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Abstract 

Föreliggande studie skrevs inom ett pågående forskningsprojekt på Linnéuniversitet i 

Växjö med titeln Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om 

språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering.  Projektledar, och handledare för 

denna uppsats, var professor Päivi Juvonen. Med fokus på språkliga resurser 

undersöktes hur nyanlända elever som fortfarande utvecklade vardagsspråket svenska 

undervisades i ämnesrelaterad svenska, i ämnena matematik och samhällskunskap, på 

en gymnasieskola där man sade sig arbeta språkinriktat i alla ämnen. Studiens teoretiska 

perspektiv utgjordes av Ruiz (1984) teori om ideologiska förhållningssätt till språk ur 

ett samhälleligt perspektiv och Bakhtins (1981) koncept om heteroglossi. Tre 

forskningsfrågor, tematiserade utefter tre dimensioner, användes för att besvara studiens 

övergripande syfte. Forskningsfrågorna handlade om vilka språkliga resurser som 

nyanlända ansåg var viktiga för dem (språklig dimension), hur lärare såg på att använda 

elevernas språkliga resurser i klassrummet (didaktisk dimension), samt om och i så fall 

hur dessa kom till uttryck i den ämnesundervisning som bedrevs (praktisk dimension). 

Data samlades in med en språketnografisk ansats genom språkporträtt, öppna 

språketnografiska klassrumsobservationer och fokusgruppsamtal. Insamlad data 

analyserades utifrån tematisk innehållsanalys och resultatet från studien visade en 

språklig repertoar med flera språkliga resurser hos eleverna, en resursorienterad syn på 

språk hos lärarna och en heteroglossisk språkpraktik i klassrummet. 

 

Nyckelord 

Svenska med didaktisk inriktning; ämnesrelaterad svenska; gymnasieskola; 

språkintroduktion; matematik; samhällskunskap; flerspråkiga elever; nyanlända elever; 

flerspråkighet som resurs. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ii 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................................................... 1 
1.1 Syfte och forskningsfrågor .......................................................................................... 3 

2 Teoretiska utgångspunkter .................................................................................... 4 
2.1 Attityder till språk ...................................................................................................... 4 
2.2 Heteroglossi ............................................................................................................... 5 

3 Tidigare forskning .................................................................................................. 6 
3.1 Forskning om språk och matematik ............................................................................ 6 
3.2 Forskning om språk och samhällskunskap ................................................................... 7 

4 Metod och forskningsdata ..................................................................................... 8 
4.1 Urval och avgränsningar ............................................................................................. 9 
4.2 Undersökningspersoner/ data .................................................................................... 9 
4.3 Språketnografi som metodologisk ansats .................................................................. 10 

4.3.1 Språkporträtt som insamlingsmetod ......................................................................... 10 
4.3.2 Fokusgruppsamtal som insamlingsmetod ................................................................. 12 
4.3.3 Öppen språketnografisk observation som insamlingsmetod .................................... 12 

4.4 Bearbetning av data och analysmetod ...................................................................... 13 
4.5 Forskningsetiska aspekter ........................................................................................ 13 
4.6 Reliabilitet och validitet ........................................................................................... 14 

5 Analys och resultat .............................................................................................. 14 
5.1 Språklig dimension ................................................................................................... 14 
5.2 Didaktisk dimension ................................................................................................. 19 
5.3 Praktisk dimension ................................................................................................... 21 

6 Diskussion ........................................................................................................... 24 
6.1 Inledning ................................................................................................................. 24 
6.2 Metoddiskussion ...................................................................................................... 25 
6.3 Resultatdiskussion ................................................................................................... 25 
6.4 Slutsatser ................................................................................................................. 27 
6.5 Vidare forskning ....................................................................................................... 27 

Referenser ............................................................................................................. 28 

Bilagor ...................................................................................................................... I 
Bilaga A Informationsbrev och medgivandeblankett ......................................................... I 
Bilaga B LP instruktioner .................................................................................................III 
Bilaga C Figur 2. Silhuetten som användes i studien; Figur 3. Elevernas språkporträtt 
(anonymiserade) ........................................................................................................... IV 
Bilaga D Guide till fokusgruppsamtal lärare: tankar kring flerspråkighet som resurser i 
undervisningen ............................................................................................................... V 
Bilaga E Bakgrundsenkät lärare ...................................................................................... VI 
Bilaga F Tabell 2. Huvud- och underteman utifrån tematisk innehållsanalys av LP .......... VII 
Bilaga G Tabell 3. Huvud- och underteman utifrån tematisk innehållsanalys av 
fokusgruppsamtal lärare .............................................................................................. VIII 
Bilaga H Tabell 4. Praktiker och realiseringsexempel utifrån analys av observerade 
praktiker i fältanteckningar, fotografier och ljudinspelningar .......................................... IX 

 



  

 

1 
 

1 Inledning  

I en artikel publicerad i tidskriften Svenskläraren, Nr 3 - 2015 skriver Bergh Nestlog: 

Ska vi hoppas på att tiden nu är mogen för språk i alla ämnen, så att alla lärare 

framöver på ett medvetet och kvalificerat sätt antagit utmaningen att inkludera 

alla sina elevers olika språk och sina ämnens specifika språk i all undervisning? 

(Bergh Nestlog 2015) 

Citatet, som är skrivet av en filosofie doktor och lektor i svenska språket med didaktisk 

inriktning, väcker många frågor: Varför och hur kan man inkludera alla sina elevers 

språk i klassrumsundervisningen? Vad innebär språk i alla ämnen? Ska alla lärare vara 

språklärare? Vad har olika ämnens språkbruk med svenskämnet och svensklärare att 

göra? Detta är stora frågor och det är i citatet ovan som föreliggande studie tar avstamp. 

Dagens flerspråkiga samhälle, en effekt av bland annat migration, 

internationalisering och globalisering (Hyltenstam & Milani 2012, s. 19), har lett till att 

den svenska befolkningens heterogenitet ökat språkligt och etniskt (Hyltenstam & 

Milani 2012, s. 113). Flerspråkighet utgör idag en viktig resurs både för hela samhället 

och för individen (Axelsson & Magnusson 2012, s. 346; Hyltenstam & Milani 2012, s. 

19). En växande globalisering har lett till att språkinlärning blivit vanligt och 

nödvändigt, även i tämligen språkligt homogena och enspråkiga samhällen. Idag lever 

majoriteten av världens befolkning i flerspråkiga miljöer och dagligen använder andra 

språk än sitt förstaspråk (L1) (Abrahamsson & Bylund 2012 s. 154). Tillvaratagandet av 

denna mångfald synliggörs bl.a. i hur skolan skapar en mångkulturell utbildning som 

utgår från elevernas individuella resurser och skapar likvärdiga möjligheter för alla 

elever (Axelsson & Magnusson 2012, s. 348 f.). 

 Med ett växande antal flerspråkiga elever1 förändras villkoren för att skapa bra 

lärandemiljöer för skolans alla elever och det behöver lärare anpassa sig till (Kouns 

2016, s. 142). Både nationell och internationell forskning visar att flerspråkighet i 

undervisning innebär gemensamma vinster för alla elever och läraren. Ett 

språkutvecklande arbetssätt främjar elevernas kognitiva utveckling, språk- och 

kunskapsutveckling samt identitetsutveckling. Även elevernas möjligheter att utvecklas 

                                                 
1 I denna uppsats definieras flerspråkiga elever som ”elever i skolan med annat modersmål än svenska 

eller annat modersmål utöver svenskan” (Lindberg & Hyltenstam 2013, s. 122). Studiens teoretiska 

perspektiv (Bakhtin 1981) möjliggör samtidigt för en bredare syn på flerspråkighet där alla personer i 

någon grad är flerspråkiga (se vidare 2.1.2).  
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till kompetenta medborgare, kvalificerade att leva i ett mångkulturellt samhälle, gynnas 

(Skolverket 2018, s. 127). 

Användning av flera språk i utbildning är inget nytt (García 2009, s. 145) och 

språkets betydelse för lärande är allmänt accepterat (Axelsson & Magnusson 2012, s. 

248). Ändå implementeras flerspråkig språkanvändning sällan av världens 

utbildningssystem (García 2009, s. 140) och fortfarande bedrivs en enspråkig 

undervisning i många skolor som oftast inte tar tillvara på flerspråkiga elevers språkliga 

resurser i undervisningen (Svensson 2016, s. 31).2 Lärarens didaktiska val kan begränsa 

både elevernas språk och identitet (The New London Group 1996) och förbud av vissa 

språk kan leda till att det uppfattas sakna värde. Legitimering av flerspråkighet höjer 

däremot språkens status i klassrummet och samhället (Jonsson 2008b, s. 164) och enligt 

García (2009) måste all undervisning bygga på de två principerna social rättvisa (eng. 

social justice) och social praktik (eng. social practice) oavsett elevgrupp. Social rättvisa 

förutsätter en positiv inställning till flerspråkighet i klassrummet där alla språk är lika 

mycket värda och används för lärande och kunskapsutveckling. Social praktik innebär 

ett strategiskt och långsiktigt arbete och en medvetenhet om att flerspråkighet utvecklas 

med tiden. Språkanvändning kan planeras av läraren explicit eller så kan eleverna 

använda sina språk på ett flexibelt sätt, genom bilingual languaging, även kallat 

translanguaging (García 2009, s. 153)3. Utan translanguaging är det omöjligt att leva 

och kommunicera inom flerspråkiga samhällen och det är även denna aktivitet som 

möjliggör för oss att förstå den flerspråkiga värld vi lever i (García 2009, s. 151). 

Språk utgör en central del i alla ämnen och all undervisning kan betraktas som 

språkundervisning (Jonsson 2008a, s. 143). Skolans specifika språkbruk innehåller 

gemensamma drag som förekommer i skolans alla ämnen och skiljer sig från 

vardagsspråket, vilket kan innebära stora utmaningar för elever (se t.ex. Christie 1989; 

1998; Martin 1993; 1997). Eftersom olika ämnen ställer olika krav på kunskapsformer 

har varje ämne även ett speciellt ämnesrelaterade språk (Nygård Larsson 2013, s. 580). 

Elever förväntas både kunna förstå och producera detta språk. Detta är nytt för de flesta 

elever när de börjar skolan, som måste lära sig att skilja mellan vardagsspråk – 

ämnesspråk (Liberg m.fl. 2010, s. 31). Speciellt för flerspråkiga elever är att de många 

                                                 
2 Se även t.ex. Bunar (2001), Lahdenperä (1997) och Parszyk (1999) som visar att elevers erfarenheter 

(språkliga och kulturella) inte nyttjas i tillräckligt hög utsträckning i skolan och ibland även ses som ett 

problem.  
3 Termen translanguaging myntades från början av Cen Williams för att beskriva en form av pedagogik 

(García 2009, s. 158). García har sedan lånat termen för att beskriva ”[…] the act performed by bilinguals 

of accessing different linguistic features or various modes of what are described as autonomous 

languages, in order to maximize communicative potential” (García 2009, s. 140). 
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gånger behöver utveckla vardagsspråket och skolans ämnesspecifika språkbruk 

samtidigt (Skolverket 2012, s. 39). L2-talare och framför allt nyanlända har inte en bas i 

talat vardagsspråk och forskning visar att det kan ta upp till 1–2 år att lära sig 

vardagsspråket och 6–8 år att lära sig skolspråket (Skolverket 2012, s. 38). 

För att elever ska lyckas i skolan måste de behärska ett funktionellt ämnesspråk, 

d.v.s. lära sig ämnesspecifika begrepp, texter, textmönster och uttryckssätt (Nygård 

Larsson 2013, s. 581). För att detta ska ske behöver skolan ha en vidgad syn på 

flerspråkighet, där flerspråkighet utgör en naturlig del av vardagen och samtliga elever 

inkluderas (Axelsson & Magnusson 2012, s. 352). Alla lärare måste arbeta med språk 

oavsett stadie, ämne, klass eller elevgrupp och således vara medveten om ämnets och 

lärandets språkliga dimensioner samt hur man kan gå tillväga för att behandla dessa rent 

didaktiskt4 (Axelsson & Magnusson 2012, s. 348 f.). Kindenberg och Nygård Larsson 

(2016, s. 39 f.) hävdar dock att: “hellre än att se alla lärare som språklärare bör vi 

eftersträva en språkmedvetenhet hos ämneslärare […]”. Lärare i svenska och svenska 

som andraspråk är experter i det svenska språket och besitter därmed goda möjligheter 

att stötta denna språkmedvetenhet. Ämnesspråk och undervisning av alla elever utgör 

således en väsentlig del i svensklärares didaktiska kompetens och det är därmed 

nödvändigt med kunskap om hur man kan arbeta språkinriktat i olika klassrum. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Föreliggande studie skrivs inom ett pågående forskningsprojekt på Linnéuniversitet i 

Växjö med titeln Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om 

språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering. Med fokus på språkliga resurser 

undersöks i denna studie hur nyanlända elever5 som fortfarande utvecklar 

vardagsspråket svenska undervisas i ämnesrelaterad svenska, i ämnena matematik och 

samhällskunskap, på en gymnasieskola där man säger sig arbeta språkinriktat i alla 

ämnen. Hajer och Meestringa (2014, s. 7) beskriver språkinriktad undervisning som:  

En undervisning som riktar in sig på både de ämnesmässiga och de språkliga 

målen, samt använder en didaktik som är kontextualiserad, främjar aktivt 

deltagande i muntlig interaktion och skrivande samt erbjuder riktad stöttning. 

                                                 
4 Flera studier visar dock att lärare har en låg medvetenhet om sina ämnens specifika textbruk (se t.ex. 

Axelsson 2006; Liberg m.fl. 1999; Magnusson 2008) 
5 I 3 kap. 12 a § av Skollagen (SFS 2010:800) står att en nyanländ elev är en elev som ”1. har varit bosatt 

utomlands, 2. nu är bosatt i landet, och 3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det 

kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års 

skolgång här i landet”. 
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Genom en språkinrikad undervisning leds eleven alltmer in i skolans språkbruk 

och så småningom även in i ämnenas tankesätt och språk. 

För att besvara det övergripande syftet formulerades tre specifika forskningsfrågor, 

tematiserade utefter tre dimensioner:   

 Vilka språkliga resurser anser nyanlända elever vara viktiga för dem? (språklig 

dimension)  

 Hur ser lärare på att använda elevernas språkliga resurser i klassrummet? 

(didaktisk dimension) 

 Om och i så fall hur dessa språkliga resurser kommer till användning i den 

ämnesundervisning som bedrivs? (praktisk dimension) 

2 Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt beskrivs studiens teoretiska perspektiv som användes för att tolka och 

analysera insamlad empiri. Det teoretiska ramverket bestod av Ruiz (1984) teori om 

ideologiska förhållningssätt till språk ur ett samhälleligt perspektiv, tillsammans med 

Bakhtins (1981) koncept om heteroglossi.  

2.1 Attityder till språk   

Ruiz (1984) föreslår tre grundläggande förhållningssätt i form av attityder som alla är 

användbara vid kritisk analys av och reflektion om ”what is thinkable about language in 

society” (Ruiz 1984, s. 16): språk som problem; språk som rättighet; språk som resurs. 

De olika förhållningssätten ”delimit the ways we talk about language and language 

issues, they determine the basic questions we ask, the conlusions we draw from data, 

and even the data themselves” (Ruiz 1984, s. 16).  

Ett problemorienterat förhållningssätt innebär att den nationella enheten anses 

bäst uppnås med ett enda gemensamt språk där språklig mångfald ses som ett hot.  

Minoritetsspråk försvagar statusen på det nationella språket eftersom de konkurrerar 

med varandra inom olika samhällsområden. Istället för att lyfta fram minoriteters 

flerspråkiga repertoar som en tillgång läggs betoningen på deras bristande behärskning 

av det nationella språket. Språkproblemen kan även associeras med sociala problem av 

olika slag och upprätthållandet av minoritetsspråk bedöms onödigt, eftersom det kan 

leda till marginalisering av samhällen och splittring av nationen. I 

utbildningssammanhang förespråkas en enspråkig struktur där minoritetsspråkstalare 

bedöms vara i behov av stor exponering av majoritetsspråket (Ruiz 1984, s. 19 ff.).  



 

 5 

Ett rättighetsorienterat förhållningssätt relaterar språk till personlig frihet och som 

en grundläggande faktor för tillträde till de tillgångar som samhället erbjuder. Språkliga 

rättigheter kan vara expansiva, men också begränsade till att endast omfatta specifika 

grupper eller talare. Vidare förutsätts inte en rättvis behandling av 

minoritetsspråkstalaren bara för att språkrättigheter beviljats. Rättsanspråk för en person 

innebär samtidigt ett motkrav mot någon annan och olika grupper kan komma hävda 

sina rättigheter mot varandra, t.ex. mellan språkliga minoriteter och majoriteter. 

Majoriteten kan uppleva att minoritetens behov sker på bekostnad av majoritetens, vars 

gensvar blir bristande efterlevnad (1984, s. 22 ff.) av t.ex. FN:s konvention om barnets 

rättigheter (UD info 2006) som inkluderar rätt till språk. 

 Med ett resursorienterat förhållningssätt anses minoritetsspråkstalaren besitta en 

specialiserad språklig expertis som är användbar för såväl individen som nationen (Ruiz 

1984, s. 28). En flerspråkig språkutbildningspolitik gynnar språkliga minoritetsgrupper, 

eftersom språkens status förbättras, men också hela samhället, eftersom språken 

utnyttjas för strategisk och ekonomisk vinst (Ruiz 1984, s. 25). Samhällets potential 

förbättras när medborgarnas språkliga repertoar utgörs av nationsspråk, minoritetsspråk 

och andra moderna språk (Ruiz 1984, s. 27). Flerspråkiga resurser förespråkas utvecklas 

och utvidgas i sin omfattning samtidigt som existerande resurser bevaras (Ruiz 1984, s. 

26). Det är däremot möjligt att språk utesluts även inom denna inriktning (Ruiz 1984, s. 

27 f.).   

2.2 Heteroglossi 

Konceptet heteroglossi kan beskrivas genom hur en rysk bonde varierar sitt språk 

utifrån situationen. Bonden ber till Gud på ett visst sätt, sjunger på ett annat och talar 

med en statlig tjänsteman på ett tredje (Bakhtin 1981, s. 296). Det finns alltid olika 

röster i alla samtal och man intar olika positioner och använder olika språkliga varieteter 

beroende på hur, var, om vad och med vem man talar. Till skillnad från enspråkiga 

ideologier som bortser från talarens språkpraktiker och ser på språk som självständigt 

bundna enheter (García 2009, s. 158) ses språkliga mångfald som en dialog av flera 

olika röster: ”[…] what results is not a single language but a dialogue of languages” 

(Bakhtin 1981, s. 294). Alla personer är till någon grad flerspråkiga och alla dessa sätt 

att tala är olika språk (Bakhtin 1981, s. 296) oberoende om det rör sig om enbart ett 

språk eller flera språk som har ”[…] established contact and mutual recognition with 

each other” (Bakhtin 1981, s. 295). Heteroglossi innebär alla olika språkliga variteterer 
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som människor använder för att kommunicera med varandra och med en heteroglossisk 

lins blir det därmed mer aktuell att tala om språkliga resurser framför språk. 

3 Tidigare forskning  

Litteratursökning gjordes i universitetsbibliotekets söktjänst OneSearch och därmed via 

merparten av bibliotekets olika databaser. Utbildningsvetenskaplig forskning om 

flerspråkighet var ett stort forskningsfält som innehöll en uppsjö av tidigare forskning 

(se t.ex. Hyltenstam, Axelsson & Lindberg 2012). Sökningen avgränsades med 

söktermer, som: flerspråkighet; flerspråkiga elever; flerspråkiga resurser; matematik; 

samhällskunskap; ämnesspråk.  

3.1 Forskning om språk och matematik 

Skolans matematikämne innefattar flera olika språk och används på olika sätt. Det 

skriver Bergvall (2016) i sin undersökning om ämnespråk i TIMSS och om mötet med 

detta språk hos hög- och lågpresterande elever. Både vardags- och ämnesspråk användes 

i TIMSS-uppgifter, men färre elever klarade av att lösa uppgifter när ämnesspråk 

användes. Dyrvolds (2016) studie om svårigheter elever möter när de läser och löser 

matematikuppgifter visade även att elever med god läsförmåga gynnades framför elever 

med god matematisk förmåga, när uppgifter i matematik innehöll flera lågfrekventa 

vardagliga och matematiska ord, eller ord som relaterade till samma objekt. 

Flerspråkiga elever utgör däremot inte en homogen grupp och olika flerspråkiga elever 

kan ha svårt för olika aspekter av samma ämne. Det konstaterar Petersson (2017) som 

undersökt matematiska prestationer hos L2-elever i grundskolan med fokus på 

nyanlända elever, L2-elever som anlänt till Sverige i tidig ålder och övriga L2-elever. 

Olika elevkategorier presterade annorlunda på prov och använde matematiska begrepp 

på skilda sätt. Exempelvis hade nyanlända eleverna svårt för terminologi, men lättare 

för det matematiska innehållet, medan motsatt förhållande gällde för tidigt anlända 

elever. Även matematikprestationer ser olika ut i olika klassrum. Det menar Hanson 

(2011) som forskat om lärandeansvar i flerspråkiga matematikklassrum. I studien 

framgick att lärare tog mindre ansvar för grundskoleelevers lärande i klasser där elever 

hade svaga kunskaper i ämnesspråket, låg socioekonomisk status (SES) och stort behov 

av stöd än i grupper där elever hade goda språkkunskaper och hög SES.  

 Moschkovich (2002) som undersökt hur ett situerat och sociokulturellt perspektiv 

på undervisning med flerspråkiga elever fungerade i skolans matematikämne 
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illustrerade hur man kunde skifta elevers fokus vid matematikinstruktioner från 

språkutveckling till det matematiska innehållet. Det framgick också att även om 

flerspråkiga elever inte alltid använde rätt ord och växlade mellan sina språk hindrade 

det inte dem från att delta i matematiska diskussioner. En flerspråkig kommunikation i 

undervisning där flerspråkiga elever får använde både L1 och L2 kan också leda till ett 

bra självförtroende, vilket gynnar lärandet och ger goda studieresultat. Det konstaterar 

Norén (2010) som undersökt diskurser i grundskolans flerspråkiga matematikklassrum. 

Detsamma hände när undervisningen var språkinriktad. En enspråkig och 

normaliserande undervisning påverkade däremot elevernas flerspråkiga identiteter 

negativt. Bara för att flera språk använd i klassrummet betyder det däremot inte att alla 

språk erhåller samma värde eller används på samma sätt. Det framgår av Setatis (2005) 

forskning om förhållandet mellan språk- och matematikundervisning och dess 

komplexitet i ett flerspråkigt grundskoleklassrum i Sydafrika där engelskan visade sig 

ha en dominerande roll. Engelska användes som matematikspråk i undervisningen och 

vid bedömning av elevernas kunskaper. Elevernas L1 användes istället som ”the 

language of solidarity” för stöttning, rådgivning och visad förståelse för deras kamp 

(Setati 2015, s. 455). Det är dock inte bara användning av språk som påverkar elevers 

identitetsutveckling och möjlighet att lära sig matematik. Flerspråkiga elever i Svensson 

Källbergs (2018) studie om elever med invandrarbakgrunds möjlighet att lära sig 

matematik påverkades även av existerande diskurser. Diskurser möjliggjorde för 

eleverna att forma identiteter som matematikelever och inlärning påverkades av ”[…] 

conditions concerning future plans, otherness, Swedishness, perceiving their parents as 

deficit in relation to Swedish parents, segregation, feelings of exclusion and rowdy 

mathematics classrooms […]” (Svensson Källberg 2018, s. 1). 

3.2 Forskning om språk och samhällskunskap   

Den del av litteratursökningen som fokuserade på studier om språk i ämnet 

samhällskunskap resulterade i ett litet antal studier. I de studier som redovisas nedan har 

forskarna mestadels uppehållit sig till att studera flerspråkiga elever och deras lärare i 

klassrummet, med fokus på tal och skrift eller klassrumspedagogik. Wesslén (2011) 

studerade gymnasieelever och deras lärare i två klasser med fokus på hantering och 

användning av den samhällsvetenskapliga diskursen i tal och skrift. Användning av 

dialoger var begränsad i undervisningen. Lärarna använde mestadels ett ämnesspråk och 

eleverna fick inte tillräcklig stöttning för att kunna utveckla sin förmåga att resonera och 
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strukturera kunskap. Sellgren (2011) som också undersökt tal och skrift men med fokus 

på elevers språkliga resurser i grundskolan visade däremot hur elever i 

smågruppsarbeten fokuserade på att förklara ämnesinnehållet med ett vardagligt språk 

för att sedan övergå till ett ämnesspråk när de skrev. Litteracitetspraktiker kan 

emellertid skilja sig mellan elever, även i en och samma undervisningssituation, vilket 

påverkar deras möjlighet att ta till sig ämnesspråket. Det visar Linqvists (2014) i sin 

studie om flerspråkiga gymnasieelevers textanvändning i samhällskunskap och syslöjd. 

Fokus låg på språk som användes i undervisningen och språkliga resurser som eleverna 

erbjöds. En enspråkig undervisning framträdde och läraren gjorde ingen skillnad på en- 

och flerspråkig elever. De tillvägagångsätt som användes för att lära ut samhällskunskap 

till flerspråkiga elever marginaliserar ofta dessa elever. Det skriver Gibson (2017) som i 

sin studie bidrog med ett alternativt tillvägagångssätt för undervisning av flerspråkiga 

elever i Mexiko. Möjligheterna för en rättviseinriktad medborgarutbildning kunde 

utökas om elevernas flerspråkighet och kultur inkluderades i 

samhällskunskapsundervisning. Även Di Stefano och Camicias (2018) studie om 

inkludering i ett flerspråkigt samhällskunskapsklassrum med grundskoleelever 

synliggjorde hur lärare kunde uppmuntra elevernas komplexa identiteter genom en 

kulturellt hållbar pedagogik. Odenstad (2018) visade däremot att kontextuella faktorer 

som skolans organisation, brist på tid, elevgruppens heterogenitet och skiftande 

förutsättningar i form av bakgrund samt språk- och ämneskunskaper påverkade lärares 

ämnesdidaktiska val i undervisningen och vid prov (Odenstad 2018, s. 228). Det ledde 

till att undervisningens innehåll inte alltid stämde överens med vad som stod i 

kursplanen. Studien undersökte hur medborgarskap gestaltades i klassrum med 

nyanlända elever i ämnet samhällskunskap.  

4 Metod och forskningsdata 

Avsnittet inleds med en beskrivning av urvalskriterier och avgränsningar. Därpå 

beskrivs undersökningspersonerna och insamlad data samt studiens metodologiska 

ansats, metoderna som användes vid datainsamlingen och själva genomförandet. 

Bearbetning av data och analysmetod redogörs därefter och avsnittet avslutas med en 

diskussion om forskningsetiska aspekter och studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  
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4.1 Urval och avgränsningar 

Forskningsprojektets övergripande syfte var att studera nyanlända elever i 

gymnasieskolan utifrån ett flertal forskningsfrågor som handlade om språkutveckling, 

ämnesspråk och social inkludering. Ett kriterium för de skolor som deltog i projektet var 

att de sade sig arbeta med en språkinriktad undervisning i alla ämnen. 

Undersökningspersonerna i föreliggande studie kom därmed att utgöras av nyanlända 

elever i två klasser på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram och deras lärare i 

ämnena matematik och samhällskunskap på en skola som sade sig arbeta språkinriktat.  

 Studiens metodologiska ansats (se 4.3) möjliggjorde för en kombination av flera 

olika metoder och insamling av en rik och mångsidig data. Med metodtriangulering 

kombinerades flera kvalitativa metoder vid datainsamlingen. Språkporträtt användes för 

den språkliga dimensionen (se 4.3.1), fokusgruppsamtal användes för studiens 

didaktiska dimension (se 4.3.2) och öppna språketnografiska klassrumsobservationer 

användes för den praktiska dimensionen (se 4.3.3). 

4.2 Undersökningspersoner/ data 

Av totalt 26 elever valde 12 elever att delta. Samtliga elever var nyanlända och 

studerade på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. Programmet är till för 

nyanlända ungdomar, fokus ligger på att lära sig det svenska språket och målet är att 

sedan börja läsa något annat program eller annan utbildning (Skolverket 2019). På 

grund av studiens didaktiska syfte bedömdes det inte nödvändigt att samla in detaljerad 

bakgrundsinformation om eleverna.  

Två av elevernas lärare deltog också och från dessa samlades 

bakgrundsinformation in. Den ena läraren var deras matematiklärare. Hen var 50 år 

gammal och hade arabiska som L1, men kunde även svenska och engelska samt hade 

undervisat över 20 år som matematiklärare i grund- och gymnasieskola. Vid frågan om 

hur det var att undervisa flerspråkiga elever svarade hen att det var en utmaning. 

Samhällskunskapsläraren var 39 år gammal med svenska som L1, men kunde även 

engelska, franska och tyska, och hade undervisat mellan 10–15 år på gymnasiet i 

ämnena samhällskunskap och matematik. På samma fråga svarade hen att undervisa 

nyanlända elever var lärorikt och roligt, men också en stor utmaning.  

 Följande data samlades in: språkporträtt (visuella porträtt och ljudinspelad 

narrativa fokusgruppsamtal med elever); fokusgruppsamtal (ljudinspelad) med 
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ämneslärare och ifylld bakgrundsenkät; renskrivna fältanteckningar och fotografier från 

klassrumsobservationer (ibland med ljudinspelning). 

4.3 Språketnografi som metodologisk ansats 

Språketnografi (eng. linguistic ethnography, LE) möjliggjorde för en kombination av 

flera olika metoder och insamling av en rik och mångsidig data. 

Kommunikationskontexten studerades utifrån olika typer av språklig data (Rampton 

2010, s. 235). Språk och kultur förstods som processer (Copland & Creese 2015, s. 14) 

där mening skapades i ”social relations, interactional histories and institutional regimes, 

produced and constructed by agents with expectations and repertoires that have to be 

grasped ethnographically” (Rampton 2010, s. 236). Lokala språkhandlingar studerades 

utifrån deltagarens synvinkel under tiden de utspelade sig. Handlingarna förstods som 

sociala strukturer i ett bredare socialt sammanhang (Copland & Creese 2015, s. 13). Det 

fanns inga färdiga uppsättningar av verktyg, men: ”[...] linguistic ethnographers share a 

particular analytic disposition and […] this involves a focus on data and close analysis 

of situated language in use” (Copland & Creese 2015, s. 29). Med ett botten-upp-

perspektiv studerades data där det lilla kopplades till det stora (Copland & Creese 2015, 

s. 26), med fokus på deltagarnas kommunikativa praktiker genom en analysprocess som 

bestod av flera stadier och nivåer (Copland & Creese 2015, s. 70 ff.). Målet vid 

sammanställningen av data och analysen var att beskriva på vilket sätt deltagarna ”[…] 

handle specific forms, strategies and materials, considering the ways in which their use 

feeds into the communication overall, and trying to understand how this feeds off and 

into local social life more generally” (Rampton 2010, s. 238).  

4.3.1 Språkporträtt som insamlingsmetod 

Data till studiens språkliga dimension samlades in med språkporträtt (eng. language 

portaits, LP). LP användes för att undersöka hur deltagare upplevde och tolkade sina 

egna språkliga repertoarer och praktiker. Metoden kombinerade två typer av data, 

visuell och narrativ (Busch 2018, s. 4), som tillsammans utgjorde deltagarens 

språkprofil (Busch 2010, s. 286) och förstods som en helhet, d.v.s. varken den visuella 

eller narrativa data sågs som en tolkning av den andra (Busch 2018, s. 6). De två 

typerna av data möjliggjorde för deltagaren att uttrycka sina tankar och känslor om 

språk på olika sätt och det var denna förändring av representationsläge som gjorde LP 
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intressant att studera (Busch 2018, s. 6). Dock utfördes ingen multimodal analys och 

därmed utnyttjades inte hela det potential som LP möjligjorde (se vidare 5.1).  

 Metoden möjliggjorde att utforska hela elevernas språkliga repertoar som en 

resurs och lämpade sig väl för att utforska en språklig repertoar av heteroglossisk 

karaktär (Busch 2018, s. 11). Elevernas språkliga resurser hade visserligen kunnat 

kartläggas genom en enkätundersökning, men utfallet hade då blivit en ren listning av 

språk. Metodvalet växte fram ur det teoretiska och med enbart listning av språk 

bedömdes en orienteringskomponent mot språk gå förlorad (jfr. Ruiz 1984). LP som 

metod resulterade även i värderingar och berättelser om de aktuella språken: ”a 

perspective of lived experience of language” (Busch 2018, s. 2). Det var däremot inte 

deltagarens unika livshistoria som var av intresse utan de språkpraktiker och sociala 

dimensioner som synliggjordes (Busch 2006, s. 9). Porträtten tolkades däremot som en 

produkt påverkad av den specifika interaktionssituationen och dess inramning snarare 

än som en faktisk representation av elevens språkliga repertoar (Busch 2018, s. 7).   

Vid insamlingen av LP delades deltagarna in i tre fokusgrupper av varierande 

storlek. Av totalt 12 eleverna var nio närvarande när porträtten samlades in. Vid vissa av 

tillfällena var bara jag närvarande, medan det vid andra tillfällen var två 

projektmedarbetare närvarande. Alla steg av datainsamlingsprocessen dokumenterades 

med inspelning på ljudband med två diktafoner. Inledningsvis fick deltagarna 

instruktioner om uppgiften (se bilaga B). Det fanns en risk att instruktionerna påverkade 

det potential som fanns i att tänka i bilder (Busch 2018, s. 7) och därmed inspirerades 

instruktionerna som gavs av Busch (se vidare Busch 2018; se även Kusters, Spotti, 

Swanwick & Tapio 2017; De Meulder 2018). Därefter fick deltagarna personliga 

porträtt som de använde för att namnge och färglägga/ rita för dem viktiga språkliga 

resurser (Busch 2010, s. 286) på en tom kroppsilhuett (se bilaga C). Den valda mallen 

var designad av den schweiziska psykoterapeuten Isabelle Rentsch och fick användas 

gratis förutsatt att man hänvisade till källan6 i sin text (Busch 2018). Eleverna hade 

tuschpennor med smal spets i 36 olika färgnyanser till sitt förfogande. Aktiviteten 

följdes av fokusgruppsamtal där deltagarna berättade för varandra hur de resonerade om 

sina språkliga resurser (Busch 2010, s. 286). Deltagarna fick presentera sina porträtt och 

förklara hur och varför de ritade som de gjorde (se bilaga B). Bilden fungerade både 

som ett sätt att starta konversationen och som en referenspunkt (Busch 2018, s. 6). 

Narrativen var dock oftast spontana och mer eller mindre detaljerade vilket resulterade i 

                                                 
6 http://heteroglossia.net/Sprachportraet.123.0.html   
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att deltagarna även fick svara på följdfrågor om bland annat de aktuella färgvalen och 

platserna för de olika elementen (se även Busch 2018, s. 8).  

4.3.2 Fokusgruppsamtal som insamlingsmetod  

Med syftet att undersöka ämneslärarnas attityder, uppfattningar, känslor och idéer 

(Denscombe 2018, s. 271) samlades data till den didaktiska dimensionen in med 

ljudinspelad fokusgruppsamtal. Fokus flyttades vilket möjliggjorde studium av det 

undersökta från deltagarens perspektiv (Copland & Creese 2015, s. 29). I början av 

samtalet gavs en kort introduktion (se bilaga D). Samtalen var formella och 

semistrukturerade, d.v.s. vägledande frågor hade förberetts och delats in i 

diskussionsområden utifrån det som uppmärksammats i elevernas LP och 

observationsdata (se bilaga D). Deltagarna tilldelades en lista med diskussionsområdena 

och fick se några av elevernas anonymiserade LP (se bilaga B). Därefter förde 

deltagarna en diskussion med varandra kring frågorna, fördelade efter 

diskussionsområden/ ämnen, som: lärarnas inställning till flerspråkiga elever och 

flerspråkighet; undervisningsinitiativ som handlade om språkliga resurser; flerspråkiga 

elevers språkliga resurser; övrigt. Sammankomsten hade ett särskilt fokus, men frågorna 

behövde inte följas slaviskt. Vid slutet av samtalet fick deltagarna fylla i en kort 

bakgrundsenkät (se bilaga E). Samtalen dokumenterades med inspelning på ljudband 

med två diktafoner.  

4.3.3 Öppen språketnografisk observation som insamlingsmetod  

För studiens praktiska dimension valdes öppna språketnografiska 

klassrumsobservationer som datainsamlingsmetod. Inget observationsschema användes, 

men det fanns ändå ett intresse att observera om och hur elevernas språkliga resurser 

kom till användning i klassrummet. Fältanteckningar användes för att dokumentera det 

som observerades, men informationen om hur man skriver fältanteckningar var 

begränsad (Copland & Creese 2015, s. 40). På ett tomt papper antecknades vad som 

sågs och hördes samt hur det luktade och kändes (Copland & Creese 2015, s. 38). 

Anteckningarna skrevs hastigt medan händelserna utspelade sig och var inte tänkta att 

läsas av någon annan (Copland & Creese 2015, s. 39). Fältanteckningarna innehöll 

nedskrivna uppfattningar och observationer från ett visst perspektiv och sågs därmed 

inte som en objektiv beskrivning av situationen. Därmed utfördes observationerna 

ibland ensam och ibland med flera projektmedarbetare som observerade samma 
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situation (Copland & Creese 2015, s. 41). Totalt observerades åtta lektioner (fyra 

lektioner i vardera ämne). Anteckningarna renskrevs sedan på dator (Copland & Creese 

2015, s. 40) och sammanställdes i en gemensam projektmapp, tillsammans med övrig 

insamlad data, t.ex. fotografier, ljudinspelningar och annat undervisningsmaterial.  

4.4 Bearbetning av data och analysmetod 

Databearbetningen bestod av datorisering, transkribering och anonymisering av 

insamlad data. En bastranskription tillämpades, (Norrby 2004, s. 90) eftersom en 

detaljerad transkription bedömdes inte märkbart bidra till analysen i förhållande till 

studiens syfte. Elever markerades med bokstavskombinationen BE, lärare med BL och 

projektarbetare med BI. Varje deltagare tilldelades även ett unikt nummer.    

 Tematisk innehållsanalys användes som analytiskt ramverk. Metoden var 

matrisbaserad och innebar närläsning och omläsning för att konstruera och kategorisera 

centrala teman i den insamlade data. Inledningsvis lästes all data igenom. Därefter 

reducerades data genom en öppen sökning efter mönster och kodades med olika färger. 

Vid sökandet användes Brymans sökkriterier som ledstjärnor, t.ex. repetitioner, likheter 

och skillnader (se vidare Bryman 2016, s. 586). Färgkoderna grupperades och 

kategoriserades genom framtagandet av mer specifika etiketter, som i nästa steg 

reducerades till ett antal teman, d.v.s. något som deltagarna talade om. Teman kunde 

förekomma på olika nivåer. Eventuella kopplingar mellan de olika teman undersöktes 

och ett kalkylblad skapades där teman fördelades utefter huvudteman och underteman 

(se bilaga F; bilaga G; bilaga H). Slutligen renskrevs de insikter som hade gjorts (se 

avsnitt 5). I realiteten sammanfogades alla steg och denna redovisning bör betraktas 

som en grov indikation av de huvudelement som processen utgjorde (Bryman 2016, s. 

587 ff.). Det bör uppmärksammas att även fast analysprocessen var densamma skiljde 

analysen av den praktiska dimensionen sig åt från övriga dimensioner genom att 

observerade praktiker, d.v.s. vad elever och lärare faktiskt gjorde språkligt, analyserades 

istället för teman.   

4.5 Forskningsetiska aspekter 

Forskningsprojektet har genomgått godkänd etikprövning för samtliga aspekter som 

ingår i arbetet och följde därmed de forskningsetiska huvudprinciperna och 

överväganden som Vetenskapsrådet (2017) rekommenderar. En språklig maktdimension 

förde med sig en sårbarhet och obalans eftersom information och samtycke gavs på 
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svenska, d.v.s. ett språk som eleverna fortfarande höll på att lära sig. Det bedömdes 

viktigt att inte bara informera deltagarna utan även göra det yttersta för att säkerställa att 

de förstått. Informationen förklarades på ett så tydligt sätt som möjligt, men det visade 

sig ändå vara flera som inte förstod dess innebörd. Det var framför allt tydligt i den ena 

gruppen där ett nytt försök att presentera projektet gjordes vid ett senare tillfälle med 

förtydligande exempel.  

4.6 Reliabilitet och validitet  

LE har strikta system för datainsamling och analys som bygger på eftertänksamhet och 

noggrannhet (Copland & Creese 2015, s. 9). Metodkombination mellan olika metoder 

och kvalitativa analyser användes för att få fram studiens resultat. Mycket tid (sett till 

studiens tidsram) spenderades på fältet och analysen bestod av detaljerad granskning av 

flera datakällor. Alla steg under datainsamlingen dokumenterades, oftast med 

ljudinspelning. Detta gav en stark grund för de slutsatser som drogs vilket ökade 

forskningens trovärdighet (Denscombe 2018, s. 420). Det var viktigt för studiens 

tillförlitlighet att läsaren gavs möjlighet att kunna granska forskningsprocessen 

(Denscombe 2018, s. 421). Tillvägagångssätt och beslut som togs under arbetets gång 

beskrevs och presenterades således både i löptext och bilagor (Denscombe 2018, s. 

421).  

Liksom med all kvalitativ forskning gör den sociala inramningen och forskar-

jagets roll vid datainsamling och analys forskningen svår att upprepa (Denscombe 2018, 

s. 419). Studien omfattade ett litet antal deltagare och en liten databas med flera olika 

sorters data, men istället för översikt och bredd fick studien komplexitet och djup. 

5 Analys och resultat 

I detta avsnitt beskrivs och analyseras data. Avsnittet är uppdelat i tre delavsnitt utefter 

studiens tre dimensioner. De olika delavsnitten fokuserar på olika sorters data och 

forskningsfrågor, med tematisk innehållsanalys som gemensamt analytiskt ramverk.     

5.1 Språklig dimension 

LP som metod möjliggjorde för en multimodal analys där två typer av data analyserades 

utifrån två separata analysverktyg (Busch 2016, s. 8). På grund av den språkliga 

dimensionens begränsade syfte utnyttjades inte denna möjlighet vid analysen. Fokus låg 

på vilka viktiga språkliga resurser eleverna nämnde i porträtten och hur eleverna talade 
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om sina språkliga resurser under fokusgruppssamtalet. Ingen bildanalys genomfördes, 

men LP användes ändå eftersom den lämpade sig väl för att utforska hela elevernas 

språkliga repertoar av heteroglossisk karaktär som resurs (Busch 2018, s. 11; jfr. Ruiz 

1984). Frågor ställdes om färg och positioneringsval, men många elever 

uppmärksammades inspireras av varandra utan att själva tänka efter – något som också 

bekräftades under samtalen.  

I den insamlade datan identifierades KONVENTIONELLA SPRÅK, d.v.s. namngivna 

språkliga varieteter som används av en språkgemenskap (t.ex. arabiska, dari och 

engelska). Språken associerades med olika sorters språkanvändning (se bilaga F) och 

analyserades i termer av underteman: BEHÄRSKNINGSGRAD; EMOTIONELLT BETEENDE; 

PERSONER; UTRYMMEN; PRAKTIKER.  Vid instruktionerna efterfrågades språk och sätt att 

tala som eleverna tyckte var viktiga (se bilaga B), men eleverna fick själva välja vad det 

innebar. Även om det inte var avsiktligt resulterade elevernas tolkning av 

instruktionerna i att bara inkluderade språk i konventionell mening. Inga andra 

kommunikativa uttryck identifierades, även om möjligheten fanns (Busch 2012, s. 9). 

Under samtalen framkom också att eleverna medvetet valt att inte rita hela sin språkliga 

repertoar. Exempelvis ritade BE13 bara svenska och somaliska på sitt porträtt, men 

under samtalet framkom det även att hen även kunde arabiska och engelska, men valt att 

utesluta dessa eftersom de inte var lika viktiga. 

I tabell 1 har språk som eleverna ansåg viktiga markerats med ett stort kryss (X), 

medan språk som tillkom senare under samtalen markerats med ett lite kryss (x). 

Tabellen visar således inte bara språk eleverna kunde utan även språk de värdesatte och 

såg som språkliga resurser (jfr. Ruiz 1984). 
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Tabell 1. Översikt och gradering av elevernas språkliga resurser 

 BE13 BE14 BE15 BE16 BE17 BE18 BE21 BE22 BE23 

arabiska x X X  x X  X X 

dari       x   

engelska x X X X X X X X  

franska         X 

grekiska      X    

kinesiska    x      

latin   x       

persiska       X   

ryska         X 

somaliska X    X     

spanska       x   

svenska X X X X X X X X X 

thailändska    X      

turkiska   X  x   X X 

Tillsammans lyfte eleverna 12 språk av konventionell art som alla associerades med 

någon form av språkanvändning, men värdesattes på olika sätt. BEHÄRSKNINGSGRAD 

handlade om hur väl eleverna ansåg sig behärska ett visst språk. Exempelvis valde 

BE13 att bara lyfta fram två språk (somaliska och svenska) som viktiga även fast hen 

även kunde arabiska och engelska: 

Utdrag 1. LP: Fokusgruppsamtal, BE ritar, färglägger och berättar om sina LP 

BI2: Men det är inget viktigt språk för dig för du skrev inte upp arabiska, eller?  

BE13: ja, de är viktigt, men de är viktigast.  

BI2: […] Du har inte engelska eller?  

BE13: Ja, jag har engelska också.  

BI2: Så du har många fler språk, men du tog bara de viktigaste här?  

BE13: Ja, de är viktigast. 

BE23 valde däremot att lyfta fram fem språk (arabiska, franska, ryska, svenska och 

turkiska) som viktiga även fast hen inte kunde tala ett av de:  

Utdrag 2. LP: Fokusgruppsamtal, BE ritar, färglägger och berättar om sina LP  
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BE23: […] Jag väljer ryska för att öronen. […] För jag brukar lyssna på rysk 

musik. 

BI1: Okej, så du brukar lyssna på rysk musik. […] Kan du prata ryska?  

BE23: Nej, men.  

BI1: Förstår du?  

BE23: Jag förstår lite. 

Av utdragen ovan framgår hur behärskningsgraden av ett språk kunde sträcka sig från 

språk som eleverna ansåg sig ha mycket goda kunskaper i, till språk som de hade 

mindre goda kunskaper i, bara kunde några få ord av, eller ingenting alls.  

Språk associerades även med EMOTIONELLT BETEENDE, exempelvis när man var 

arg på någon eller tyckte om någon väldigt mycket. I en sekvens diskuterade fyra elever 

vilket språk de tänkte på när de blev arga. Av samtalet framgick att den emotionella 

dimensionen av språk i första hand förknippades med elevernas L1. För en elev berodde 

det dock på vem hen blev arg på vilket angränsade till undertemat PERSONER.  

Olika språk användes för att kommunicera med olika deltagare, t.ex. släktingar, 

familjemedlemmar, vänner eller andra personer:  

Utdrag 3. LP: Fokusgruppsamtal, BE ritar, färglägger och berättar om sina LP 

BI1: BE13, pratar du somaliska med någon speciell, familj, eller vem pratar du 

somaliska med? Är det vänner här på skolan?  

BE13: Bara familj.  

BI1: Bara familj. Okej.  

BI2: Du har ingen i klassen som pratar somaliska?  

BE13: Ja, de pratar, men i skolan många olika språk. Inte bra att bara prata mitt 

språk, för att andra förstår inte vad säger du. Bara somaliska förstår. 

I utdraget framkom hur BE13 bara sade sig använda L1 med familjemedlemmar, medan 

svenska användes med alla personer i skolan, även med personer som kunde somaliska. 

Eleverna påstod även att de (nästan) alltid talade svenska i skolan: 

Utdrag 4. LP: Fokusgruppsamtal, BE ritar, färglägger och berättar om sina LP 

BE17: Jag kan mest somaliska för det är mitt modersmål. Jag pratar det mest 

hemma och jag pratar med mina hemlandssyskon. Svenska är min andraspråk 

för jag har kommit till Sverige, flyttat in i Sverige och jag pratar svenska mest 

när jag bor i Sverige, just nu i skolan, kompisar, nya vänner från andra länder.  

Fältanteckningarna från observationerna stötte inte denna utsaga (se vidare 5.2). Detta 

indikerade ett problemorienterat förhållningssätt, där den språkliga mångfalden, d.v.s. 
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att det talades många språk i skolan, upplevdes som något negativt, eftersom inte alla 

förstod (Ruiz 1984). Detta bekräftades även i flera utsagor och det fanns även en tydlig 

uppdelning mellan elevernas språkanvändning med olika personer, men även 

UTRYMMEN. Många elever tillskrev L1 hemmets och L2 (svenska) skolans domän. 

Engelska associerades främst med en specifik del av skolan, engelsklektionerna, vilket 

även kunnat analyseras som PRAKTIKER. Olika språk hänfördes till olika praktiker, t.ex. 

framgick det tidigare i texten hur BE23 associerade ryska med att lyssna på rysk musik. 

En annan elev förknippade arabiska med läsning av Koranen och i flera utsagor 

sammankopplades svenska med att skriva och tala, men också vid kontakt med det 

svenska samhället:  

Utdrag 5. LP: Fokusgruppsamtal, BE ritar, färglägger och berättar om sina LP 

BE18: […] [V]i pratar mycket svenska i Sverige, så vi behöver träna också på 

svenska språket och prata mycket. Om man inte pratar svenska man gör inte så 

mycket här i Sverige. Man bara sitter och har ingen människor eller kompisar 

om man kan inte svenska. Och handen också om man har ingen det är nästan 

man kan göra ingenting.  

BI1: Så du tänker att med handen kan man också sträcka ut.  

BE18: Ja, till det svenska samhället och så. 

Gemensamt i alla elevers utsagor var att svenska lyftes fram som ett viktigt språk. Även 

fast samtliga elever även inkluderade andra språk som viktiga, associerade med någon 

form av språkanvändning, var kopplingen mellan svenska och skolspråket och 

samhällets språk tydlig och det fanns således ett behov av att kunna svenska. I utdraget 

ovan likställer exempelvis BE18 att leva i Sverige utan att kunna svenska med att med 

att inte ha någon hand – man kan nästan inte göra någonting. Även fast BE18  inkludera 

fyra viktiga språk i sitt porträtt framgår det att de andra språken inte bedöms som 

viktiga för ett liv i Sverige.  

Sammanfattningsvis synliggjorde elevernas utsagor representationer av och 

attityder mot olika språkliga resurser och användning av dessa. Två viktiga resultat 

kunde därmed synliggöras. (1) Bara konventionella språk förekom och språken 

graderades. Utifrån tabellen lyfts svenskan fram som viktigaste gemensamma nämnare. 

Det var svenskan som var skolans språk och eleverna upplevde ett behov av att kunna 

svenska. (2) Språken associerades även med olika användningsområden. Elevernas 

språkliga repertoar var däremot mycket mer omfattande än vad som kunnat visats här. 

Vad som däremot framgick var att eleverna besatt en stor språklig repertoar med massa 
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språkliga resurser som synliggjorde en heteroglossisk karaktär i klassrummet (Bakhtin 

1981), tillgängliga för deras lärare att utforska och använda som resurser i 

undervisningen även om eleverna själva påstod sig (nästan) aldrig använda andra språk 

än svenska i skolan. 

5.2 Didaktisk dimension 

Samtalen med lärarna möjliggjorde för insikt i hur de själva såg på och trodde sig 

använda elevernas flerspråkighet i klassrummet. Både ett intresse för och en 

medvetenhet om elevernas språkliga resurser samt hur de arbetade med dessa i 

undervisningen synliggjordes under samtalen. Det framgick att lärarna på förhand fick 

information om vilka språk eleverna kunde innan de började i klassen, men BL2 valde 

ändå att fråga eleverna:  

Utdrag 6. Fokusgruppsamtal, BL diskuterar BE:s språkliga resurser 

BL2: […] och likt det här med vilka språk det pratas. Det frågar man ju eleverna 

och om de kan något annat språk och ibland om de kan engelska. Har de läst det 

mycket? Ibland kan de något enstaka ord, så att man kan använda det. 

Utdraget visade även hur språkliga resurserna som bedömdes värdefulla sträckte sig 

bortom språk eleven behärskade väl, t.ex. L1. Det fanns en tanke att värdesätta och söka 

nyttja alla elevernas språkliga resurser. När lärarna diskuterade hur de tog hänsyn till 

dessa resurser skedde det främst genom anvädning av olika PRAKTIKER. Gemensamt för 

praktikerna var någon form av undervisningsanpassning utifrån elevernas språkliga 

bakgrund, d.v.s. hur mycket svenska eleverna kunde och vilka andra språk de hade i sin 

språkliga repertoar. Detta åstadkoms främst genom OMFORMULERINGAR eller 

FÖRKLARINGAR, men på flera olika sätt (se bilaga G).  

 Lärarna talade om att eleverna oftast besatt goda ämneskunskaper, framför allt i 

matematik, men att de behövde hjälp med språket. Enligt lärarna kunde 

omformuleringar efterfrågades av lärare och elever och formulerades muntligt och 

skriftligt. Ibland handlade det om att lärare eller elever översatte enskilda begrepp och 

termer åt varandra till andra språk, men det rörde sig också om längre texter. 

Omformuleringar kunde ske antingen implicit och spontant eller explicit och planerat. 

BL2 berättade exempelvis hur hen skapade och lade upp ordlistor med viktiga ord i 

Google Classroom, så att eleverna hade möjlighet att översätta orden till andra språk 

och på så sätt skapa flerspråkiga ordlistor. Eleverna hade även möjlighet att översätta 

och lyssna på hela uppgiftstexter, lärobokstexter och egna elevtexter med sina 
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Chromebooks. Vidare framgick det att skolan erbjöd studiehandledning på arabiska, 

dari och somaliska, men även ytterligare språk erbjöds via den centrala 

modersmålsenheten. Inom samhällskunskapsämnet fanns också 

studiehandledningsmaterial med översättning till varje kapitel i läroboken tillgänglig på 

de tre språken. BL2 betonade dock något besviket att långt ifrån alla elever kunde 

utnyttja denna resurs, men var samtidigt tacksam över de språk som fanns. 

Ytterligare en resurs som lyftes av båda lärarna var elevernas tillgång till Studi, 

som var ett digitalt flerspråkigt läromedel: 

Utdrag 7. Fokusgruppsamtal,  BL diskuterar BE:s språkliga resurser 

BL5: Där man kan visa eller eleven får hjälp där med olika språk. Man kan 

lyssna på samma film, men med svenska, med dari, med somaliska, med 

arabiska, så jag har tipsat alla elever att gå dit och kolla, lyssna på svenska, sen 

också på ditt språk. 

BL2: Man kan också välja undertexter, att man har lyssnat på svenska men ha 

sitt modersmål. Så får man både svenskträningen, men även att man förstår vad 

det är. Så den Studi använder jag jättemycket.  

Även fast tillgången till filmer där eleverna hade möjlighet att byta och blanda talat 

språk och undertexter explicit lyftes som ett tillfälle att arbeta språkinriktat i utdraget 

betonade BL2 även kort därefter att hen inte arbetade med filmerna på det sättet under 

lektionerna. Istället lade hen upp länkar i Google Classroom, så att eleverna hade 

möjlighet att nyttja denna resurs efter lektionerna om de tyckte lektionen var svår. 

Denna utsaga bekräftades även av fältanteckningarna där filmer från Studi flera gånger 

användes i undervisningen, men med svenska som talat och textat språk.  

Denna möjlighet gällde emellertid inte heller alla språk. På Studis webbsida 

(Studi 2019) listades arabiska, dari, engelska, somaliska och svenska som tillgängliga 

språk och finska, franska, polska, spanska, thailändska, tigrinska och tyska som 

kommande språk. Bortsett från svenska som alla elever delade som gemensamt språk 

var det flera språkliga resurser representerade i elevernas språkliga repertoarer som inte 

fanns tillgängliga: franska; grekiska; kinesiska; latin; persiska; ryska; spanska; 

thailändska; turkiska.  

Lärarna var dock eniga om att de språkliga och innehållsmässiga kraven som 

ställdes på eleverna i respektive ämne gjorde att det inte räckte med enbart 

omformuleringar. BL2 lyfte exempelvis fram resoneringsförmåga som ett sådant krav 
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och BL5 betonade vikten av att förstå matematikämnets korta uppgiftstexter för att 

kunna lösa matematiska problem:  

Utdrag 8. Fokusgruppsamtal, lärare diskuterar elevernas språkliga resurser 

BL5: […] Ett ord eller en bokstav påverkar hela frågan. Så det hjälper inte att 

översätta frågan eller fråga läraren och få hjälp på lätt svenska. Nej, det hjälper 

inte. De måste förstå hela frågan 100 % rätt, annars de svarar inte rätt.  

För att stötta eleverna i sin förståelse betonades istället vikten av FÖRKLARINGAR. BL2 

använde exempelvis visuellt stöd och BL5, som kunde arabiska, förklarade både på 

svenska och arabiska. Det förekom även att eleverna förklarade för varandra:  

Utdrag 9. Fokusgruppsamtal, BL diskuterar BE:s språkliga resurser 

BL2: […] Jag har sju stycken som pratar dari, en somaliska och en arabiska. 

Men de som pratar dari de hjälper ju varandra jättemycket och sen är de 

jätteduktiga på matte, men de behöver hjälpas igång med språket så att de är 

med på det. 

I utdraget hänvisade BL2 till en annan klass än de som studerats, men även BL5 

berättade om liknande exempel där hen bad eleverna förklara för varandra på olika 

språk.   

Sammantaget synliggjordes ett resursorienterat perspektiv i lärarnas utsagor (Ruiz 

1984) och två resultat kunde lyftas även här. (3) Lärarna visade ett intresse för att ta 

reda på och en medvetenhet om vilka språkliga resurser eleverna besatt. (4) Lärarna 

associerade elevernas flerspråkiga resurser med olika klassrumspraktiker, främst 

omformuleringar och förklaringar. Under samtalen framgick däremot inte något om hur 

lärarna ’visste’ vad de skulle göra och om de hade fått någon utbildning i att arbeta 

språkinriktat. Således framgick inte hur medvetet och planerat de arbetade med 

elevernas språkliga resurser, även om det av samtalen framgick att de användes i 

klassrummet.  

5.3 Praktisk dimension 

Hitintills har språkliga resurser som eleverna ansåg viktiga och hur lärarna såg på att 

använda sig av dessa resurser i klassrummet undersökts. Således har det handlat om 

didaktiska intentioner snarare än om faktisk användning i undervisningen. I kontrast till 

den språkliga och didaktiska dimensionen skiftades fokus i denna dimension från vad 

till hur. Därmed analyserades observerade praktiker och realiseringar istället för teman, 
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med fokus på språkbruket. Vid analysen av renskrivna fältanteckningar, fotografier och 

ljudinspelningar identifierades praktikerna OMFORMULERINGAR och FÖRKLARINGAR OCH 

INSTRUKTIONER tillsammans med flera realiseringsexempel (se bilaga H).  

 Praktiken OMFORMULERINGAR innebar användning av flerspråkiga resurser för att 

förklara individuella begrepp/ termer, längre fraser eller textavsnitt genom översättning 

till annat språk. Omformuleringar kunde efterfrågas av elever och lärare och  

förekomma i talat och skrivet språk. Eleverna arbetade med omformuleringar på flera 

olika sätt, ofta genom att en elev bad en annan elev eller lärare att översätta ett begrepp 

eller en term. Under en lektion i matematik räckte exempelvis en elev upp armen med 

en gradskiva i handen och frågade läraren vad den hette på svenska. BL5 valde att lyfta 

frågan i helklass och bad eleverna först tänka på vad det hette på andra språk som de 

kunde och sedan översätta det till svenska och slutligen berätta för alla vad det hette på 

svenska. Omformuleringar kunde även ske genom elevernas användning av digitala 

lexikon (t.ex. Lexin), översättningstjänster (t.ex. Google översätt) och webbaserat 

material (t.ex. Studi).  

  

Figur 1. Klassrumsobservation, fotografier på tavlan och BE:s skrivtala  

Vad gäller lärarna efterfrågades omformuleringar ofta i form av översättning av begrepp 

och termer. På bilderna i figuren ovan har en elev på uppmaning av BL5 översatt 

matematiska nyckeltermer skrivna på tavlan (bilden till vänster) till sitt L1 (bilden till 

höger). Denna aktivitet förekom även under samhällskunskapslektionerna. BL2 lade 

upp dokument med viktiga begrepp och termer i Google Classroom, som eleverna 

kunde översätta till andra språk. Flera gånger under de observerade lektionerna 

uppmanade lärarna eleverna att översätta och lära sig begrepp och termer, men 

kontrasterande till vad lärarna själva sade under fokusgruppsamtalen samt att eleverna 

själva ansåg flera språk som viktiga utgick lärarna ifrån att eleverna bara hade två språk:   
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Utdrag 10. Klassrumsobservation, fältanteckning 

Läraren pratar om begreppen på tavlan och vill att eleverna ska översätta och 

lära sig dem på båda sina språk. 

Förutom användningen av översättningar var det även även vanligt att lärarna använde 

ett vardagligt språk för att förklara begrepp och termer och bytte ut elevernas vardagliga 

ord till ämnesspråk när det passade. Exempelvis användes plussa när BL5 skulle 

förklara till en elev att hen var tvungen att addera och elevsvaret ger pengar 

omformulerades till betala skatt av BL2 när det skrevs på tavlan.   

 FÖRKLARINGAR OCH INSTRUKTIONER tillämpades också på flera sätt av elever och 

lärare. I konstrast till elevernas egna utsagor förekom elevdiskussioner på flera olika 

språk under lektionsarbetet. Det kunde ske både vid aktiviteter som textläsning av 

lärobok, besvarande av läroboksfrågor eller andra uppgifter. I kommande utdrag har 

BL2 förklarat en uppgift där eleverna skulle rita ett eget ekonomiska kretslopp och det 

var nu dags för eleverna att börja arbeta: 

Utdrag 10. Klassrumsobservation, fältanteckning  

Eleverna börjar jobba. Några flyttar till ett annat ställe i klassrummet för att sitta 

bredvid någon. Eleverna samtalar med varandra och diskuterar på olika språk 

med inslag av svenska. På datorerna är Lexin och Google översätt framme. Det 

verkar som eleverna arbetar engagerat med uppgiften. Det är mycket prat. Även 

om eleverna mestadels använder andra språk än svenska verkar eleverna 

diskutera, jämföra, pröva och testa olika sätt att rita på. 

Det faktum att eleverna sade sig (nästan) alltid tala svenska i skolan indikerar således att 

de var ganska omedvetna om hur mycket de egentligen använde andra språkliga 

resurser. Även om det inte alltid gick att identifiera vilket språk de talade var det helt 

klart inte bara svenska som användes.  

 Under matematiklektionerna utnyttjas även flera språk vid kommunikation med 

läraren. Ibland talade elever på arabiska, medan BL5 svarade på svenska. Andra gånger 

blandade BL5 både arabiska och svenska i sina förklaringar och när hen ansåg det 

behövligt användes bara arabiska:  

Utdrag 11.  Klassrumsobservation, fältanteckning 

L kommenterar till mig att hen behöver prata arabiska med ’sena’ tjejen för att 

bättre kunna besvara hennes fråga. Och då gör hen det. 
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Även andra språk tillämpades av elever i samtal med läraren men då med andra elever 

som tolk. BL2 som inte kunde arabiska använde istället mer visuellt stöd i sin 

undervisning. Detta stöd kunde ta sig till uttryck i form av powerpointpresentationer, 

bilder, eller filmer från Studi, UR skola och Youtube. Filmerna användes ofta som ett 

komplement till lärarens föreläsningar. Under lektionerna visades filmerna med tal och 

undertext på svenska, men som redan uppmärksammats (se 5.2) sade sig läraren även 

lägga upp länkar i Google Classroom, som eleverna kunde använda för att kolla på 

filmerna med andra språkinställningar. 

Sammanfattningsvis kom elevernas språkliga resurser till användning på olika sätt 

under de observerade lektionerna som överensstämde väl med lärarnas didaktiska 

intentioner (Ruiz 1984; se även 5.2). Även fast det i elevernas egna utsagor var svenska 

som gällde (se 5.1) var det tydligt att elevernas språkliga repertoar resulterade i 

heteroglossisk språkanvändning i klassrummet. Slutligen kunde således två resultat 

lyftas fram också här. (5) Elevernas språkliga resurser användes i den 

ämnesundervisning som bedrevs, men (6) medan genomförandet stämde väl överens 

med lärarnas egna utsagor visade sig däremot eleverna vara ganska omedvetna om att 

och hur de använde olika språkliga resurser i klassrummet.  

6 Diskussion  

Avsnittet inleds med en kort sammanställning av hur studiens syfte och 

forskningsfrågor besvarats samt studiens huvudresultat. Därefter diskuteras metoden 

och slutligen även resultatet, slutsatser dras och vidare forskning föreslås.  

6.1 Inledning 

Med fokus på språkliga resurser undersöktes hur nyanlända elever som fortfarande 

utvecklade vardagsspråket svenska undervisades i ämnesrelaterad svenska, i ämnena 

matematik och samhällskunskap, på en gymnasieskola där man sade sig arbeta 

språkinriktat i alla ämnen. Som teoretiskt perspektiv tillämpades Ruiz (1984) teori om 

ideologiska förhållningssätt till språk ur ett samhälleligt perspektiv och Bakhtins (1981) 

heteroglossikoncept. Tre forskningsfrågor, tematiserade utefter tre dimensioner, 

användes för att besvara studiens övergripande syfte. Elevers språkliga resurser 

kartlades genom insamling av LP, för att ta reda på vilka språkliga resurser eleverna 

hade. Ämneslärares syn på att använda elevernas språkliga resurser i klassrummet 

undersöktes genom fokusgruppsamtal med elevernas lärare. Öppna språketnografiska 
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klassrumsobservationer genomfördes för att studera om och i så fall hur elevernas 

språkliga resurser kom till användning i klassrummet. En tematisk innehållsanalys 

utfördes på den insamlade empirin och resultatet från studien visade en språklig 

repertoar med flertal viktiga resurser hos eleverna, en resursorienterad syn på språk hos 

lärarna och en heteroglossisk språkpraktik i klassrummet. 

6.2 Metoddiskussion  

Flera metoder kombinerades i studien och olika typer av data samlades in och 

analyserades. I studiens språkliga dimension användes LP som insamlingsmetod även 

om möjligheten till att göra en multimodal analys inte utnyttjades (se även 5.1). LP som 

metod och de instruktioner som gavs ledde till att data inte bara resulterade i en listning 

av språkliga resurser utan även vilka språk de själva ansåg som viktiga och som de hade 

behov av. Samtidigt verkade ordet ”viktigt” haft en begränsande effekt för vilka språk 

som inkluderades i porträtten (Busch 2018). Med en mer flexibel och öppnare 

formulering hade möjligtvis flera resurser inkluderats i porträtten (jfr. Busch 2016). 

 För att undersöka studiens didaktiska dimension användes formella 

semistrukturerade fokusgruppssamtal. Ett problem med sådana samtal var så kallade 

ledande frågor (Copland & Creese 2015, s. 33), men det bedömdes inte vara något 

problem eftersom frågorna fungerade som utgångspunkt för diskussion mellan 

deltagarna och därmed inte behövde följas slaviskt. 

 Slutligen användes öppna språketnografiska klassrumsobservationer som metod 

för att undersöka språkliga resursers användning i ämnesundervisningen. Även om det 

inte var helt möjligt att träda in i fältet utan någon som helst uppfattning om vad som 

bedömdes relevant söktes med öppet sinne att undvika tillämpning av redan existerande 

kategorier (Copland & Creese 2015, s. 38). Fältanteckningar som användes för att 

dokumentera det som observerats har emellertid kritiserats, eftersom läsaren sällan får 

tillgång till forskarens anteckningar och när dessa delas med läsaren rör det sig oftast 

enbart om några få utdrag (Copland & Creese 2015, s. 38 f.). Detta ansågs däremot inte 

vara något problem eftersom studien bestod av flera sorters data som alla utgjorde ett 

gemensamt dataset som drog från varandra.   

6.3 Resultatdiskussion 

I uppsatsens inledande citat skrev Bergh Nestlog om behovet av en språkinriktad 

undervisning i alla ämnen. På den gymnasieskolan som de två klasserna med nyanlända 
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elever gick på sade man sig arbetade språkinriktat i alla ämnen. Resultatet från studiens 

språkliga dimension synliggjorde att eleverna, som fortfarande utvecklade 

vardagsspråket svenska, hade en stor språklig repertoar med massa språkliga resurser 

som fanns tillgängliga för lärarna att utforska och använda som resurser vid deras 

utveckling av ämnesrelaterad svenska. Eleverna hade bara ritat språkliga resurser som 

de värdesatte högst och ansåg viktigast, d.v.s. språkliga resurser de betraktade som 

resurser och som de ansåg sig vara i behov av (jfr. språk som resurs i Ruiz 1984). Andra 

språk som framkom under samtalen uppfattades därmed som jämförelsevis oviktiga 

språkliga resurser. Flera viktiga språk förekom, och eleverna associerades även de olika 

språken med olika sorters språkanvändning. Vad gäller svenskan, ett språk som alla 

elever ansåg viktigt, fanns en tydlig koppling till skolan och samhället. Svenska 

framträdde som skolans språk och vikten av att kunna svenska betonades av eleverna. 

De påstod sig även (nästan) alltid tala svenska i skolan. Resultatet från den praktiska 

dimensionen visade däremot det motsatta. Även om flera språk lyftes fram som viktiga 

förekom samtidigt ett dolt bristperspektiv till andra språk än svenska inom skol- och 

utbildningsrelaterade sammanhang samt vid kontakt med det svenska samhället. Detta 

indikerade ett problemorienterat förhållningssätt där användningen av ett gemensamt 

språk, svenska, förespråkades på bekostnad av andra viktiga språk (jfr. språk som 

problem i Ruiz 1984).   

Ett resursorienterat förhållningssätt identifierades däremot hos de två lärarna där 

elevernas språkliga resurser sågs som resurs och tillgång i undervisningen (jfr. språk 

som resurs i Ruiz 1984) och lärarna hade flera didaktiska intentioner att använda dessa 

resurser som praktiker i undervisningen. Kontrasterande till vad som framkom i 

elevernas utsagor gällande vilka språk de ansåg sig använda i skolan visade den 

praktiska dimensionen hur lärarnas didaktiska intentioner realiserades i undervisningen 

där elevernas språkliga resurser kom till användning på flera sätt som stämde väl 

överens med lärarnas egna utsagor. Rent didaktiskt ägnade sig lärarna åt praktiker som 

realiserades genom omformuleringar, förklaringar och instruktioner. Det framgick inte 

alltid att eleverna uppmanades att explicit använda dessa i undervisningen, men det 

syntes att de användes i praktiken och lärarna talade även om dem under 

fokusgruppsamtalet, alltså måste de introducerats tidigare under terminen.  

Sammanfattningsvis framgick att lärarna omfamnat ett socialt rättviseperspektiv 

och i sin sociala praktik ett tillåtande förhållningsätt mot användning av elevernas 

flerspråkiga resurser (jfr. språk som rättighet och resurs i Ruiz 1984). Det stannade 
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däremot ofta på ord- och översättningsnivå och för ämnet centrala och viktiga begrepp 

och termer. Inledningsvis betonades att svensklärare och svenska som andraspråkslärare 

besitter expertkunskaper i svenska språket. Möjligtvis skulle ett gränsöverskridande 

samarbete kunna stötta utveckling av en språkinriktad undervisning i Hajer och 

Meestringas (2014) anda som inkluderar ytterligare arbetssätt bortom de som 

identifierats inom denna studies ram.  

6.4 Slutsatser 

Studiens resultat indikerade en språklig repertoar med flera språkliga resurser hos 

eleverna, en resursorienterad syn på språk hos lärarna och en heteroglossisk 

språkpraktik i klassrummet. Sett utifrån tidigare forskning kunde vissa studier som 

redovisats (se 3) sammanfattas som implicit havandes av ett resursorienterat perspektiv 

på språk i Ruiz (1984) terminologi (Di Stefano & Camicias 2018; Gibson 2017; 

Lindqvist 2014; Moschkovich 2002; Petersson 2017; Sellgren 2011; Svenson Källberg 

2018). Denna studie bidrog däremot med ett tydligt sådant perspektiv och således till 

forskning med ett tydligt perspektiv på språk som resurs i klassrummet.  

6.5 Vidare forskning 

På grund av den språkliga dimensionens begränsade syfte utnyttjades inte LP:s fulla 

potential att utforska hela elevernas språkliga repertoar som en resurs (Busch 2018; 

Ruiz 1984). Vidare forskning skulle kunna undersöka flerspråkighet och flerspråkiga 

elevers hela språkliga repertoar som resurs i den svenska skolans ämnesundervisning. 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev och medgivandeblankett 

Information till elever om forskningsprojektet Nyanlända 

elever i gymnasieskolan 7 

Vi är fyra forskare och fyra doktorander i ett forskningsprojekt som heter Nyanlända elever i 

gymnasieskolan - en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social 

inkludering. Två av oss kommer att genomföra projektet i din klass. Vi kommer från 

Linnéuniversitetet i Växjö, Stockholms universitet och Högskolan Dalarna.  

Vad handlar forskningen om?  
Vi vill ta reda på vad som fungerar bra för elever på Språkintroduktionsprogrammet. Vi vill 

också pröva en undervisningsmetod för svenska, SO och  NO.  

Hur går studien till och vad ber vi dig att göra?  
Från och med hösten 2018 och under två års tid kommer vi forskare att sitta med under ett antal 

lektioner och anteckna. Detta kallas för klassrumsobservation. Vi är intresserade av vad man gör 

på lektionerna, vilka uppgifter och material som används, och hur samspelet i klassrummet ser 

ut. Vi kommer att prata med elever i anslutning till att de arbetar med olika uppgifter. I vissa fall 

kan vi be om att få kopiera eller fotografera något arbete som du har gjort. Du bestämmer 

naturligtvis själv om du vill dela med dig. Och du behöver inte delta alls om du inte vill. 

Tillsammans med din svenska som andraspråkslärare gör vi också en kartläggning av dina 

kunskaper och färdigheter i svenska. Detta sker sammanlagt vid fyra tillfällen, en gång per 

termin från våren 2019. Kartläggningen, som läraren i svenska som andraspråk gör, innebär 

inget extra arbete för dig, utan ingår som en del i undervisningen.   

I projektet kommer vi också att vilja spela in med ljud och bild i klassrummet. Om du inte vill 

bli filmad kan du tacka nej. Deltagande i forskning är alltid helt frivilligt, och vi kommer inte att 

använda något material som du inte gett ditt skriftliga medgivande till att använda.  

Finns det några risker med att delta i projektet?  

Det finns inga kända risker att delta i denna forskning. 

De förväntade fördelarna/nyttan med forskningen 

Studien ska ge lärare och rektorer information om hur man bäst undervisar flerspråkiga elever. 

Regler för forskning och spridning av resultat  

Du får både muntlig och skriftlig information om vad forskningen handlar om. Du får själv 

bestämma  om du vill delta. Du kan när som helst och utan att säga varför dra dig ur studien.  

Allt material lagras på ett säkert sätt. När vi sedan skriver om forskningsresultaten är alla skolor, 

klasser och elever helt anonyma. Dina lärare kommer inte att få ta del av dina resultat.   

Om du har några frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta någon av oss.  

  

                                                 
7 Lärarna hade informerats på motsvarande sätt och skrivit under samtycken att delta i 

forskningsprojektet. 



 

 II 

 

Informerat samtycke 

Genom att underteckna nedan bekräftar jag följande: 

 Forskarna har gett mig information om forskningen. 

 Jag har fått en kopia av informationsbladet, och jag har läst och förstått informationen i 

det. 

 Jag har fått möjlighet att ställa frågor, och jag har fått svar på de frågor jag ställt.  

 Jag förstår att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag är fri att dra mig ur när som 

helst. 

 Jag förstår att om jag har några ytterligare frågor kan jag när som helst kontakta 

forskarna. 
 

Kryssa i de delar av projektet du vill delta i på linjen efter ordet JA.  

Klassrumsobservation, ibland med ljudinspelning.  JA ___    

Videofilmning i klassrummet.     JA ___    

Intervju som är ljudinspelad.      JA ___   

Kartläggning av mina kunskaper i svenska    JA ___   

Enkät om flerspråkighet      JA___ 

Språkporträtt       JA___     

 

 

Jag ger mitt samtycke till att delta i de delar av forskningen jag kryssat JA efter. 

Datum 

 

______________________________________ 

Din underskrift 

 

 

GE DENNA TALONG TILL DIN LÄRARE  

ELLER NÅGON AV FORSKARNA NÄR DU FYLLT I DEN 
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Bilaga B LP instruktioner 

Instruktioner: visuell data 

 [Börja spela in] Idag skulle jag vilja höra lite om era tankar kring vilka språk 

och sätt ni talar som ni tycker är viktiga. Fundera över: Vilka språk är det ni 

talar? Vilka språk är viktiga för er? Pratar ni olika språk med era föräldrar, 

syskon, kompisar i skolan?  

 [Dela ut A4-mallar] Jag skulle vilja börja med att be er skriva era namn på 

pappret ni har framför er. [Ta fram tuschpennor] Tanken är sedan att ni ska 

använda färgerpennorna för att placera språken ni tycker är viktiga på kroppen. 

Glöm inte heller att skriva språkets namn så att ni vet vilket språk som är vilken 

färg [visa LP-exempel]. Om ni vill kan ni använda den färdiga kroppen, eller så 

kan ni välja att rita en egen kropp på papprets baksida. Fundera över: Var känner 

ni att språken bor?  

 Rita alla språk som du tycker är viktiga och betyder något för dig. Det spelar 

ingen roll om kan mycket, lite eller ingenting alls av ett språk. Om du känner att 

det är viktigt ska du rita det. 

 Det finns inget rätt eller fel. Man kan göra och tänka på olika sätt.  

 

Instruktioner: narrativ data  

 Jag skulle vilja börja med att ni kort presenterar er själva genom att berätta vad 

ni heter, så att jag vet vem som pratar när jag lyssnar på ljudfilen senare.  

 Förklara för dina kamrater varför du ritade som du gjorde och varför du valde de 

aktuella färgerna och platserna på kroppen för de olika språken.  
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Bilaga C Figur 2. Silhuetten som användes i studien; Figur 3. 

Elevernas språkporträtt (anonymiserade) 

 

Figur 2. Silhuetten som användes i studien8  

   

   

   

Figur 3. Elevernas språkporträtt (anonymiserade) 

                                                 
8 Notera att den svarta konturen inte är en del av den faktiska mallen utan har lagts till i efterhand för en 

tydligare visuell representation av ett A4-papper.   
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Bilaga D Guide till fokusgruppsamtal lärare: tankar kring 

flerspråkighet som resurser i undervisningen 

Guiden innehåller frågor som utformats utifrån elevernas LP och fältanteckningar från 

klassrumsobservationerna. Deltagarna tilldelas en lista med frågor under samtalet. 

Frågorna är vägledande och samtliga deltagare har möjlighet att avvika från frågorna.  

 

Introduktion  

Under veckorna 48–50 har jag (Lööw), ibland tillsammans med min handledare 

(Juvonen), varit med och observerat fyra av era lektioner i ämnena samhällskunskap och 

matematik. Under observationerna har jag sett att ni anpassar undervisningen utefter 

elevernas tidigare kunskaper, men på olika sätt. Idag vill jag be er att resonera med 

varandra kring hur ni arbetar och jag kommer därmed inte ha någon framträdande roll 

under samtalet. Framför er har ni en lista med olika diskussionsområden som jag skulle 

vilja att ni diskuterar, men ni behöver inte följa listan slaviskt. Mot slutet av samtalet, 

alternativt efter samtalet, skulle jag även vilja be er att fylla i en kort enkät för att samla 

in bakgrundsinformation.  

 

Diskussionsområden/ ämnen 

 [Inställning till flerspråkiga elever och flerspråkighet] Vad tänker ni kring 

flerspråkiga elever och flerspråkighet? Vad anser ni är viktigt att tänka på när 

man har flerspråkiga elever? Vilka möjligheter och utmaningar anser ni att det 

finns med att undervisa flerspråkiga elever i era respektive ämnen?  

 [Undervisningsinitiativ som handlar om språkliga resurser] Under mina 

observationer har jag sett att ni integrerar elevernas olika språkliga resurser i 

klassrummet, men på olika sätt. Hur tänker ni kring att integrera elevernas olika 

språkliga resurser i er klassrumsundervisning? Hur tar ni hänsyn till att det finns 

en språklig mångfald i ert klassrum? Ge konkreta exempel vid planering och 

genomförande av undervisning. 

 [Flerspråkiga elevers språkliga resurser] Förutom att observera lektioner har 

jag försökt ta reda på vilka språkliga resurser eleverna har [ta fram några 

exempel på elevernas anonymiserade LP]. Vet ni vilka språk eleverna talar? Hur 

får ni reda på det? 

 [Övrigt] Finns det något annat som ni skulle vilja ta upp inom ramen för 

diskussionen?  
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Bilaga E Bakgrundsenkät lärare 

Vänligen skriv ditt namn och svara sedan på frågorna nedan.  

 

Namn:  

 

1. Hur gammal är du?  

 

 

2. Vilket/ vilka är ditt/ dina förstaspråk/modersmål?  

 

 

3. Har du lärt dig andra språk utöver ditt/ dina förstaspråk/ modersmål? [om ja, vilket/ 

vilka?] 

 

 

4. Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

0–5 år  

 

5–10 år  

 

10–15 år  

 

20+ år   

 

 

5. I vilka årskurser och ämnen har du undervisat/ undervisar du i?   

 

 

6. Hur tycker du att det är att undervisa flerspråkiga elever? (Fortsätt gärna att svara på 

andra sidan av enkäten.) 
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Bilaga F Tabell 2. Huvud- och underteman utifrån tematisk 

innehållsanalys av LP 

huvudtema undertema 

konventionella språk  behärskningsgrad 

emotionellt beteende 

personer 

utrymmen 

praktiker  
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Bilaga G Tabell 3. Huvud- och underteman utifrån tematisk 

innehållsanalys av fokusgruppsamtal lärare 

huvudteman underteman 

praktiker  omformuleringar 

förklaringar  
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Bilaga H Tabell 4. Praktiker och realiseringsexempel utifrån 

analys av observerade praktiker i fältanteckningar, fotografier 

och ljudinspelningar  

praktiker realiseringsexempel  

omformuleringar omformuleringar efterfrågade av elever 

eller lärare  

muntliga eller skriftliga omformuleringar 

omformuleringar av vardagsspråk eller 

ämnesspråk 

digitala lexikon 

webbaserat material  

översättningstjänster 

förklaringar och instruktioner  elevdiskussioner på flera olika språk 

under lektionsarbete 

elever talar arabiska med 

matematikläraren. Läraren svarar på 

svenska.  

matematikläraren talar arabiska och 

växelvis svenska med elever. 

matematikläraren talar bara arabiska om 

det är nödvändigt för elevens förståelse.  

icke arabisktalande elever talar med 

läraren på andra språk, men med en 

annan elev som agerar ”tolk”.  

samhällskunskapsläraren använder 

visuellt stöd vid förklaringar och 

instuktioner 

 


