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Abstract 

I denna systematiska litteraturstudie har begreppet translanguaging undersökts. 

Translanguaging i skolan innebär i korthet att ge flerspråkiga elever möjlighet att 

använda alla sina språk som resurs i lärandet. Studiens syfte är att undersöka vilka 

teorier begreppet bygger på och i vilken eller vilka kontexter det har använts. I studien 

presenteras det hur begreppet har utvecklats och hur det senare har använts i svenska 

studier. De svenska studierna visar att lärare har använt translanguaging som metod i 

språkverkstäder för att ge flerspråkiga elever ökade möjligheter att förstå och utveckla 

kunskaper. Litteraturstudien bygger på centrala internationella referenser som 

använts inom translanguaging-fältet. I övrigt är arbetet avgränsat till att omfatta 

enbart svenska studier. I studien framkommer att den vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt som translanguaging vilar på främst är det sociokulturella perspektivet. 

Det framhäver att inlärning och utveckling är något som sker i samspel med andra. 

Samtliga studier ser translanguaging som en meningsfull strategi genom att det 

gynnar kunskapsutvecklingen när elever utnyttjar sin fulla språkliga repertoar. 
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1 Inledning 

Dagens samhälle blir allt mer globaliserat vilket bidrar till mångkulturalitet och att 

flerspråkighet blir normaliserat. I takt med den ökade språkliga mångfalden har 

antalet elever med andra modersmål än svenska ökat i skolorna runt om i Sverige. 

Därav har translanguaging, som rör ett parallellt användande av flera språk, blivit ett 

allt mer omtalat begrepp i svensk skola. Till följd av det ökade antalet elever som 

använder flera språk ställs skolor inför stor utmaning i uppdraget att forma en 

undervisning som möjliggör kunskapsutveckling för samtliga elever. I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) beskrivs ett av 

skolans uppdrag som följande: 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2011, s.7) 

 

I takt med ökad flerspråkighet är skolan central i att erbjuda lärmiljöer där eleverna 

även har möjlighet att utnyttja sina språkliga repertoarer. Det presenteras som 

följande i läroplanens värdegrund och uppdrag: 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk 

möts. (Skolverket, 2011, s.7) 

 

Ett sätt som kan ge eleverna förutsättningar att utveckla ett rikt och varierat språk är 

att använda sig av translanguaging som strategi. Translanguaging innebär i korthet att 

ge eleverna i skolan möjlighet att röra sig mellan sina olika språkliga resurser 

(Svensson, 2017). Begreppet translanguaging har alltså blivit allt mer aktuellt under 

de senare åren och det har väckt vår nyfikenhet. Genom denna studie vill vi ta reda 

på mer om begreppet, bland annat vilka teorier som ligger till grund för det och hur 

det används i svenska skolor. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka begreppet translanguaging och hur translanguaging 

som strategi används i pedagogisk verksamhet. Vidare är syftet att beskriva 

begreppets ursprung, kontext samt de teorier begreppet bygger på. Studien utgår ifrån 

följande frågeställningar: 

 Vilka teorier bygger begreppet translanguaging på? 

 Vilket ursprung har begreppet translanguaging och i vilken kontext 

introducerades begreppet? 

 Hur har begreppet använts i svensk kontext och vilka är de centrala 

resultat man har kommit fram till? 

 

3 Metod 

I följande avsnitt redovisas de metoder som använts för insamling av de vetenskapliga 

artiklar, tidskrifter och böcker den kvalitativa litteraturstudien innefattar. Avsnittet 

beskriver de val som gjorts gällande urval av vetenskapliga publikationer och 

tematisering av resultaten.  

 

3.1 Systematisk litteraturstudie 

Syftet med en systematisk litteraturstudie är att presentera en sammanställning av 

resultat från tidigare genomförda studier. En systematisk litteraturstudie handlar om 

att söka, kritiskt granska samt sammanställa den litteratur som valts (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2014). Det är viktigt att påvisa tillgänglig och 

relevant evidens inom det ämne eller tema som undersöks. När relevant evidens 

påvisas får studien bättre validitet och är mindre känslig för urval än allmänna 

litteraturstudier (Torgerson, 2003). 

För att en litteraturstudie ska bedömas som en systematisk sådan behövs tydligt 

beskrivna metoder och kriterier för sökning och urval av vetenskapliga publikationer. 

Det krävs även tydliga sökstrategier, systematisk kodning av studier samt att 

metaanalys ska användas för att sammanställa flera studier. Metaanalys handlar om 
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att resultat från flera studier kan sammanfogas och på så vis bli grund för en ny analys. 

Flera studiers resultat kan därför bli användbara. Det är betydelsefullt att det finns 

tillräckligt många studier av bra standard för underlag till slutsatser och en premiss 

för att utföra en systematisk litteraturstudie (Eriksson Barajas, m.fl. 2013). Vi har 

utgått från dessa kriterier när vi har granskat tidigare forskning i arbeten i olika 

databaser. Dessutom har vi läst igenom abstrakten för att analysera materialets 

relevans för studien. 

3.2 Datainsamling 

De vetenskapliga publikationer som används i detta arbete bygger bland annat på 

sökningar som genomförts i DiVA samt Google Scholar. Många av de vetenskapliga 

publikationer som använts har också hittats genom referenser i andra studier. För att 

få fram relevanta studier baserat på hur begreppet ”translanguaging” används i 

forskning och hur det har utvecklats har ett antal sökord använts som fritextsökning. 

Fritextsökning handlar om att dela upp hela sökningar i enstaka ord som kan 

kombineras och på så vis ge ett bredare spektrum av texter (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013). De sökord som användes var ”translanguaging” 

”transspråkande”, ”flerspråkighet”, ”education”, ”utbildning” och, ”multilingual 

classroom” och dessa har även kombinerats med hjälp av ”and”, vilken används för 

att avgränsa en sökning (Eriksson Barajas, m.fl., 2013). De databaser som gett flest 

relevanta artiklar från sökningarna är Google Scholar och DiVA. Därför kommer 

dessa databaser beskrivas mer ingående i arbetet. 

 

3.3 Urval av vetenskapliga publikationer 

I urvalet av de vetenskapliga publikationerna för den systematiska litteraturstudien 

har kriteriet att publikationerna ska vara expertgranskade (peer reviewed) uppfyllts. 

Utifrån det kriteriet har vi först och främst prioriterat svenska studier baserade på 

translanguaging i pedagogiska sammanhang. Svenska studier valdes av anledningen 

att en av studiens frågeställningar behandlar just translanguaging i svensk kontext. I 

studien finns även vetenskapliga publikationer av utländska författare. Dessa är 

centrala namn inom translanguaging och de svenska studier som senare kommer att 

presenteras hänvisar genomgående till dessa forskare. I detta arbete används de 
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forskarna främst som hjälp att få veta mer om ursprunget samt vilka teorier begreppet 

bygger på. 

 

3.4 Sökning i Google Scholar 

Google Scholar är en databas för tidskrifter som är expertgranskade (peer reviewed) 

samt vetenskapliga artiklar, uppsatser och böcker från universitet, förlag och 

vetenskapliga organisationer. Flera av de vetenskapliga publikationer studien 

innehåller har hittats genom referenser i andra artiklar. Google Scholar har varit till 

hjälp för att hitta flertalet av referenserna i fulltext. 

 

3.5 Sökning i DiVA 

Diva är en databas som innehåller avhandlingar, forskningspublikationer och 

studentuppsatser från lärosäten i Sverige. Sökningarna i DiVA har främst varit 

fritextsökning där vi kombinerat de sökord som presenterats tidigare. Det har även 

gjorts avgränsningar i form av olika publikationstyper av texter som tidskrifter och 

studentuppsatser samt avgränsningar i form av refereegranskat innehåll. Några av de 

vetenskapliga publikationer studien innehåller har hittats genom flera arbetens 

gemensamma referenser. Dessa arbeten har DiVA varit till stor användning för att 

hitta. 

 

4 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskrivs den teoretiska utgångspunkten som gäller för studien och det 

besvarar därmed vår första forskningsfråga, som gäller vilka teorier translanguaging 

bygger på. Studier inom fältet translanguaging har främst sin utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet, men även teorin om Common underlying proficiency 

(CUP) tycks ha varit en inspiration. De svenska studier som ingår i detta arbete vilar 

på det sociokulturella perspektivet. 

 



 

5(23) 

 

4.1 Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet som ursprungligen kommer från Lev Vygotskijs 

(1978) arbete som rör språk, lärande och utveckling är det övergripande perspektivet 

i denna studie. Detta bland annat på grund av perspektivets tankar om att språkets 

utveckling sker i samspel med andra. Ofelia Garcia och Li Wei (2014) kopplar 

translanguaging till det sociokulturella perspektivet och de menar att translanguaging 

sker genom samspel och att språket kan ses som relationellt. Det är framför allt genom 

talat och skrivet språk som människor kommunicerar och förstår varandra. I 

sociokulturell teori förstås språket som ett dynamiskt och ständigt utvecklingsbart 

teckensystem som också samspelar med andra uttrycksformer. Vygotskijs (1978) 

teori handlar om att människan ständigt utvecklas och har möjlighet till att ta till sig 

ny kunskap livet ut. En central idé inom sociokulturell teori är Vygotskijs tanke om 

en proximal utvecklingszon. Det innebär att en individ som väl behärskar en färdighet 

också är mycket nära att behärska något nytt och att lärande bäst sker inom den 

proximala utvecklingszonen, med stöttning av någon som har mer kunskap (Säljö 

2012, s, 193). 

Colin Baker och Wayne E Wright (2017) menar att translanguaging är 

kopplat till det sociokulturella perspektivet då translanguaging inte bara fokuserar på 

ett språk i klassrummet. De förklarar det som att om en elev inte klarar av en uppgift 

genom sitt andra eller tredje språk så går eleven automatiskt tillbaka till sitt 

förstaspråk för att utveckla sin förståelse. Det sociokulturella perspektivet är därför 

relevant då flerspråkiga elever tillåts att använda alla sina språkliga resurser för att 

utvecklas språkligt och kunskapsmässigt. Translanguaging förutsätter samspel mellan 

flera olika individer för att kunskap ska förvärvas, precis som i den sociokulturella 

teorin. För läraren i klassrummet kan translanguaging ses som ett pedagogiskt redskap 

för att stötta och utveckla elevernas språk- och ämneskunskaper, vilket i sin tur ger 

eleven möjlighet till att utöka sin närmaste utvecklingszon (Garcia & Wei, 2018, s. 

116). 

 

4.2 Common underlying proficiency 

Common underlying proficiency (CUP) är en modell utvecklad av Jim Cummins 

(1981) som förklarar att flera språk är beroende av varandra i ett språkligt system hos 
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individen. Denna teori kommer inte diskuteras vidare i arbetet eftersom de studier vi 

har valt vilar på det sociokulturella perspektivet. Anledningen till att vi har med denna 

modell utvecklad av Jim Cummins är på grund av att han, precis som Ofelia Garcia, 

är en stor förespråkare inom translanguaging och därför valde vi att presentera även 

denna modell. Cummins menar att människans olika språk inte är separata 

språkförmågor. Han vill istället se det som att flerspråkiga individer har en gemensam 

språklig bas som används som resurs i deras språkande, oavsett språk. Till en början 

undersökte Cummins (1981) om det fanns något samband mellan kognition och 

tvåspråkighet vilket ledde till att begreppet interdependenshypotesen tillkom. 

Begreppet innebär att olika kognitiva språkfärdigheter på ett första- och andraspråk 

kan ha samma grundläggande bas som överförs mellan individens första- och 

andraspråk. Cummins brukar jämföra det med ett isberg (Cummins 2007). Alla språk 

kan då antas ha samma gemensamma grund och varje topp på isberget kan tänkas 

vara ett språk. Interdependenshypotesen fick ett stort genombrott inom forskningen 

för flerspråkighet, där två språk samspelar med varandra (Cummins 2007). 

 

5 Resultat 

I detta avsnitt beskrivs de resultat vi har kommit fram till för respektive frågeställning. 

För att underlätta för läsaren inleds avsnittet med en övergripande beskrivning av vad 

translanguaging innebär. Därefter beskrivs de resultat vi har kommit fram till för den 

andra och tredje frågeställningen. I relation till den första frågeställningen som rör 

begreppets ursprung tas även Rowes sex grundprinciper inom translanguaging upp. 

Den första frågeställningen, om de teorier som begreppet grundas i, besvarades under 

rubriken Vetenskapsteoretiska utgångspunkter, det vill säga i förra kapitlet. 

 

5.1 Translanguaging – en definition i korthet 

Translanguaging är en arbetsmetod där man tar tillvara på elevernas modersmål i 

undervisningen. På ett medvetet sätt så använder man elevernas flerspråkighet som 

en resurs i lärandet. Eleverna får använda sig av alla sina språkliga resurser i 

klassrummet för att ta till sig samt visa på kunskap och göra sig förstådda. 
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Användningen av de språkliga resurserna kan ske både enskilt för individen men 

också tillsammans med andra genom exempelvis diskussioner (Garcia, 2009). Lewis, 

Jones & Baker (2012) menar att begreppet på senare tid har utvecklats genom att det 

också handlar om hur människor genom att använda flera språk skapar förståelse, 

erfarenheter och kunskap. I undervisningen kan det handla om att eleverna använder 

olika strategier för att förstå undervisningsinnehållet. 

 

5.2 Begreppets ursprung 

Begreppet translanguaging utvecklades från början i Wales av Cen Williams (1994). 

Trawsiethu var det ursprungliga kymriska begreppet som sedan översattes till 

engelska translinguifying som utvecklades till translanguaging (Lewis, Jones och 

Baker 2012). Williams utvecklade begreppet för att uppmuntra elever att använda och 

variera mellan olika språk.  I detta fall handlade det om att variera mellan engelska 

och kymriska. Anledningen var att eleverna skulle få möjlighet att förbättra sin språk- 

och kunskapsutveckling i undervisningen. Williams hävdar att elevernas lärande 

gynnas samtidigt som det bidrar till elevernas språk- och identitetsutveckling att få 

använda olika språk i undervisningen (Paulsrud, Rosén, Straszer & Wedin, 2018). 

Detta kan relateras till begreppet “framväxande tvåspråkighet” vilket innebär att 

individens båda språk utvecklas. Cummins (2005) lyfter idén om att ta till vara på 

elevers flerspråkighet eftersom det kan främja deras akademiska, kognitiva och 

sociala prestationer. Andra forskare (Garcia & Kleifgen, 2010) lyfter vikten av att 

pedagoger istället för att begränsa elevers flerspråkighet istället borde uppmuntra 

eleverna att dra nytta av alla sina språkliga resurser. 

Efter att Colin Baker (2001) översatte det walesiska begreppet trawsietithu 

till translanguaging på engelska har ett flertal forskare utvidgat detta till att omfatta 

olika pedagogiska förhållningssätt. Cummins (2005) föreslår något som även Garcia 

och Wei (2014) lyfter fram, nämligen att man inte ska se elevernas flera språk som 

olika enheter utan istället som en enhet (Paulsrud m.fl. 2018). Garcia, som är ett 

framträdande namn inom translanguaging hävdar med sin teori att alla individers 

kunskaper inom språk är integrerade med varandra. Hon kallar det för dynamisk 

flerspråkighet. Garcia (2009) ser alltså flerspråkighet som ett kraftfullt och 
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sammansatt nätverk med språkliga samband. Garcias tankar präglar den teoretiska 

bakgrund som främst skrivs fram i de svenska studier som ingår i detta arbete. 

 

5.3 Sex didaktiska grundprinciper för translanguaging i klassrummet  

De elever som använder fler än ett språk bör enligt Lindsey Rowe (2018) på ett 

stimulerande sätt lära sig att både skriva och tala men också tänka och lyssna på både 

sitt modersmål och det aktuella målspråket. Dessa elever behöver därför befinna sig i 

en skolmiljö där de ges möjlighet att använda alla de språkliga resurser de besitter 

(Rowe, 2018). Rowe (2018) menar att translanguaging ger eleverna möjlighet till 

detta och att lärare som aktivt arbetar med translanguaging i undervisningen stöttar 

elevernas möjligheter att utveckla både flerspråkighet och ämneskunskaper. Detta ger 

i sin tur eleverna ett ökat självförtroende. Utifrån sina tankar om translanguaging i 

undervisningen och utifrån den granskning av forskning som hon har gjort inom 

ämnet har Rowe (2018) kommit fram till sex principer om flerspråkighet som hon 

menar att lärare behöver förhålla sig till: 

 Läraren behöver värdera elevernas språk och kulturer. Detta kan ske genom 

att öppet diskutera olika språk och kulturer, att läsa flerspråkig barnlitteratur 

och att bjuda in elevernas familjemedlemmar och andra samhällsmedlemmar 

till klassrummet. 

 Läraren behöver ge elever översättningar genom bland annat dubbla 

språktexter på alla de språk som de talar. Flerspråkiga personer som är 

anställda på skolan kan också fungera som en resurs i klassrummet för att 

hjälpa eleverna med exempelvis översättningar. 

 Läraren behöver ge eleverna autentiska möjligheter till flerspråkig 

kommunikation på ett meningsfullt sätt som relaterar till deras liv och 

intressen. 

 De aktiviteter som sker i klassrummet behöver stödja elevernas användning 

av översättning som en strategi för att skapa mening i lärandet. Detta kan ses 

som en resurs när eleverna läser och ska diskutera texter. 

 Läraren behöver stödja eleverna så att de får möjlighet att skapa multimodala 

och flerspråkiga texter, det vill säga texter där eleverna får använda sig av 

alla sina språk. 
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Eleverna behöver ges möjlighet att dela sitt arbete med en flerspråkig publik. Detta 

kan ske genom familjemedlemmar, elever eller lärare från andra klassrum och 

utomstående samhällsmedlemmar (Rowe 2018). 

 

5.4 Begreppet translanguaging i svensk kontext 

Det har funnits flera förslag på en svensk översättning av translanguaging, bland annat 

korsspråkande, transspråkande, språkkryssande och kodväxling (Torpsten, Warren, 

Straszer, Lindahl & Siekkinen, 2016; Bigestans, Drawsen & Kindenberg, 2015). 

Begreppet translanguaging är komplext vilket lett till debatt om hur begreppet ska 

översättas till svenska. Författarna till en artikel i en debatt i Lisetten "Vilken term är 

bäst?” (Kindenberg, Lindqvist, György & Ullholm, 2016) hävdar att korsspråkande 

är en term som inte låter naturlig och föreslår istället användningen av flerspråkande. 

Författarna poängterar att man vill använda en term som känns naturligt att använda 

när man ska arbeta med språket i klassrummet (Bigestans, Drawsen & Kindenberg, 

2015). I Falun år 2015 samlades ett forskarnätverk inom fältet translanguaging bland 

annat med syfte att diskutera hur man ska översätta begreppet till svenska. En lång 

diskussion med många olika förslag lades fram, bland annat översättningar som  

fler-, multi-, pluri-, flexi-, tvär-, ström- och transspråkande. Alla var dock eniga om 

att språken inte ska ses som separata enheter (Cummins, 1981) och därför fick inte 

termerna korsspråkande och tvärspråkande stöd i diskussionen. Inte heller termerna 

flerspråkande, multispråkande eller plurispråkande (Torpsten, Warren, Straszer, 

Lindahl & Siekkinen, 2016). Det verkar alltså inte finnas en total samstämmighet 

kring ett svenskt begrepp ännu, även om det verkar relativt vanligt att använda termen 

transspråkande (Torpsten, 2016). 

 

5.5 Svenska studier om användning av translanguaging i klassrummet  

Det har gjorts flera studier där man studerat användningen av translanguaging i 

svenska skolor (Jonsson, 2013; Karlsson, Nygård Larsson, & Jakobson, 2019; Rosén, 

Straszer & Wedin, 2017; Straszer, 2017; Toth, 2018; Toth & Paulsrud, 2017; Wedin 

& Wessman, 2017). Flertalet av dessa är klassrumsstudier där man har genomfört 

observationer (Rosén, Straszer & Wedin, 2017; Straszer, 2017; Torpsten & Svensson 
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2017; Torpsten 2018; Toth 2018) oftast i kombination med intervjuer (Rosén m.fl. 

2017; Straszer 2017; Torpsten & Svensson 2017; Toth 2018; Wedin & Wessman 

2017). Flera studier använde enkäter eller en kombination av flera 

datainsamlingsmetoder (Jonsson 2013; Rosén m.fl. 2017; Straszer 2017; Torpsten & 

Svensson 2017). Av dessa har de flesta (Jonsson 2013; Karlsson m.fl. 2018; Wedin 

& Wessman, 2017; Torpsten, 2018; Rosén mfl, 2017; Torpsten & Svensson, 2017) 

genomförts i skolor med många flerspråkiga elever. Några av dessa studier (Wedin & 

Wessman, 2017; Rosén mfl, 2017; Torpsten & Svensson, 2017) innefattar nyanlända 

elever (alltså elever som har gått högst 4 år i svensk skola, se Skolverket 2020). Andra 

studier genomfördes i tvåspråkiga skolverksamheter, såsom svenska skolor med 

engelsk profil (Toth & Paulsrud, 2017) respektive en studie genomförd i en finsk-

svensk förskola (Straszer, 2018). 

Många av de nämnda studierna har exempelvis undersökt i vilken 

utsträckning lärare och elever använt sig av translanguaging och hur man arbetar med 

det i klassrummet. Samtliga visade att man arbetade med translanguaging i större eller 

mindre utsträckning. De flesta studierna utfördes på skolor som redan arbetade med 

translanguaging. Däremot var det ett fåtal studier som inte gjorde det, bland annat 

Carla Jonssons (2013) studie och en som genomfördes av Åsa Wedin och Anneli 

Wessman (2017). I den senare (Wedin & Wessman, 2017), vilken pågick under flera 

år, framkom det att skolan till en början inte hade använt sig av translanguaging. År 

2012 skedde det dock förändringarna i svensk lag gällande familjeinvandring vilket 

resulterade i ett stort antal nyanlända elever på skolor runt om i Sverige. Ledningen 

på skolan valde då att sätta in ett åtgärdsprogram för att förbättra undervisningen och 

ge alla elever lika möjligheter. Detta åtgärdsprogram innebar bland annat att lärarna 

skulle arbeta med translanguaging i klassrummen. Åtgärdsprogrammet resulterade i 

att elevernas språkliga repertoarer både accepterades och i flera fall blev användbara 

som resurser i undervisningen. Resultatet av åtgärdsprogrammet visade att all 

personal på skolan var viktig för att en förändring skulle ske. 

Beth Anne Yoximer Paulsrud (2014) genomförde sin studie på två svenska 

gymnasieskolor med engelsk profil. I studien analyserades språkanvändningen i 

klassrummet, framförallt genom intervjuer och observationer. Studien visade att 

translanguaging användes i stor omfattning i klassrummen och att eleverna själva såg 

på tvåspråkighet som något positivt. Eleverna fick möjlighet att använda alla sina 
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språkliga resurser för att visa sin kunskap och göra sig förstådda. Detta kunde man 

bland annat se på engelsklektioner vid genomgångar. Då använde sig läraren enbart 

av engelska men hjälpte sedan eleverna på svenska för att de skulle skapa sig en större 

förståelse för innehållet. Translanguaging användes då med syftet att bland annat 

bidra till språkmedvetenhet och motivation för att få eleverna att delta i lektionerna. 

I ett antal studier (Jonsson, 2013; Torpsten & Svensson, 2017; Toth & 

Paulsrud, 2017) har utöver elevernas användning av flera språk även deras och lärares 

eller skolledningens attityder till det studerats. I Torpstens och Svenssons (2017) samt 

Jonssons (2013) studie analyserades elevers dagböcker för att få fram huruvida 

eleverna använde sig av flera språk samt deras attityder till det. Eleverna fick framföra 

sina åsikter om användning av flera språk bland annat i sina dagböcker men också 

genom enkäter och intervjuer. I Jonssons (2013) studie skiljde sig elevernas 

inställning till användningen av fler språk från skolans. Skolan hade enspråkighet som 

norm men i de språkdagböcker som användes fick eleverna använda sig av alla sina 

språkliga resurser. Detta bidrog till elevers självreflektion och kunskapsutveckling 

(Jonsson, 2013). 

I Toth och Paulsruds (2017) studier skiljde sig inte elevernas språkpraxis 

från skolans. Flera språk var redan accepterade på skolan och resultatet visade också 

att translanguaging var ett stort stöd för eleverna då de lättare kunde utveckla sina 

kunskaper i olika ämnen. 

Resultaten från de studier där man undersökt hur arbetet med 

translanguaging tar sig uttryck i praktiken visar att man har arbetat bland annat med 

sådant som översättning, bildstöd, studiehandledning och språkverkstäder. Detta 

beskrivs närmare under nästa rubrik. 

 

5.6 Translanguaging i praktiken 

Straszer (2017) genomförde sin studie på en svensk-finsk förskola. På förskolan 

användes bildstöd för ordinlärning där bilder kombinerades med ord. Orden var då 

skrivna både på svenska och finska. Dessutom var all information som skickades till 

vårdnadshavarna skriven på båda språken. 

Toth och Paulsrud (2017) genomförde två separata studier i skolor med 

engelsk profil, den ena i en årskurs 5 på grundskolan med elever med olika språklig 
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bakgrund och den andra i en gymnasieklass. I båda klassrummen fick eleverna 

använda sig av översättning från engelska till svenska. I studien som genomfördes i 

årskurs 5 hade läraren engelska som modersmål och bristfällig kunskap i svenska. En 

kollaborativ undervisning blev därför synlig genom att eleverna stöttade varandra 

med bland annat översättning från engelska till svenska. 

En annan studie som visat på betydelse av översättning i klassrummet är en 

studie gjord av Karlsson m.fl. (2019) som studerade arbetet i NO-undervisning. Det 

framgick att flertalet elever stötte på svårigheter med begrepp i arbetet med 

ämnesinnehållet på svenska. När de istället tog hjälp av sitt förstaspråk kunde 

svårigheter som att förstå och göra sig förstådd övervinnas. På så vis utgjorde 

elevernas första- och andraspråk en viktig resurs för att eleverna skulle få djupare 

förståelse för ämnet. 

Klassrumsstudien som genomfördes av Rosén med kollegor (2017) och 

Wedins och Wessmans intervjustudie (2017) visade att man nyttjade 

studiehandledare, alltså en extra resurs som kan elevens modersmål och som stöttar 

eleven i ämneskunskaperna. I dessa studier visade man att studiehandledaren 

fungerade som språkstödjare i klassrummet samt som resurs för samtliga elever. I 

Wedins och Wessmans studie framgår det dock inte hur man använde sig av 

studiehandledningen. Båda dessa studier visade att studiehandledarna även användes 

som resurs i skolornas så kallade språkverkstäder, vilka ska fungera som stöd för 

samtliga elever som är i behov av språklig stöttning. Dessa språkverkstäder användes 

på de här skolorna främst för att utveckla nyanlända elevers språkkunskaper. I studien 

använde studiehandledare sig av språkverkstäder där elever med annat modersmål än 

svenska fick möjlighet att arbeta extra med översättning. Genom intervjuer uttryckte 

studiehandledarna att de såg det som betydelsefullt att eleverna fick nytta av 

studiehandledning på sitt modersmål. 
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6 Sammanfattande diskussion 

I följande avsnitt presenteras resultat i förhållande till arbetets syfte och 

frågeställningar. Därefter diskuteras litteraturstudiens metoddel och avslutningsvis 

beskrivs våra tankar om vidare forskning inom translanguaging. 

 

6.1 Translanguaging – teori och bakgrund 

I sammanställningen av arbetets studier framgår det att translanguaging vilar på det 

sociokulturella perspektivet. Detta perspektiv handlar om ett samspel mellan 

individer för att lära och det tankesättet genomsyrar de studier vi har valt. 

Anledningen till att begreppet translanguaging kom till var för att elever skulle 

uppmuntras att använda alla sina språkliga resurser. Translanguaging skulle alltså 

användas för att ge alla elever möjlighet att visa sina kunskaper och för att kunna 

kommunicera på bästa sätt. Genom translanguaging kan flera språk bli resurser i 

lärandet. Exempel på det kan vara att när elever som har svenska som andraspråk 

integreras med elever med svenska som modersmål utvecklar eleverna språket på ett 

gynnsamt sätt. Detta genom att bland annat läsa, skriva och prata tillsammans i 

undervisningen (Cummins & Schecter 2003). 

 

6.2 Begreppets användning i svensk kontext 

Translanguaging är ett komplext begrepp och därför har det debatterats mycket under 

de senare åren om hur translanguaging ska översättas till svenska. Man vill att det ska 

vara en term som känns naturlig men också höra ihop med innebörden av begreppet. 

Några begrepp som man i debatten har hävdat inte fungerar bra var bland annat 

korsspråkande och tvärspråkande eftersom det inte ger stöd till begreppets innebörd. 

Man menar alltså att det inte är två språk som korsas utan istället ses individens 

flerspråkighet som en enhetlig enhet. Vi har sett att det debatterats om begreppet och 

i dessa debatter har det framkommit olika idéer på vad som kan vara en lämplig 

svensk översättning. I de svenska studier som ingår i detta arbete kan man dock se att 

det begrepp som flest använder sig av är det engelska begreppet translanguaging, även 

om också ‘transspråkande’ förekommer (Svensson, 2017). 
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6.3 Studiens centrala resultat 

Translanguaging kan bland annat användas som stöttning för att elever ska förstå 

ämnesinnehållet bättre. Genom translanguaging ges elever möjlighet att använda alla 

sina språkliga resurser för att förbättra sin kunskaps- och språkutveckling. I de studier 

som undersökts ges eleverna möjlighet att använda translanguaging i bland annat läs- 

och skrivövningar, grupparbeten, samtal samt andra sociala aktiviteter. Rowe (2018) 

nämner sex grundprinciper som skolor och lärare bör förhålla sig till i undervisningen 

när det gäller translanguaging. I flera av de studier som ingår i detta arbete återspeglas 

samtliga grundprinciper. 

Rowe (2018) och Torpsten (2018) belyser vikten av en accepterande miljö 

där eleverna får möjlighet och uppmuntras till att använda alla sina språkliga 

repertoarer. De menar att elevernas språkliga resurser ska ses som en tillgång som är 

användbar i inlärningen och undervisningen. I samtliga studier som ingått i detta 

arbete har translanguaging visat på god effekt i undervisningen för eleverna. I flera 

studier (Torpsten, Svensson 2017; Jonsson 2013) har man kunnat se flerspråkighet 

som en personlig resurs och något att vara stolt över. När eleverna har fått möjlighet 

att använda sin fulla språkliga repertoar har deras förståelse ökat. Den ökade 

förståelsen har i sin tur bidragit till högre motivation och gynnat elevernas 

kunskapsutveckling. 

En av Rowes (2018) grundprinciper handlar om vikten av att pedagogerna 

involverar elevernas familjer eller olika samhällen i undervisningen (Straszer, 2017 

och Torpsten & Svensson, 2017). I Straszers (2017) studie på en finsk-svensk förskola 

kompletterades bildstöd med ord skrivet på både svenska och finska. Dessutom var 

all information som skickades ut till vårdnadshavare skriven på båda språken. Andra 

arbetssätt man kan använda sig av är tavlor och bilder på väggarna kompletterade med 

text på flera språk för att förenkla det för elever med annat modersmål. Garcia (2009) 

belyser vikten av att flerspråkighet blir naturlig i arbetsmiljön. 

Rosén, Straszer & Wedin (2017) belyser i sin studie vikten av att ha 

flerspråkiga personer som resurser på skolan. Detta är också en av grundprinciperna 

som Rowe (2018) menar att skolor bör förhålla sig till. Resurserna stöttade eleverna 

i att förstå och göra sig förstådda, bland annat genom översättning. En annan 
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grundprincip av Rowe (2018) handlar om att aktiviteter som sker i klassrummet 

behöver stödja elevernas användning av översättning som en strategi för att skapa 

mening i lärandet. Flertalet studier (Toth & Paulsrud, 2017; Wedin & Wessman, 

2017; Torpsten, 2018; Rosén, Straszer & Wedin; 2017 samt Karlsson, m.fl. 2019) 

använder sig av just översättning som strategi. Toth och Paulsrud (2017) studerade 

perspektivet på translanguaging i två årskurser på olika skolor med engelsk profil. I 

undervisningen gjorde lärarna strategiska val om språk för att uppmuntra till 

kommunikation bland eleverna. I den ena klassen, som var en mellanstadieklass, 

talade läraren endast engelska och hade bristfälliga kunskaper i svenska. Detta ledde 

till att eleverna fick kommunicera och stötta varandra genom översättning. I studien 

lyfter forskarna fram att den typen av strategi medförde att eleverna fick en djupare 

och bredare förståelse för kunskapsinnehållet när de fick tillgång till sitt modersmål 

(Toth & Paulsrud 2017). 

Ytterligare en grundprincip av Rowe (2018) handlar om att ta hänsyn till 

elevernas intressen och erfarenheter. Den principen följs i flertalet studier (Jonsson, 

2013; Torpsten & Svensson, 2017; Straszer, 2017 & Karlsson m.fl. 2019). I studierna 

ger lärarna eleverna autentiska möjligheter för flerspråkig kommunikation på ett 

meningsfullt sätt genom att välja ämnen utifrån elevernas liv och intressen. 

Rowe (2018) har även en grundprincip som rör flerspråkiga målgrupper. 

Principen handlar om att elever bör kopplas till två- eller flerspråkiga målgrupper och 

kunna dela sina arbeten med en flerspråkig publik. All personal på skolan är viktig 

för att möjliggöra detta och det krävs samarbeten mellan de olika parterna för att alla 

elevers språkliga resurser ska bli accepterade (Wedin & Wessman, 2017). 

Studiehandledare kan vara en del av denna “publik” som Rowe (2018) menar att 

eleverna ska kunna dela sitt arbete med. Om en lärare inte är bekant med en elevs 

modersmål kan en studiehandledare med samma modersmål som eleven vara en bra 

resurs (Rosén, Straszer & Wedin, 2017). 

En förutsättning för att alla elever ska få samma möjlighet till att använda 

sin fulla språkliga potential är att ledningen på dessa skolor tar initiativ till att tillämpa 

translanguaging. Forskare inom translanguaging-fältet menar också att när eleverna 

får tillgång till hela sin språkliga potential sker en optimal inlärning (Svensson, 2017). 

Ett sätt att införa translanguaging kan vara att rektorer och ledning på skolan 

presenterar det för lärare vid personalmöten. Därefter kan personal tillsammans med 
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ledning planera för användning och uppföljning. Genom att engagera personal tidigt 

i förslaget kan det bidra till ökad motivation till vad som blir ett gemensamt 

skolutvecklingsprojekt. I Wedin och Wessmans studie (2017) använde skolan till en 

början inte translanguaging som strategi. Under tiden studien pågick infördes ett 

åtgärdsprogram där translanguaging blev aktuellt. Studien visade att 

utvecklingsarbetet under ledning av rektor och lärare tillsammans förändrade nivån 

på arbetet i klassrummen och bidrog till större acceptans kring användning av 

flerspråkighet. Wedin och Wessman (2017) belyser att all personals engagemang på 

skolan var viktiga för förändring och grunden till en god utveckling. 

Det går tydligt att se att translanguaging förekommer i svenska skolor 

utifrån vårt resultat. Samtliga skolor som studerats i arbetet använder translanguaging 

och resultaten visar att lärarna är positiva till det. Däremot hittade vi ganska få 

svenska studier i sökandet vilket tyder på att det finns utrymme för mer forskning 

inom fältet. 

Utifrån egna erfarenheter då vi själva har arbetat på mångkulturella skolor 

anser vi att eleverna behöver få kunskapen både på svenska och sitt modersmål för att 

kunna förstå innehållet men också för att få samma förutsättningar som de andra 

eleverna. Skolverket (2011) tar upp att alla elever ska få samma förutsättningar utifrån 

deras olika behov. Det innebär exempelvis att eleverna ska få information på sitt 

modersmål, enligt Skolverket. 

 

6.4 Metoddiskussion 

Vi valde till en början i arbetet att söka brett om translanguaging och använde oss då 

av internationella studier som hittades genom fritextsökning i olika databaser. Urvalet 

av publikationerna har i samtliga databaser följt kriteriet peer reviewed och på så vis 

har trovärdigheten kring forskningens resultat stärkts. Majoriteten av de resultat vi 

fick fram genom fritextsökning med orden “translanguaging”, “transspråkande”, 

“korsspråkande”, “flerspråkighet”, “education”, “multilingual classroom” och 

“utbildning” var internationella studier med olika infallsvinklar av translanguaging. 

Eftersom man har debatterat om vilken översättning som ska användas av 

translanguaging i svensk kontext kan man tänka sig att det finns översättningar som 

vi inte känner till och därför inte har kunnat använda som sökord. Det kan ha gjort att 
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vi har missat någon studie. Genom att vi fann många studier där translanguaging 

behandlades på olika sätt gav det oss svårigheter att tematisera resultatavsnittet där vi 

presenterar de svenska studierna. Den tematiseringen hade kunnat byggas upp på ett 

annat sätt, exempelvis genom att skriva fram attityder under ett särskilt avsnitt. 

 

6.5 Vidare forskning 

Majoriteten av de studier som gick att finna inom translanguaging kommer från andra 

länder och främst från USA. Som vi tidigare har nämnt kan en anledning till att det 

inte gjorts mycket studier kring translanguaging i Sverige vara att begreppet är relativt 

nytt. Sverige blir ett allt mer ett mångkulturellt land och det behövs mer forskning om 

translanguaging i svensk kontext om hur man kan genomföra det i praktiken. Språken 

behöver utvecklas mer parallellt i skolan för att de ska fungera bra. Vi tycker att detta 

ämne är väldigt intressant då vi känner till en skola som har arbetat med just 

translanguaging. På den skolan har de fått väldigt positiva resultat i form av att 

eleverna har höjt sina betyg. Detta har väckt intresse hos oss att genomföra en 

empirisk studie och själva se hur det fungerar på andra skolor. 

 

6.6 Avslutning 

Det är svårt att säga om lärarna eller eleverna i studierna som ingår i detta arbete såg 

några utmaningar med translanguaging då det inte framgår i studiernas resultat. 

Däremot har vi, av egna erfarenheter via VFU och arbete i skolor, fått med oss att det 

är en utmaning att tillämpa translanguaging i klassrummen. Därför blev vi även 

förvånade över att alla de studier vi hittat enbart visade på goda effekter av 

translanguaging. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om vi även använt oss av 

internationella studier eftersom det har gjorts mer forskning i andra länder. Men i 

detta arbete valde vi att begränsa oss till svenska studier och det resultat som studierna 

visat på. Ofta uttrycker lärare att de har för lite kunskap om just translanguaging. 

Dessutom kan vi tänka oss att det kan vara svårt som lärare att låta eleverna föra 

konversationer i klassrummet på ett språk man själv inte förstår, eftersom man inte 

kan veta om det eleverna pratar om är relevant och tillhör undervisningsinnehållet 

eller inte. Det kan bli svårt att hitta en balans mellan att låta elever använda sina 
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språkliga repertoarer för att utveckla förståelse och att eleverna inte utnyttjar tillfällen 

där translanguaging inte behövs. Detta är våra spekulationer, och vi har själva inte 

några erfarenheter kring hur det faktiskt fungerar. Därför vill vi i nästa steg göra en 

empirisk studie med mer fokus på hur det fungerar i praktiken. 

En sista fundering man kan reflektera över är hur skolorna agerar mot 

eleverna i klassrummet. Om man inte får möjligheten att uttrycka sig på sitt språk 

försvinner mycket kunskap och glädje för individen. Om elever med andra språk hela 

tiden uppmanas att tala svenska i klassrummet framför läraren, hur ska man då kunna 

ta in så mycket kunskap som möjligt utan att automatiskt hamna efter? Om eleverna 

blir tvingade att lämna hälften av sin identitet hemma hur ska man då kunna nå ut till 

alla elever. 
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