ange med vem eller vilka personer eleverna 

flerspråkar med. Respondenterna fick välja mellan fyra alternativ, som har graderingstal 

utifrån hur väl svarsalternativet överensstämmer med translanguaging som pedagogiskt 

perspektiv. Alternativen och graderingssystemet visas i Tabell 2. 

 

Svarsalternativ Graderingstal Tolkning av graderingstal 

När jag/eleven arbetar själv 1 Implicit användning. Språket läggs inte märke 

till mer än av eleven själv. 

Med klasskamrater, när 

vi/eleverna spontant väljer att 

samarbeta 

2 Implicit användning, elevstyrd och spontan. 

Språket läggs märke till av fler än en person. 

Med klasskamrater, när 

läraren/jag bestämmer att 

vi/eleverna ska samarbeta. 

3 Explicit användning, elevstyrd eller lärarstyrd 

och planerad. Språket läggs märke till och 

legitimeras av flera personer. 

I helklass, tillsammans med alla 

klasskamrater och läraren/mig 

4 Explicit användning, lärarstyrd och planerad. 

Språken läggs märke till av alla och 

legitimeras som inlärningsverktyg.  

Tabell 2 Graderingssystem för de olika svarsalternativen till frågan: ”Med vilka personer använder du andra 

språk än svenska i klassrummet?” 

 

Respondenterna fick kryssa i flera svarsalternativ, och det svarsalternativ med högst 

graderingstal är det som registreras. Om en respondent exempelvis svarar att tidigare 

inlärda språk används i ensamarbete och tillsammans med klasskamrater efter lärarens 

uppmaning, kommer den respondentens svar att generera graderingstalet 3. Utifrån 
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respondenternas samlade svar beräknas sedan ett medeltal som placeras på en skala från 

1 till 4, där 1 innebär en ”dold” och individuell användning av tidigare inlärda språk, 

medan 4 visar att flerspråkande sker planerat och explicit inför helklass. Detta innebär att 

ju högre medeltal, desto mer överensstämmer elevernas generella språkanvändning i 

klassrummet med translanguaging. 

5.2 Metod för intervjuundersökning 

Intervjuundersökningen genomfördes via ljudinspelade och semistrukturerade 

fokusgruppsamtal, en intervjuteknik där respondenterna tillsammans utbyter reflektioner 

och åsikter om forskningsämnet. Gruppintervjun utgör sedan en analysenhet eftersom 

gruppinteraktionen påverkar de enskilda respondenternas ställningstaganden (Wibeck, 

2010). 

 Urval 

När enkätdatainsamlingen var slutförd blev två klasser slumpmässigt utvalda genom 

lottning. Lärarna till de utlottade klasserna fick sedan agera kontaktpersoner och föreslå 

lämpliga fokusgrupper utifrån de elever som anmält sitt intresse i enkäten. Genom att 

använda läraren som kontaktperson ökas chansen att intervjun präglas av ett tryggt och 

öppet samtalsklimat (Wibeck, 2010). 

Med hänsyn till tidsaspekten intervjuades två fokusgrupper med fyra 

gruppmedlemmar vardera. Små gruppkonstellationer är rekommenderat eftersom varje 

respondent tilldelas större talutrymme och får större chans till inflytande (Wibeck, 2010). 

 Respondenterna 

Den första fokusgruppen bestod av Bara, Emelie, Idil och Jay, som studerade i en 

språkintroduktionsklass med en praktisk yrkesinriktning. Den andra gruppen bestod av 

Ayaan, Bashiir, Siyaad och Omar, som även de studerade på en praktiskt inriktad linje, 

fast i en fristående gymnasieskola och i ämnet svenska som andraspråk. Samtliga 

respondenter har blivit tilldelade fingerade namn.  

Grupperna kan å ena sidan beskrivas som homogena i det avseende att samtliga 

respondenter är flerspråkiga elever som definieras som andraspråkstalare och som 

studerar i gymnasiemiljö. Å andra sidan kan grupperna ses som heterogena i det avseende 

att eleverna har kommit olika långt i sin språkutveckling i svenska, bott i Sverige olika 
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länge och har varierade språkerfarenheter respektive språkanvändning. I Bilaga 3 visas 

respondenternas bakgrundsinformation. 

 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i de gymnasieskolor där eleverna studerar. Vid båda 

intervjutillfällena satt vi runt ett bord i avskildhet med passande förutsättningar för 

ljudinspelning. Rummen var på förhand möblerade så att gruppen satt i en rund formation. 

På så vis placerades eleverna i en inkluderande position, och jag riskerade inte att sitta i 

en auktoritär och påfallande ”ordförandeposition” (Wibeck, 2010). 

Innan inspelningen satte igång fick eleverna all nödvändig information för att 

uppfylla individskyddskravet (SFS 2003:460; Vetenskapsrådet, 2017). Eleverna fick 

tillfälle att ställa frågor, och skrev sedan på ett skriftligt samtycke (se Bilaga 4), samt blev 

tilldelade mina kontaktuppgifter för att få möjlighet att kunna ångra sin medverkan i 

efterhand (Denscombe, 2018). 

Intervjun inleddes med en introduktion där samtalsformen förklarades. Eleverna 

blev uppmanade att samtala sinsemellan och komma med egna inslag och frågor under 

samtalets gång. Eleverna tillskrevs rollen som sakkunniga experter med värdefull 

kunskap inom området, överordnade min roll som passiv observatör. Under hela intervjun 

hade eleverna tillgång till sina ifyllda enkäter, som fick agera både intervjuguide och 

stimulusmaterial. Intentionen var att intervjun skulle ha en semistrukturerad ordning, där 

eleverna får utrymme att frångå enkätfrågorna och fördjupa sig i intressanta sidospår 

(Wibeck, 2010). 

 Bearbetning och analysmetod 

Ljudklippen grovtranskriberades samma dag som intervjuerna skedde, medan minnet var 

färskt. Grovtranskriptionen fokuserar på innehållet och förbiser samtalsformen och 

interaktionsaspekten såvida det inte kan ha en avgörande betydelse för tolkningen av 

innehållet. Sedan undersöktes intervjumaterialet med hjälp av en innehållsanalys 

(Wicksell, 2010). Ljudinspelningarna avlyssnades parallellt med att intressanta passager 

i transkriptionen markerades med nyckelord som är av relevans för studiens 

frågeställningar. Ett exempel på hur en sådan markering kan se ut visas i Tabell 3. 
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Tabell 3 Exempel på markering av nyckelord i intervjumaterial 

 

Därefter parades citat med relaterade nyckelord ihop, för att bilda ett kluster av citat med 

en gemensam nämnare, det vill säga ett tema. För att stärka reliabiliteten genomfördes en 

interkodarreliabilitet (Wicksell, 2010). En extern bedömare med samma 

utbildningsbakgrund som jag kategoriserade analysenheterna utifrån de teman som 

upphittats. Sedan beräknades överensstämmelsen mellan våra sorteringar, som blev  

100 % efter första försöket. Efter den externa bedömningen studerades de olika citaten i 

respektive tema för att kunna utläsa hur uttalandena från fokusgrupperna bekräftar eller 

motsäger förekomsten av translanguaging i undervisningen. 

 Transkriptionsnyckel 

När samtalspassagerna återges i uppsatsen tillämpas en transkriptionsnyckel inspirerad 

av den som förekommer i Otterups (2005) avhandling. Transkriptionerna är mer 

skriftspråkliga än talspråkliga, i syfte att höja läsarvänligheten. I likhet med Otterup har 

jag valt att skriva vissa ord i mer talspråklig form för att förtydliga att intervjuutdragen 

ursprungligen är muntliga produktioner. Därför kan transkriptionen mer efterliknas ett 

”chattformat” snarare än vare sig rent skrift- eller talformat. Jag utelämnar även sektioner 

med uppbackning och reparationer som inte är väsentliga för tolkningen av innehållet. I 

Tabell 4 listas förekommande specialtecken och deras betydelse. 

 

Tecken  Betydelse 

…  kort paus 

(text)  mina kommentarer, som inte är en del av dialogen  

-  ett anförande blir avbrutet 

   

Tabell 4 Specialtecken som förekommer i transkriptionen 

Citat Nyckelord 

Idil: Jaa. Dom säger ibland när det finns svenska ord o 

man inte förstår, använd ditt språk, du kan översätta. 

lärarstyrd translanguaging 

i klassrum 

översätta 



 

14 

 

6 Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs och analyseras enkätundersökningen och intervjuundersökningen 

separat. Enkätmaterialet förväntas påvisa strukturer och mönster i elevernas 

språkanvändning, medan intervjumaterialet ska komplettera med djupare inblick och 

resonemang. 

6.1 Resultat av enkätdel 

Av de 87 eleverna är det 52 elever som anser att de har nytta av tidigare inlärda språk när 

de studerar svenska som andraspråk, medan 28 elever anser att de inte har det. I Figur 3 

visas svarsfördelningen. 

De 52 elever som anser sig ha nytta av tidigare inlärda språk exemplifierade i fritext hur 

den nyttan kan ta sig uttryck. Bland svaren går det att utläsa fem stycken kategorier som 

redovisas i Figur 4. Eleverna anser att den största nyttan med tidigare inlärda språk är 

översättning för ökad förståelse. 

49 elever skriver i sina enkäter att de använder tidigare inlärda språk i ämnet svenska som 

andraspråk. Med det sagt går det inte att med säkerhet fastslå att de resterande 38 eleverna 

52

28

7

Ja

Nej

Strukna svar

Figur 3 Elevernas svar på frågan: "Känner du att du har nytta av 

dina olika språk i svenska som andraspråksundervisningen?" 

Siffrorna i cirkeldiagrammet motsvarar antalet elevsvar. 

30

12

9

4 2 Översättning

Reflektion, bygga förståelse

Jämföra mellan språk

Litteracitet

Diskutera/samarbeta med andra

Figur 4 Elevernas exempel på hur tidigare inlärda språk främjar 

språkutvecklingen i svenska. 
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enbart använder svenska, eftersom det finns en risk att frågan har missförståtts. Mer om 

det går att läsa i metoddiskussionen.  

Eleverna som anser sig använda tidigare inlärda språk upplever att flerspråkandet 

sker frekvent. 36 av 49 elevrespondenter uppger att de använder tidigare inlärda språk 

minst varje vecka, varav 18 av dessa anser sig använda tidigare inlärda språk varje lektion. 

I Figur 5 visas elevernas svarsfördelning mellan de fyra alternativen. 

 

I Figur 6 visas med vilka personer eleverna använder andra språk än svenska. Det 

svarsalternativ som fick klart minst markeringar är ”I helklass, med alla klasskamrater 

och läraren”. Resten av alternativen har en jämn svarsfördelning.  

 

 

Figur 6 Elevernas svar på frågan: "Med vilka personer använder du andra språk än 

svenska i klassrummet?" Eleverna kunde kryssa i flera svarsalternativ, och det totala 

antalet svar är därför högre än antalet elevrespondenter.  
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Figur 5 Elevernas svar på frågan: "Hur ofta använder du andra språk än 

svenska i klassrummet?” 
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68 elever svarar nej på frågan om läraren uppmuntrar till flerspråkande i klassrummet, 

medan 13 elever anser det motsatta. Svarsfördelningen visualiseras i Figur 7. 

Figur 7 Elevernas svar på frågan: "Brukar din lärare 

uppmuntra dig till att använda fler språk än svenska i 

klassrummet?". Siffrorna illustrerar antalet elevsvar. 

 

När det kommer till lärarnas enkätsvar anser samtliga lärare att eleverna kan ha nytta av 

tidigare inlärda språk i svenska som andraspråksundervisningen. Bland deras 

kommentarer finns argumenten att tidigare inlärda språk kan användas för översättning 

mellan språk, jämförelser mellan språk, diskussioner med kamrater som delar ett 

gemensamt språk samt vid reflektion för ökad förståelse. En lärare uttrycker att nyttan 

med tidigare inlärda språk sträcker sig utöver språk- och kunskapsinlärningen: ”Oj, det är 

svårt att svara på eftersom det bara finns 3 rader att skriva på. Språket ger en identitet för 

eleven”. 

På frågan om tidigare inlärda språk används i undervisningen svarade samtliga 

lärare ja. Hälften av lärarna lägger märke till att eleverna använder andra språk än svenska 

varje lektion. De andra tre lärarna har en spridning från varje vecka till några gånger per 

termin, se Figur 8.  
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Figur 8 Lärarnas svar på frågan: "Hur ofta används andra 

språk än svenska synligt och explicit i klassrummet?" 
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Samtliga lärare upplever att deras elever använder tidigare inlärda språk i ensamarbete 

och vid spontant samarbete med klasskamrater. Två lärare anger att tidigare inlärda språk 

används i helklassarbete. En lärare tillägger i fritext att eleverna använder flera språk 

tillsammans med studiehandledare. Figur 9 sammanställer svarfördelningen. 

 

 

Figur 9 Lärarnas svar på frågan: "Med vilka personer använder dina elever andra språk än 

svenska i klassrummet?" Lärarna kunde välja fler svarsalternativ, och det totala antalet svar är 

därför högre än antalet lärarrespondenter.  

 

Fem av sex lärare anser att de uppmuntrar eleverna till att använda andra språk än svenska 

i klassrummet. Läraren som svarade ”nej” på frågan kommenterar: ” Inte aktivt, eleverna 

är duktiga på att göra det själva. Jag brukar låta dem diskutera på sina modersmål men att 

jag lyssnar och ber dem förklara för mig på svenska vad de har kommit fram till. ” 

De lärare som svarar ”ja” på frågan har exemplifierat i fritext hur den uppmuntran 

genomförs i praktiken. Deras kommentarer listas i Tabell 5, utan en specifik ordning. 

 

Kommentar 1 Använda lexin - översätta ord till sitt modersmål för att öka 

ordförståelsen/inlärningen vid läsning av texter. Skriva på sitt eget språk + översätta 

(mest vid nybörjarinlärning). 

Kommentar 2 Att förklara för varandra på modersmålet, ta reda på vad det heter/hur man gör på 

modersmålet och sedan överföra det till svenskan. 

Kommentar 3 Formulera en förklaring på ditt språk, hjälp kompisen att förstå. 

Kommentar 4 Har nog tyvärr varit dålig på att göra det explicit, men uppgifter baserade i att jämföra 

språk både grammatiskt och kulturellt. 

Kommentar 5 Översätta mellan språken, jämföra. Att exempelvis persiska är ett gammalt rikt 

kulturspråk mycket äldre än svenska. 

Tabell 5 Lärarnas exempel på hur de uppmuntrar till användning av tidigare inlärda språk. 
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6.2 Analys av enkätdel 

Ungefär hälften av eleverna och samtliga lärare anser att tidigare inlärda språk kan bidra 

med nytta i utvecklingen i svenska. Bland kommentarerna listas användningsområden 

som översättning och jämförelse mellan språk, men också som inlärningsinstrument och 

reflektionsverktyg. Ungefär lika många respondenter, hälften av eleverna och alla lärare, 

anser att tidigare inlärda språk används i klassrummet. Bland dessa uppger majoriteten 

att språken används ofta, minst en gång i veckan eller mer.  

För att ta reda på hur explicit och öppet flerspråkandet sker i klassrummet kan man 

studera tillsammans med vem eleverna flerspråkar. Utifrån enkätsvaren går det att utläsa 

ett graderingstal mellan 1 och 4. Ju högre siffra, desto högre överensstämmelse med 

translanguaging som pedagogiskt verktyg. I kapitel 5.2.5 operationaliseras 

analysverktyget djupare. Graderingstalet från elevernas insamlade svar blev 2,4 poäng, 

medan lärarnas blev 3,2 poäng (se Figur 10).  

 

 

Detta kan utifrån Tabell 2 antyda att eleverna indirekt uppger att translanguaging sker 

öppet i klassrummet och elevinitierat. Lärarnas svar kan visa att de uppfattar att 

translanguaging sker öppet och någorlunda lärarstyrt. Totalt sett upplever inte 

respondenterna att tidigare inlärda språk används i helklass. 

När det kommer till läraruppmuntran finns det en stor motsättning bland elev- och 

lärarsvaren. En stark majoritet hos eleverna anser att läraren inte uppmuntrar till 

flerspråkigt användande i klassrummet. Bland lärarna svarar fem av sex det motsatta. Det 

är dock svårt att se huruvida lärarna använder sig av flerspråkiga instruktioner såsom 

Cummins (2007) förespråkar, det vill säga som större projekt där flerspråkiga handlingar 

är inplanerade som självklara moment. De flesta exemplen som läraren ger antyder att 

2,391304348

3,166666667

1 2 3 4

Elevernas medeltal

Lärarnas medeltal

Poängskala

Figur 10 Respondenternas medelvärde i graderingen av hur explicit och 

planerat translanguaging sker i klassrummet. 
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flerspråkigheten utnyttjas som stöttning i undervisningen, snarare än i sin egen rätt. 

Endast en lärare har ett explicit exempel på flerspråkiga instruktioner till nyanlända elever 

(se kommentar 1 i Tabell 5). Mellan raderna insinueras det dock att de flerspråkiga 

uppgifterna avtar i takt med elevernas utveckling i svenska.  

6.3 Resultat och analys av intervjudel 

Till skillnad från enkätdelen kommer intervjudelens resultat och analys att slås samman, 

eftersom det vid en innehållsanalys är svårt att dra en klar gräns mellan det objektiva 

redogörandet och undersökarens tolkning (Wibeck, 2010).  

Resultatet består av de tematiska områden som framkom under bearbetningen av 

intervjumaterialet: Tema 1) där informanternas uttalanden bekräftar translanguaging i 

klassrummet respektive Tema 2) där informanternas uttalanden dementerar 

translanguaging. Dessa kategorier har sedan indelats i subkategorier. I Tabell 6 listas de 

olika temana. 

 

Tema Underordnat tema  

1. Translanguaging 1.1. Elevstyrd translanguaging  

 1.2. Lärarstyrd translanguaging  

2. Inte translanguaging 2.1. ”bara svenska” 

 2.2. fokus på ett språk 

Tabell 6 Lista över temana i intervjumaterialet 

 

 Uttalanden som bekräftar translanguaging 

De uttalanden som bekräftar användningen av translanguaging har delats in i 

subkategorierna elevstyrd respektive lärarstyrd translanguaging. 

6.3.1.1 Elevstyrd translanguaging 

Båda fokusgrupperna ger indirekta exempel på elevstyrd translanguaging, både i det 

enskilda arbetet men också öppet i interaktion med andra. Translanguaging i ensamarbete 

sker dels som stöttning vid språkförståelse när språkresursen i svenska inte räcker till. 

Exempelvis vid översättning och för att söka upp förklaringar till svåra ord. 

Translanguaging används också som en kognitiv resurs i skolarbetet, exempelvis vid 
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reflektion eller genomförandet av en uppgift. Det sistnämnda exemplifieras av Bara i 

nästkommande citat.  

 

Fokusgrupp 1 

Bara: …först jag tänker på mitt språk. Ibland jag skriver på arabiska och sen jag 

översätter till svenska. Till exempel om jag ska skriva en novell jag måste skriva på mitt 

språk. Sen jag översätter till svenska. 

 

I de två följande utdragen beskriver Siyaad och Ayaan att deras flerspråkande sker 

reflexmässigt och automatiskt i deras skrivarbete. De kan eventuellt ses som exempel på 

när elevstyrd translanguaging uppfattas som naturlig av eleverna.  

 

Fokusgrupp 2 

Siyaad: Tanken e de första man tänker på somaliska, va man ska skriva på svenska… 

Helena: Så du tänker på somaliska -  

Siyaad: Jag tänker på somaliska först, va jag ska skriva, sen jag ska översätta till 

svenska på pappret, va jag ska skriva. 

 

Fokusgrupp 2 

Ayaan: Jag sa samma sak som Siyaad sa, jag tänker på somaliska sen skriver jag på 

svenska... Det kommer ju automatiskt tycker jag. 

Helena: Aha, de e somaliska som kommer upp först i huvudet? 

Ayaan: Aa 

 

När det kommer till en mer öppen användning av tidigare inlärda språk, alltså när fler än 

eleven själv hör eller lägger märke till språket, berör samtliga exempel verbala 

kommunikationssituationer med klasskamrater som delar ett gemensamt språk. 

Translanguaging sker främst vid situationer där eleverna förklarar eller förtydligar något 

svårförståeligt för varandra, eller vid spontana diskussioner för att lösa en uppgift. 

 

Fokusgrupp 2 

Siyaad: Ja, man kan säga när vi har såna svåra ord på svenska så vi brukar ta typ 

somaliska eller den språk som du kan lättast, så man bara översätter… Eller ja, 

man aa.  
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Bashiir: Asså somaliska använder jag asså när jag typ berättar nånting på somaliska 

till nån annan kompis asså, som inte kan ordet på svenska. Så jag använder ju 

somaliska, ja. Man kan - 

Siyaad: Eller man kan säga också vi brukar hjälpa varandra på somaliska. 

 

Fokusgrupp 2 

Omar: Så om vi kan inte svenska vi tar den språket som vi kan. Alltid så.  

Helena: Så ni alla använder de när ni samarbetar och förklarar f -  

Siyaad: Man kan säga när vi har typ uppgift att göra eller… asså vi brukar ta det på 

den språket det är lättast, som vi förstår alla. Det är lättaste vägen att ta när 

man har uppgift, man kan säga. 

 

Även vid muntlig interaktion finns det tendenser till att eleverna upplever att det är 

naturligt med translanguaging, vilket visas i nästkommande samtalsutdrag. 

 

Fokusgrupp 1 

Idil: Ja, jag tänker att… Ibland också jag känner i hjärnan att somaliska o svenska 

blandat, till exempel när jag pratar med en person som är somalie o jag bara 

blandar mot svenska.  

Bara: Samma här 

Jay: Jag också 

 

Fokusgrupp 2 

Siyaad: Svenska somaliska man blandar, svesomaliska. 

Bashiir (tyst): Svemaliska 

Helena: Aha, så ni pratar båda språken samtidigt?  

Siyaad: Ja man kan blanda. 

Bashiir (samtidigt): Ja 

Omar: Ja  

Ayaan: De mesta vi gör e ju (ej hörbart) –  

Siyaad: Ja de mesta vi gör e det. 

 

I fokusgrupp 2 upplever eleverna att språken är så sammanflätade att de nästintill beskrivs 

som ett ”hybridspråk”, som eleverna kallar för ”svesomaliska” eller ”svemaliska”. 

Sammanfattningsvis upplever båda fokusgrupperna att elevstyrd translanguaging 

förekommer naturligt i undervisningen, både vid enskilt arbete och vid gruppinteraktion.  
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6.3.1.2 Lärarstyrd translanguaging 

I den andra fokusgruppen berättar respondenterna att deras lärare visar ett personligt 

intresse för de olika språken som förekommer i klassen. Det går att antyda en 

uppskattning hos eleverna genom skratt i dialogen och vad som förefaller vara en lättsam 

relation till läraren. 

 

Fokusgrupp 2 

Omar: Men han kan några ord somaliska och arabiska och så. 

Siyaad (samtidigt): Han brukar fråga somaliska ord. 

Omar: Eller han frågar oss va betyder de, va betyder de. 

Helena: Frågar (lärarnamn) det?  

Omar: Ja 

Bashiir: Ja  

Helena: När gör han det?  

Siyaad: Ibland han googlar det själv så han frågar oss e de rätt å så. 

Ayaan: Han e så nyfiken på allas språk så han vill lära sej, också. 

Helena: Så (lärarnamn) vill också lära sej flera språk? 

Bashiir – Aa, han vill bli somalier slash arab. 

(Skratt hörs) 

Helena – När frågar han om de här sakerna är de lektionerna - 

Ayaan – Aa på lektionerna. 

Omar – Mellan lektionerna. 

Bashiir – Ja typ ja. 

Ayaan – Eller på rasten också när vi sitter där så kommer han. 

 

Eleverna berättar vid ett annat skede att samma lärare även uppmuntrar eleverna till att 

diskutera sinsemellan på valfritt gemensamt språk vid grupparbeten eller 

gruppdiskussioner.Intressant att nämna är att ett liknande responsmönster uppstod hos 

båda fokusgrupperna första gången de blev tillfrågande om huruvida deras lärare 

uppmuntrar till flerspråkande. Inledningsvis kommer ett närmast reflexmässigt ”nej”, 

följt av att en elev invänder och lyfter fram ett exempel på läraruppmuntran. Först då blir 

de övriga gruppmedlemmarna påminda. 
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Fokusgrupp 2 

Helena: Brukar (lärarnamn) nån gång säga, säg det här på somaliska istället, eller 

engelska istället, eller skriv de här på det språket. 

Flera elever: Nää 

Siyaad: Han säger bara ni kan diskutera med somaliska, asså om vi kan komma bra 

överens, men vi måste skriva på svenska. Vi kan inte skriva på somaliska eller 

arabiska. Vi kan diskutera på somaliska men vi kan inte skriva på somaliska 

på pappret. Vi kan skriva på svenska. 

Helena: Så (lärarnamn) säger, prata gärna på ett annat språk men skriv på svenska. 

Ayaan: Aa 

 

Fokusgrupp 1 

Helena: E det nån gång när (lärarnamn 1) eller (lärarnamn 2) säger, ja men gör det 

här på somaliska, gör det här på dari… 

Iris och Emelie: Nää… 

Jay: Nej, när jag arbetar själv. 

Bara: Bara när man… Till exempel igår vi hade ett test, hon sa anteckna och använda, 

översätta det här svåra ordet till ditt språk, då du fattar… Faktiskt det var svåra 

ord… 

 

Hos fokusgrupp 1 räcker dock inte Baras första exempel för att väcka minnena till liv. 

Några minuter senare får Bara förtydliga att lärarens instruktioner gällde hela klassen, 

och inte bara honom, vilket får resten av gruppen att minnas.  

 

Fokusgrupp 1 

Helena: Emelie, har (lärarnamn 1) o (lärarnamn 2) bett dej att använda thailändska 

nån gång? 

Emelie: Nää 

Helena: Skriv de där först, eller översätt –  

Bara: Igår sa hon till alla, inte bara till mej.  

Helena: Till alla? 

Bara: Ja, alla i klassen – 

Idil: Jaa. Dom säger ibland när det finns svenska ord o man inte förstår, använd ditt 

språk du kan översätta. 

Emelie (Utbrister): Ja! Bara när jag arbetar själv som jag använder mitt språk att 

översätta på svenska, eller från svenska översätta på thailändska såhär. Eller 

engelska ibland. 
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 Uttalanden som dementerar translanguaging  

Bland de uttalanden som motsäger en användning av translanguaging i undervisningen 

går det att utläsa två upprepande mönster: 1) ”bara svenska” och 2) fokus på ett språk. 

6.3.2.1 ”Bara svenska” 

Bara och Emelie är de enda intervjurespondenter som i enkäten anger att de enbart 

använder svenska i klassrummet. Under intervjun håller de konsekvent fast vid detta svar. 

En återkommande motivering är att de saknar klasskamrater som talar arabiska respektive 

thailändska.  

 

Fokusgrupp 1 

Bara: Om jag har många som kan min språk, jag kan bara fråga honom inte på svenska 

på mitt språk. Men jag har inte, bara jag... Jag använder svenska. Bara hemma 

jag använder med mina kompisar mitt språk. 

 

Fokusgrupp 1 

Emelie: Inte jag  

Helena: Du använder inte thailändska. 

Emelie: Nä, ingen som kan tala thailändska i klassen. 

Idil: Bara din mor kan prata. 

 

Både Bara och Emelie motiverar frånvaron av arabiska respektive thailändska med 

avsaknaden av klasskamrater med ett gemensamt språk. Stundvis argumenterar Bara för 

att det är nödvändigt att anpassa sig till de svenska livsförhållandena, bland annat genom 

att tala svenska. Emelie visar att hon håller med. Det kan indikera att en underliggande 

enspråkighetnorm bidrar till deras positionering från arabiska och thailändska. 

 

Fokusgrupp 1 

Bara: Man e tvungen… De går inte att använda andra språk för att människor kommer 

inte att fatta det… 

Emelie: Aa 

Bara: O vi e i Sverige inte i - vi måste lära sig om vi ska leva här… Annars det går 

inte att du använder hela tiden mitt språk mitt språk, det lär mig inget. 
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6.3.2.2 Fokus på ett språk 

Två av eleverna i fokusgrupp 2, Bashiir och Omar, anser att det är nödvändigt att separera 

språk i vissa sammanhang. I de följande citaten resonerar de kring sin skrivprocess. 

 

Fokusgrupp 2 

Bashiir: De e alltid bra att tänka på svenska asså. Du ska skriva på svenska så att du 

måste tänka på de språk du ska skriva på, a de tycker jag. 

Helena: Vad sa du, du tänker på svenska också?  

Bashiir: Aa, jag tänker på svenska, asså när jag skriver en svensk text, o jag tänker på 

somaliska när jag skriver en somalisk text, jag har de delade. 

Helena: Du delar upp dom. 

Bashiir: Aa, jag delar upp dom.  

 

Fokusgrupp 2 

Helena: Omar, vilket språk tänker du på när du skriver en text till -  

Omar: Svenska, när jag skriver svenska jag tänker på svenska. De e lite skillnad med 

arabiska, o om jag ska skriva på svenska jag kommer inte översätta på arabiska. 

De går inte o läsa eller säga på arabiska, svenska e svenska o arabiska e 

arabiska. 

 

Både Bashiir och Omar använder visserligen fler språk än svenska i svenska som 

andraspråksundervisningen. Men de uttrycker att det är nödvändigt att tänka på samma 

språk som man skriver. Omar menar att det inte går att överföra det arabiska skriftspråket 

till svenska och vice versa, eftersom ”svenska är svenska och arabiska är arabiska”.  

7 Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur flerspråkiga gymnasieelever och 

deras undervisande lärare i ämnet upplever att tidigare inlärda språk används i ämnet 

svenska som andraspråk. Flerspråkandet som beskrevs av lärare och elever analyserades 

sedan för att se hur det överensstämmer med translanguaging som pedagogiskt 

perspektiv. Analysen är genomförd och härnäst följer metoddiskussionen respektive 

resultatdiskussionen för att avslutningsvis avrunda med studiens slutsats. 
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7.1 Metoddiskussion 

Härnäst kommer metoddiskussionen innehållandes metodkritik för studiens enkätdel 

respektive intervjudel. 

En stor fördel med enkätundersökningar är möjligheten att under en kort tid kunna 

samla in en stor mängd data där en mängd röster gör sig hörda. Resultaten är mätbara, 

vilket kan stärka studiens validitet och göra resultatet mer överföringsbart till andra 

situationer och kontexter (Denscombe, 2018). Dock ska det tilläggas att resultatet från 

enkäterna speglar åsikter som finns vid undersöknings-tillfället, från just dessa 

respondenter vid denna specifika kontext. Det går på så vis inte att oreflekterat 

generalisera resultaten helt (Otterup, 2005).  

Det visade sig vara en fördel att finnas närvarande i klassrummet under 

enkätdatainsamlingen. Dels gav det mig en ökad kontroll över att undersökningstillfällena 

var likartiga, till exempel att de olika klasserna försågs med liknande information och 

instruktioner (jfr Otterup, 2005). Dels kunde jag reda ut oklarheter som dök upp. Flera 

elever hade svårt att tyda definitionen om ”nyttan” med tidigare inlärda språk. Då var det 

till stor fördel att finnas på plats och kunna förtydliga frågan.  

Vid utformningen av enkäten hämtades inspiration från enkäter som tillämpats i 

tidigare studier, i syfte att höja reliabiliteten (jfr med Gunnarsson & Källqvist, 2016; 

Otterup, 2005). Men trots det finns det kritik värt att nämna när det kommer till enkäten. 

Fråga fyra i enkäten blev struken från studien eftersom det visade sig vara irrelevant för 

studiens frågeställning. Frågan ämnade undersöka elevernas benägenhet att reflektera 

kring sin flerspråkighet på en metanivå. Dock kunde detta varken bevisas eller dementeras 

utifrån enkätsvaren.  

Det finns också tecken på att instruktionerna i enkäten har varit bristfälliga. Fråga 

6 är en ja- och nej-fråga som lyder: ”Använder du andra språk än svenska i ämnet svenska 

som andraspråk?” (se Bilaga 1). Efter frågan följer fyra delfrågor som endast ska besvaras 

av de elever som svarade ”ja”. Detta uppfattades enbart delvis av respondenterna. Av de 

34 elever som svarade ”nej” på fråga 6, var det enbart två elever som hoppade direkt till 

fråga 7. De resterande hoppade visserligen över delfråga 6a, men besvarade fråga 6b-6d. 

Att 32 respondenter misstolkar strukturen visar att instruktionen var bristfällig. 

I fråga 6c uppmanas eleverna att markera svarsalternativ som de anser exemplifierar 

deras flerspråkande i klassrummet. Den frågan fick också strykas från studien eftersom 



 

27 

 

det blev för många bortfall i form av motsägelsefulla svar, eller svar som visade på 

missförstånd. Till exempel visade några elevers friskrivna exempel att de syftade till 

flerspråkande i andra ämnen än svenska som andraspråk, eller till flerspråkiga aktiviteter 

som sker hemma. Detta gjorde att svarens trovärdighet inte kunde garanteras, och frågan 

ströks. 

Dessa missförstånd uppdagades inte under pilotundersökningen. Anledningen till 

det kan vara att respondenten i pilotundersökningen var en universitetsstudent med lång 

studiebakgrund och hög enkätvana. Även lärarna fyllde i enkäterna utan synliga 

missförstånd eller avvikelser i enkätstrukturen, vilket kan stärka misstanken att en del av 

de felaktiga elevsvaren beror på låg enkätvana. 

Intervjudelen bestod som sagt av ljudinspelade fokusgruppssamtal. Fördelen med 

gruppintervjuer framför intervjuer med enskilda personer är möjligheten att samla in ett 

bredare perspektiv av åsikter. Dessutom formuleras, prövas och omformuleras 

respondenternas tankar om ämnet under samtalets gång. Detta synliggör dynamiken och 

föränderligheten hos elevernas åsikter, till skillnad från enkätsvar som ger intrycket att 

åsikterna är färdigkonstruerade och bestämda (Wibeck, 2010). 

En risk med gruppintervjuer är att interaktionen mellan eleverna kan ha en större 

påverkan än vad som framkommer i studien, särskilt när analysen är innehållsfokuserad 

som i det här fallet. I redan existerande grupper kan det finnas etablerade maktstrukturer 

som hämmar vissa elever från att uttrycka sig fritt. Den risken har möjligen åtgärdats 

genom att läraren fick agera kontaktperson och konstruera trygga grupper (Wibeck, 

2010).  

Trots det förekom en osäkerhet hos vissa deltagare, men anledningen verkar inte 

ligga bakom gruppkonstellationen. Jay från fokusgrupp 1 uttryckte tidigt i intervjun att 

han kände en stor osäkerhet när han pratar svenska, vilket också gjorde sig märkbart under 

samtalets gång. Jay var visserligen aktiv under hela intervjun och gav ofta respons till de 

andras uttalanden. Men hans egna anföranden var fåordiga och kunde därför inte utgöra 

fullständiga analysenheter vid bearbetningen av materialet. Följaktligen har Jays 

kommentarer en låg närvaro i intervjumaterialet. 

Ett problem som uppstod var att den semistrukturerade samtalsformen blev mer 

strukturerad än vad som var planerat. Så fort eleverna hade gett varsitt svar på frågan 

inväntade de en uppföljning från mig. För att eleverna skulle bygga vidare på varandras 
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resonemang krävdes en direkt uppmaning från min sida. Kanske beror det på en ovana att 

resonera i gruppsamtal, eller på en blyghet inför att moderatorn är obekant. Oavsett orsak 

blev min roll som moderator mer styrande och aktiv än vad som var tänkt från början. Det 

kan ha gjort att en eventuell intervjuareffekt påverkat respondenternas svar (Denscombe, 

2018; Wibeck, 2010). 

7.2 Diskussion av resultat  

Resultatet visar att lärarna och hälften av eleverna upplever att elevinitierad 

translanguaging förekommer naturligt i det flerspråkiga klassrummet. De flerspråkiga 

aktiviteter som skildras i enkät- respektive intervjuundersökningen motsvarar de 

beskrivningar som finns av elevstyrd translanguaging för inlärningssyfte (French, 2016; 

García & Wei, 2014; Jonsson, 2018).  

Dock visar resultatet att translanguaging inte är helt etablerat enligt eleverna. 

Hälften av eleverna i enkätundersökningen svarar att de varken använder eller ser nyttan 

med tidigare inlärda språk i ämnet svenska som andraspråk. Om translanguaging hade 

varit rådande i klassrummen skulle fler elever se flerspråkighet som en resurs, om man 

ser till tidigare studier (Torpsten & Svensson, 2017; Leoni m.fl., 2011). Emelie och Bara 

är två intervjurespondenter som anser att de enbart använder svenska, trots att de sedan 

ger konkreta exempel på elevstyrd translanguaging. Deras ambivalenta svar kan 

eventuellt grunda sig i en positionering från tidigare inlärda språk. Detta kan tolkas utifrån 

att några av Baras och Emelies argument har en underliggande enspråkighetsideologi 

(García, 2009b). Paralleller kan dras till eleven Kim i Torpstens och Svenssons (2017) 

studie som gjorde en liknande positionering från thailändska när hans omgivning 

dominerades av en enspråkighetsnorm. Två andra intervjurespondenter, Bashiir och 

Omar, brukar visserligen flerspråka muntligt i klassrummet, men anser dock att 

språkseparation är nödvändig vid skrift. Den åsikten kan kopplas till en monoglossisk 

språksyn, där man menar att blandning av språk förvirrar mer än vad det främjar (García, 

2009a; Torpsten & Svensson, 2017). Den språkanvändningen samspelar inte med 

translanguaging som lutar sig mot en heteroglossisk ideologi (García, 2009a). 

Det finns en stor motsättning mellan lärarnas och elevernas syn på läraruppmuntran 

i klassrummet. I enkätundersökningen uppfattar lärarna generellt flerspråkandet i 

klassrummet som mer lärarstyrd och planerad än vad eleverna gör. 5 av 6 lärare uppger 
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att de på olika sätt uppmuntrar till flerspråkigt användande, men majoriteten av eleverna 

uppfattar inte lärarnas uppmuntran. Även i  intervjuundersökningen svarar grupperna 

spontant nej första gången de blev tillfrågande. Först när en av gruppmedlemmarna 

invände och gav ett konkret exempel på läraruppmuntran ändrar eleverna uppfattning. 

Enkät- och intervjusvaren talar därmed emot en lärarstyrd translanguaging, eftersom detta 

skulle ha resulterat till att fler elever varit medvetna om lärarnas uppmaningar till att 

utnyttja flerspråkiga resurser (Leoni m.fl., 2011; Torpsten & Svensson, 2017). 

Resultatet visar indirekt att lärarna främst uppmuntrar eleverna till att utnyttja 

flerspråkigheten som stöttning i undervisningen. I fokusgrupp 2 berättar man dock att 

läraren konsekvent låter eleverna diskutera och genomföra gruppuppgifter på valfritt 

språk, såvida de skriver på svenska. Deras lärare visar dessutom en genuin nyfikenhet till 

andra språk än svenska, och ställer ofta frågor till eleverna om de olika språken. Detta 

uppfyller några av de primära syftena med translanguaging, nämligen att synliggöra och 

normalisera flerspråkigheten i klassrummet (García & Wei, 2014).  

Däremot saknas tydliga exempel från samtliga klasser på förplanerade och 

strukturerade flerspråkiga uppgifter, där flerspråkandet är en del av syftet. Det saknas 

också konkreta exempel på att tidigare inlärda språk används vid helklassinteraktion. Det 

här resultatet kan betyda att translanguaging inte utövas fullt ut i klasserna. Det räcker 

nämligen inte med att lärarna är positivt inställda till flerspråkighet. För att befästa 

translanguaging som pedagogisk strategi måste läraren regelbundet inkorporera 

flerspråkiga övningar och utrymmen som explicit utnyttjar elevernas fullständiga 

språkregister (Cummins, 2007; French, 2015; García & Wei, 2014; Jonsson, 2018). 

7.3 Slutsats 

Elevstyrd translanguaging förekommer i samtliga klasser som deltog i studien, utifrån 

respondenternas uppfattningar. Det kan indikera att translanguaging upplevs som 

naturligt förekommande i flerspråkiga undervisningskontexter. Lärarna i studien ställer 

sig positiva till elevernas flerspråkiga resurser men är inte tillräckligt explicita i sin 

uppmuntran för att eleverna ska märka av det. För att translanguaging ska befästas som 

pedagogisk strategi, behövs en tydligare och mer strukturerad tillämpning av flerspråkiga 

uppgifter från lärarens sida. 
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7.4 Vidare studier  

Det visade sig att lärarna och eleverna hade olika uppfattningar om användningen av 

tidigare inlärda språk i klassrummet. Studiens syfte var inte att studera 

överensstämmelsen mellan lärare och elever. Därför har det enbart skett en jämförelse i 

de spänningspunkter där åsiktsskillnaden varit som störst. Det hade dock varit intressant 

att närmare studera samstämmigheten mellan lärare och elever gällande flerspråkandet i 

klassrummet. Det hade också varit intressant att jämföra med respondenter som befinner 

sig på en skola med uttalad flerspråkighetsnorm, för att se påverkan från de rådande 

språkideologierna.  
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Bilaga 1. Enkätformulär till elever 
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Bilaga 2. Enkätformulär till lärare 
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Bilaga 3. Intervjurespondenter, bakgrundsinformation 

 

  

 Fokusgrupp 1    Fokusgrupp 2    

 Bara Emelie Idil Jay Ayaan Bashiir Siyaad Omar 

Språk som 

används 

generellt 

arabiska 

svenska 

turkiska 

engelska 

svenska 

thailändska 

 

somaliska 

svenska 

dari 

svenska 

svenska 

somaliska 

arabiska 

svenska 

somaliska 

engelska 

spanska 

svenska 

somaliska 

engelska 

 

arabiska 

svenska 

Född i  

 

Syrien Thailand Somalia Afghanistan Somalia Somalia Somalia Syrien 

Ålder vid 

ankomst till 

Sverige 

 

16 år 16 år 13 år 15 år 13 år 11 år 13 år 17 år  

Studerat 

innan 

ankomst till 

Sverige 

 

Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

Vilket land  

 

Syrien Thailand - Iran - Somalia Somalia Syrien 

Antal år som 

studerades 

där 

 

6 år 9 år  - 5 år - 3 år 5 år 9 år 

Språk som 

användes där 

arabiska 

engelska 

franska 

thailändska - persiska - somaliska somaliska arabiska 

franska 
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Bilaga 4. Samtyckesblankett 

 

SAMTYCKE 

Hej, 

Jag heter Helena Karlsson Pacheco och jag studerar till gymnasielärare i svenska som 

andraspråk vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver en uppsats om flerspråkighet, och 

skulle vilja ställa några frågor om ämnet till dig och tre av dina klasskamrater.  

Jag kommer att spela in vårt samtal. Det är bara jag som kommer att lyssna på 

inspelningen och så fort uppsatsen är klar kommer jag att radera ljudklippet. Du kommer 

att vara helt anonym i uppsatsen, och ditt namn kommer att ersättas med ett annat namn. 

Jag behöver ditt medgivande för att göra inspelningen. Om du någon gång ångrar dig, och 

inte vill vara med i studien, kan du mejla mig. Då raderar jag allt som har med dig att 

göra, och du kommer inte att vara med i studien. Du kan också mejla mig om du har några 

frågor. 

Min mejladress: helena.karlssonpacheco@hotmail.com.  

 

******************************************************************* 

 

Jag tillåter att en inspelning av min röst får användas i den här studien. 

 

Underskrift av informant:___________________________________________ 

 

Datum:______________________ 

 

******************************************************************* 

 

Jag, Helena Karlsson Pacheco, lovar att hålla din identitet hemlig och att endast använda 

inspelningen till uppsatsen. 

 

Underskrift av student:________________________________________ 

mailto:helena.karlssonpacheco@hotmail.com

