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Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att se hur Garcías (2009a: 318ff) principer om social rättvisa 

och social träning kan tillämpas i grupper med flera olika förstaspråk. I min studie 

undersöker jag hur en lärare förhåller sig till dessa två strategiska principer vid arbetet 

med flerspråkighet som resurs i en femteklass. Jag har använt mig av fallstudie och 

metodologisk triangulering, en metodkombination bestående av observation, enkät och 

intervju. 

 

Resultatet visar att lärarens arbete till stor del tar fasta på Garcías två strategiska 

principer. Läraren arbetar mycket för att elevernas attityd till varandras språk ska vara 

positiv och uppmuntrande. Skolan har ett flerspråkigt perspektiv med fokus på positiv 

förstärkning men det saknas utsmyckningar i skolans lokaler och litteratur på andra 

språk. Läraren arbetar aktivt med att integrera elevernas förstaspråk i undervisningen 

och hennes arbete har spridit sig till andra lärare men hon saknar mer samarbete med 

modersmålslärarna. Alla elever använder flera språk under en dag och har utvecklat sina 

språkkunskaper under läsåret. Föräldrarna till eleverna är mer insatta i sina barns 

skolarbete nu, detta tack vare hennes fokus på flerspråkighet. En svårighet är att alla 

språk inte har minst två talare i klassen vilket gör att alla elever inte kan använda sitt 

förstaspråk för att skapa ”sense-making”.  

 

Nyckelord 

Tvåspråkighet, flerspråkighet, translanguaging, flerspråkig undervisning,  

 

Translanguaging with several first languages, is it possible? A study of how 

translanguaging can be used in the Swedish school when several first languages are 

represented. 
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Jag vill rikta ett stort tack till min handledare, Gudrun Svensson, för hennes stöttning 

och aldrig sinande engagemang. Vidare vill jag även tacka den lärare jag fick möjlighet 

att studera, för hennes inspirerande arbete och hennes fantastiska elever! Utan dem hade 

den här uppsatsen aldrig kunnat genomföras.  
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1 Inledning 

Undervisningen i svenska som andraspråk i Sverige skiljer sig mycket åt från skola till 

skola och kommun till kommun. Ämnet är det i skolan som har lägst andel behöriga 

lärare, både i grundskola och gymnasium (Skolverket 2014a). Fortfarande visar 

betygsstatistiken att elever med annat modersmål som kommit till Sverige efter skolstart 

i mycket lägre utsträckning uppnår behörighet till gymnasieskolan. Endast 52 procent i 

jämförelse med svenskfödda elever där hela 90 procent uppnår behörigheten 

(Skolverket 2014b:13). Det här beror på många saker, alltifrån organisatoriska sådana 

till attityder i samhället, men kanske är en av grundorsakerna hur vi ser på 

flerspråkighet och tar till vara på elevernas erfarenheter och kunskaper (Axelsson & 

Magnusson 2012:346). Translanguaging är ett relativt nytt begrepp inom 

andraspråksforskningen som myntades av Williams (2012) på 80-talet. Hittills har 

studier främst gjorts i elevgrupper där flerspråkigheten består av två eller tre olika språk 

och där läraren behärskat alla dessa. Så är fallet sällan i dagens svenska skola. Det 

handlar om att tillåta och uppmuntra användandet av elevernas språkliga repertoar för 

att de ska uppnå sin fulla potential som flerspråkiga individer i och utanför skolan. En 

studie med liknande förutsättningar som här utfördes 2014 (Cummins, Ntelioglou, 

Fannin och Montanera) i Kanada och den återkommer jag till i bakgrunden. 

Fortsättningsvis benämns translanguaging som TL. 

 

García (2009a: 318ff) hävdar att för att undervisningen ska kunna benämnas TL måste 

lärare för tvåspråkiga elever vara medvetna om de två strategiska basprinciperna av 

tvåspråkig pedagogik: social rättvisa och social träning (för vidare läsning om 

principerna se 2.5 och 3.2). Begreppet handlar om att släppa enspråkighet och istället ha 

flerspråkighet som norm för att spegla samhället. Läsåret 2014/15 har 24 procent av 

eleverna i grundskolan ett annat modersmål än svenska (Skolverket 2015:8) och 

eftersom alla lär sig engelska är egentligen alla flerspråkiga. TL är ett förhållningssätt 

som, om det används medvetet och planerat, utvecklar eleverna till flerspråkiga 

individer istället för att sträva mot enspråkighet i två språk. Eftersom undersökningar 

kring TL mest genomförts i tvåspråkiga elevgrupper med samma språk vill jag i min 

studie undersöka hur Garcías (2009a: 318ff) principer om social rättvisa och social 

träning kan tillämpas i grupper med många olika förstaspråk. Den här uppsatsen 

granskar hur ett sådant arbete kan utföras.  
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1.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur en lärare förhåller sig till Garcías (2009a: 318ff) två 

strategiska principer vid arbete med flerspråkighet som resurs i en femteklass. 

1.2 Forskningsfrågor  

1) Arbetar läraren på ett sätt som kan betecknas som social rättvisa enligt TL och i 

så fall hur? 

2) Arbetar läraren med det som enligt TL betecknas som social träning och i så fall 

hur?  

 

1.3 Avgränsning och disposition 

Uppsatsens disposition består av en bakgrundsdel med tidigare forskning där jag 

beskriver undervisningen av flerspråkiga elever i svensk skola, TL i jämförelse med 

andra sätt att se på språkinlärning och språkbruk, TL i samhälle och skola och TL i 

undervisningen. Därefter kommer en resultatdel uppdelad efter Garcías (2009a: 318ff) 

två strategiska principer, social rättvisa och social träning, där resultatet från de 

undersökningar jag gjort, observation, enkät och intervju, sammanställs. Avslutningsvis 

kommer ett avsnitt med diskussion, slutsatser och vidare forskning.  

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

Andraspråksforskningen nationellt och internationellt har en mängd olika 

fokusområden. Frågan om vilken undervisningsmodell som är mest effektiv och ger 

bäst resultat har länge diskuterats. TL är ett spår inom denna frågeställning. Nedan 

beskriver jag översiktligt undervisning av flerspråkiga elever i dagens svenska skola, 

TL i jämförelse med andra sätt att se på språkinlärning och språkbruk, TL i samhälle 

och skola och TL i undervisningen.  

 

2.1 Undervisning av flerspråkiga elever i svensk skola   

Elever med ett annat modersmål än svenska måste inte bara lära sig svenska, utan även 

alla andra ämnen som undervisas på svenska. Detta kräver mycket av eleverna vilka 

länge har setts som några som saknar något då de inte uppnår målen i skolan, nämligen 

tillräckliga kunskaper i det svenska språket (Axelsson & Magnusson 2012). Sällan talas 

det om den extra kunskap och erfarenhet de bär på som flerspråkiga. Enligt Skolverkets 
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(2014b:13) mätningar halkar de flerspråkiga eleverna fortfarande efter i 

betygsstatistiken. Två- eller flerspråkighet har i den svenska debatten länge framställts 

som ett problem snarare än en tillgång, enspråkighet har inte bara setts som norm utan 

även betraktats som normaltillstånd (Håkansson 2003:10) trots att flerspråkighet är 

vanligare än enspråkighet globalt sett (2003:9).  

 

Först under 60-talets arbetskraftsinvandring blev det aktuellt att anordna undervisning i 

svenska för människor med annat modersmål (Tingbjörn 2004). Undervisningen lades 

då på studieförbunden och först 1973 kom en kurs för lärare i hur man undervisar i 

svenska för invandrare. Efter det dröjde det till 1982 innan man började använda 

beteckningen svenska som andraspråk och till -87 innan det blev ett eget ämne i 

lärarutbildningen. Två år senare fanns det som betygsgrundande ämne med egen 

kursplan i skolan, 1990 blev det ett eget ämne även i gymnasieskolan och tre år senare 

beslutades att svenska som andraspråk skulle ge likvärdig behörighet till högskola och 

universitet som svenska. Ämnets nuvarande ställning i skolan är alltså 22 år gammal 

(Tingbjörn 2004). 

 

Utifrån internationell forskning på minoritetsspråkselevers skolframgång går det att 

utläsa en rad olika faktorer som är särskilt viktiga för skolframgång, bland annat: 

skolans organisation, förstaspråkets användning och status i skolan, utformningen av 

undervisningen i och på andraspråket, den pedagogik som bedrivs och skolans kontakt 

med föräldrar (Axelsson 2004:505). 

 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011:7) står det under paragraf 1, skolans 

värdegrund och uppdrag, att den växande rörligheten över nationsgränser ställer högre 

krav på människan och hennes förmåga att inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har 
en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. 

Vidare står det under skolans uppdrag att (2011:9): 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 
sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle 
med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet 
innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 

I Språklagen (Kulturdepartementet 2009), paragraf 14 fastställs att ”den som har ett 

annat modersmål [] ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål”. I övrigt 
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kommer ständigt nya rapporter och publikationer från Skolverket och Myndigheten för 

skolutveckling (se t.ex. Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, 

2012 och Andraspråksinlärning och flerspråkig ämnesundervisning 2008) som handlar 

om flerspråkighet och hur den stärks, likaså olika dokument som är till för att hjälpa 

pedagogerna i skolan att bemöta, utveckla och bedöma de flerspråkiga eleverna. Men 

ännu alltså inget samlat dokument över hur undervisningen ska organiseras och bedrivas 

för att fungera bäst för de flerspråkiga eleverna, trots att sådan forskning på 

skolframgång finns. 

 

2.2 TL i jämförelse med andra sätt att se på språkinlärning och 

språkbruk 

García (2009a:142f) diskuterar andraspråksundervisning sett ur ett historiskt perspektiv 

i jämförelse med TL och menar att lärare undervisat subtractive bilingualism där eleven 

lär sig ett andra språk med syfte att uteslutande gå över till andraspråket. Ett annat sätt 

är additive bilingualism där andraspråket lärs in och sedan ska användas som ett andra 

förstaspråk. Detta blir sällan fallet utan människan tenderar att utveckla ett domän 

starkare än det andra. Alltså är inget av dess två sätt särskilt bra, enligt García. Hon 

förespråkar istället dynamic bilingualism vilket hon liknar vid ett terrängfordon med 

fyra hjul vilka inte rör sig parallellt utan helt fritt utefter underlaget. Elevens 

flerspråkighet måste få löpa fritt som terränghjulen. Människan har flera språk som 

används i olika sociala och kulturella sammanhang, hon byter språk efter behov och 

kontext, helt spontant för att hon är en kommunicerande varelser som söker ”sense-

making” som Garcia (2009a, b, c) kallar det. Människan vill begripa sin omvärld och bli 

begripen och hon gör det genom att använda hela sin språkliga repertoar, därför måste 

även lärarna låta eleverna göra detta i skolan. García hävdar att när lärarna låter 

eleverna vara flerspråkiga och uppmuntrar dem, utvecklas de allra mest både kognitivt, 

språkligt och kunskapsmässigt (García 2009b).  

 

Begreppet TL myntades av Cen Williams på 80-talet och han definierar det som en 

metod att behålla och utveckla en tvåspråkighet, inte ett sätt att använda sitt förstaspråk 

för att uppnå en fullgod nivå i sitt andraspråk (Williams 2012:10). Williams menar att 

alla språk utvecklas genom att användas i meningsfulla och riktiga situationer. Det är 

särskilt viktigt när man lär sig ett andraspråk att använda och fortsätta utveckla även sitt 
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förstaspråk. Willimas verkade i Wales och såg ett behov av att utveckla skolsystemet för 

att elevernas flerspråkighet skulle tas tillvara och förbättras, utan inbördes hierarki, och 

ville höja statusen på walisiskan i relation till engelskan.  

 

Williams (2012:13) hävdar att elever vid TL tar emot instruktioner via sina receptiva 

språkkunskaper, lyssna och läsa, för att sedan använda informationen med hjälp av sina 

produktiva språkkunskaper, tala och skriva. Genom en kategorisering av innehållet i 

undervisningen har han gjort en modell över när det är mest passande att använda vilket 

språk. Vid praktiska övningar – endast L2, vid lingvistiska – båda språken lika mycket, 

vid kommunikation – båda språken med betoning på L2, vid instruktioner – båda 

språken, lika mycket, vid kognitiva övningar – båda språken, med betoning på L1. 

Vidare säger han att eftersom tvåspråkiga elever redan växlar mellan sina två språk i 

vardagen också bör få göra det i skolan för att på så sätt möjliggöra en större 

kunskapsutveckling, vilket visade sig fungera och ha positiva effekter på både elevernas 

kognitiva och kommunikativa förmåga.  

 

2.2.1 García (2009c) menar att TL innebär att använda elevens fulla lingvistiska register 

vilket är nödvändigt då nya språk endast utvecklas i relation till de redan existerande. 

Hon förklarar begreppet på följande sätt (min översättning): ”translanguaging är en 

process där elever och lärare använder olika språkliga metoder för att skapa förståelse 

av lärande i flerspråkiga klassrum”. Vidare säger hon att TL utgår ifrån den tvåspråkiga 

talarens perspektiv, inte från ett monolingvistiskt. I praktiken innebär det att läraren ska 

praktisera strategiska modeller så att eleverna kan lära sig att använda dem själva. 

Kodväxling, att overföra till exempel en grammatisk struktur från ett språk till ett annat, 

kan vara ett strategiskt sätt att använda TL. García talar om två modeller vilka beskrivs 

nedan.  

 

2.2.2 Recursive bilingualism  

Alla människor har med sig ett sätt att tala som de lärt sig från sina föräldrar, ett sätt att 

tala inom familjen. När de sedan interagerar med till exempel skola och det omgivande 

samhället lär de sig ett offentligt språk. Den här typen av tvåspråkighet målar García 

(2009a:143) upp som horisontella pilar som pekar åt båda hållen och överlappar 

varandra, en symbol för hur vi använder våra två språk: först det ena och sedan det 
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andra. Ett språk i taget, beroende på i vilket sammanhang människan är i och med vem 

hon kommunicerar.  

 

2.2.3 Dynamic bilingualism  

Vid den här typen av tvåspråkighet använder människan alla sina lingvistiska kunskaper 

samtidigt och beroende på i vilket socialt och kulturellt sammanhang hon befinner sig. 

Människan blandar alltså sina språk och de samverkar och stöttar upp varandra så att 

hon kan göra sig förstådd. García (2009a:144) menar att det är så vår hjärna arbetar 

spontant och att det därför är det lärare bör ta fasta och bygga på i undervisningen.  

 

2.3 TL i samhälle och skola  

Baker (2012:10) delar in forskningsområdets utveckling i tre delar: TL i klassrummet, 

universell TL med kognitiva, kontextuella och kulturella aspekter och neurolingvistisk 

TL som studerar hjärnans aktivitet vid användandet av flera språk, vilket dock inte 

kommer att tas upp här.  

 

García (2009a) har utvecklat Williams begrepp till universell translanguaging och 

menar att TL sker naturligt och hela tiden för flerspråkiga personer beroende på i vilka 

kulturella och sociala kontexter de befinner sig (2009a). Hon hävdar att många på 2000-

talet behöver vara flerspråkiga på ett sätt som gör att språken samverkar och stöttar 

varandra för att hantera sina dagliga liv. Begreppen första- och andraspråk bör därför tas 

bort i skolan eftersom de utgår från enspråkighet när det istället bör vara flerspråkighet 

som är norm. ”When seen through a western scholary lens, monolingualism is routinely 

accepted as the norm, and bilingualism is accepted only as double monolingualism” 

(2009a:141).  

 

Baker (2000:22) menar att det är samhället runt omkring med dess olika attityder och 

organisering som kan försvåra elevens flerspråkighet. Att de kan byta språk, blanda 

språk i och ur olika kontexter gör dem flexibla. Vidare menar han att tvåspråkighet har 

många fördelar så som ökad kommunikation, kulturliv, kognitiv förmåga, vidare 

tankemönster vilket leder till en stärkt identitet och ökade möjligheter på 

arbetsmarknaden (2000:12).  
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Cummins, Ntelioglou, Fannin och Montanera (2014) har genomfört ett projekt med TL 

och visat på samma fördelar. I ett samarbete mellan skola och universitet utförde de en 

fallstudie på en grundskola i Kanada, där de sistnämnda författarna är grundskollärare 

på den aktuella skolan. Fallstudien pågick under ett läsår och utfördes i år 3 där det 

fanns sju olika förstaspråk representerade och där många elever var nyanlända. Syftet 

var att undersöka möjligheten att ”utbilda genom en flerspråkig lins” (min översättning) 

och vad det skulle ge för positiva resultat för elevernas flerspråkiga utveckling. För att 

göra detta måste läraren vara medveten om följande fyra saker: 1) språk är dynamiska 

och har olika relation till varandra, 2) elevens kompetens i de olika språken kan vara 

olika utvecklad, 3) alla elever har nytta av en flerspråkig pedagogik, även de enspråkiga 

och 4) elever utvecklar flerspråkig medvetenhet i tvåspråkiga miljöer (2014:5).  

 

Fallstudien visar att när läraren öppnar upp för en flerspråkig pedagogik ger det följande 

fördelar: det främjar elevens engagemang för litteraciet, ökar förståelsen för och 

produktion av akademiskt språk, aktiverar kopplingen mellan elevens liv och 

bakgrundskunskaper, bekräftar elevens identitet som språkligt och intellektuellt begåvad 

och utvidgar och fördjupar elevens medvetenhet om akademiskt språk. När lärarna 

öppnade upp för användandet av elevers förstaspråk blev det en resurs för lärandet 

(2014:8f). 

 

2.4 TL i undervisningen 

Forskare (t.ex. Baker 2006, Axelsson 2004, Garcia 2009a och Cummins, Ntelioglou, 

Fannin och Montanera 2014) inom TL ser framför allt fyra möjliga fördelar med TL i 

klassrummet. Nedan följer ett förtydligande av dessa utifrån hur Baker (2006:297) 

förklarar dem. 

 

2.4.1 Fördjupning och breddning av förståelse för begrepp och fenomen  

Språk är ett sociokulturellt fenomen. Vid TL stimuleras elevernas lingvistiska och 

kognitiva förmåga då de ständigt letar ord, upptäcker lingvistiska samband och tvingas 

till uppfinningsrikedom för att göra sig förstådda. Detta gör att deras förståelse för 

ämnet blir djupare och bredare.  
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2.4.2 Utveckling av det svagare språket 

Eftersom TL tillåter eleven att använda all sin språkliga kunskap minskar risken för att 

det ena språket hamnar på efterkälken för att uppgiften endast kan utföras på ett språk. 

Eleven får utmaningar och möjlighet att utveckla och tänka på alla sina språk under 

arbetets gång och utvecklar således akademiska språkkunskaper i båda/alla sina språk. 

Med andra ord, eleven blir flerspråkig och utvecklar en flerspråkighet istället för att 

utveckla ett språk på bekostnad av ett annat.  

 

2.4.3 Samarbete hem och skola 

Om eleven använder ett annat språk i skolan än i sin hemmiljö tvingas eleven att 

förklara och översätta vad hen gör i skolan och vad till exempel läxan går ut på. Då 

eleven tränas i strategier för TL i skolan kan hen även använda dessa i interaktionen 

med föräldrarna. I diskussionen med föräldrarna och andra ökar förståelsen för ämnet.  

 

2.4.4 Integrationen mellan talare som uppnått en avancerad nivå och nybörjare 

ökar 

Då en klass består av elever som har kommit olika långt i sin språkutveckling stimulerar 

de varandra i interaktionen. För att förstå varandra och utföra uppgifterna måste de 

kommunicera och genom att de får möjlighet att använda alla sina språkkunskaper 

utvecklas deras språk mer än om de varit låsta vid ett språk.  

 

2.5 Garcías två strategiska principer 

För att nå de tidigare nämnda fördelarna med TL menar García (2009a: 318ff) att 

läraren ska arbeta utifrån de två basprinciperna social rättvisa och social träning. Den 

första principen innebär att läraren aktiv ska arbeta för att attityden till olika språk i 

klassrummet ska vara positiv, både mellan eleverna och mellan lärare och elev. Läraren 

ska uppmuntra användandet av olika språk och visa att de olika språk som finns 

representerade i klassrummet har lika värde och är viktiga källor till kunskap.  

 

Den andra principen, social träning, innebär att läraren måste se till att elevernas olika 

språk tillämpas i meningsfulla sammanhang och används i uppgifter där fokus ligger på 

det språkliga men utan att sänka den kognitiva nivån. För detta krävs en tydlig 

pedagogisk strategi som är varaktig och meningsfull. Lärarens planering ska inte handla 

om när eleverna ska använda sina förstaspråk utan hur de kan integreras i 
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undervisningen. Vidare bör skolan ha en flerspråkig medvetenhet, en förståelse för den 

sociala, politiska och ekonomiska situation som omger användandet av två språk och en 

kunskap om att tvåspråkighet och litteracitet utvecklas långsamt och gemensamt. 

Avslutningsvis innefattar den andra principen även kravet på att det ska finnas litteratur 

på elevernas olika språk tillgänglig och att skolans flerspråkighet ska synas på väggarna. 

(García 2009a: 318ff).  

 

3 Metoder och material  

Nedan följer en beskrivning av insamlingsmetod, analysmetod, informanter, 

genomförande, transkriptionsregler och etiska regler.   

 

3.1 Insamlingsmetod 

I den här studien har jag använt mig av metoden fallstudie. Denscombe (2009:61) 

menar att då forskaren vill gå på djupet snarare än att titta på enstaka faktorer är 

fallstudie att föredra. För att få till den mer heltäckande bild använde jag metodologisk 

triangulering, en metodkombination bestående av observation, enkät och intervju. 

Vidare skriver Denscombe att fallstudien fungerar bäst ”när forskaren vill undersöka en 

fråga på djupet och tillhandahålla en förklaring som kan hantera komplexiteten och 

subtiliteterna i verkliga situationer” (2009:62). 

 

3.1.1 Observation 

Klassen observerades under en förmiddag där händelsernas frekvens var i fokus 

(Denscombe 2009:276). Jag studerade alltså hur ofta eleverna använde andra språk än 

svenska och hur läraren förhöll sig till detta, negativt och förbjudande, neutralt och 

tillåtande eller uppmuntrande och stödjande. Jag tittade även på hur klassrummet och 

biblioteket såg ut, hur uppgifterna utfördes och skrivna texter. Detta antecknades i ett 

observationsschema som jag sedan renskrev direkt efteråt då jag fortfarande hade mina 

intryck färska (se bilaga A för observationsschema). Jag var även med på en samling för 

hela skolan i aulan där pris i en matematiktävling skulle delas ut. Observationen gjorde 

jag för att se hur läraren förhåller sig till eleverna, hur eleverna förhåller sig till läraren 

och varandra. Fördelen med en observation är att jag som utomstående ser andra saker 

än läraren gör, samspelet i klassrummet, stämningen och förhållningssättet mellan 

eleverna och övriga på skolan (Denscombe 2009:280). Fallgroparna med en sådan 
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observation är att observatören kan läsa in saker som egentligen bara är tillfälligheter 

och inte hör till det vanliga arbetet. Likaså kan observatören tolka företeelser ur sin 

kontext då den är en utomstående (Denscombe 2009:280f). Jag valde trots detta att göra 

det för att sedan kunna jämföra med det som kom fram i enkäten och intervjun.  

 

3.1.2 Elevenkät 

För att kunna ställa observationen i jämförelse med något har jag genomfört en 

elevenkät med 13 frågor för att få fram elevernas uppfattningar om sin språkanvändning 

i skolan, hemma och med kompisar. Enkäten bestod av både flervalsfrågor och öppna 

där de kunde skriva fritt (se bilaga B). I min undersökning ville jag ha med elevernas 

uppfattningar för att kunna sätta det i relation till lärarens. Nackdelen med en enkät är 

att man inte kan ställa följdfrågor eller be om förtydligande (Denscombe 2009:226). 

Klassen består av 21 elever men vid tillfället för enkäten fanns endast 15 elever 

närvarande varav alla har ett annat förstaspråk än svenska, 11 flickor och 4 pojkar. Det 

tog sammanlagt cirka 30 minuter för mig att gå igenom frågorna och för eleverna att 

besvara dem. Vi diskuterade frågorna och eleverna ställde frågor under tiden de fyllde i 

enkäten om de inte förstod.  

 
3.1.3 Intervju 

Slutligen genomförde jag en semistrukturerad (Denscombe 2009:234) intervju med 

läraren (se bilaga C). Intervjun bestod av 14 frågor och tog cirka 50 minuter. Den 

genomfördes i ett ostört rum och utan någon tidsram för att läraren skulle kunna ta tid 

på sig att svara och för att säkerställa att alla åsikter och tankar kring ämnet lyftes fram 

utan brådska. Intervjun gjordes efter observationen för att jag skulle kunna lyfta in 

konkreta exempel på saker jag sett under dagen och för att hon själv skulle kunna lyfta 

in saker som skett och vidareutveckla dem. Under dagen hade vi talat mycket om 

flerspråkighet och arbetet på hennes skola. 

 

3.2 Analysmetod 

I min undersökning tillämpade jag Garcías (2009a: 318ff) två strategiska principer för 

TL för att analysera lärarens och elevernas användning av de flerspråkiga resurserna. 

Principerna beskrivs nedan och ligger sedan till grund för min strukturering av 

resultatkapitlet.  
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Strategisk princip 1, social rättvisa, innebär att: 

• attityden till olika språk i klassrummet måste vara positiv och uppmuntrande 

• allas språk måste ha lika värde och vara viktiga källor till kunskap. 

Strategisk princip 2, social träning, innebär att: 

• språken måste tillämpas i meningsfulla sammanhang och i uppgifter där fokus ligger 

på det språkliga, utan att sänka den kognitiva nivån  

• det ska finnas en tydlig pedagogisk strategi som är varaktig och meningsfull 

• fokus inte ska ligga på när eleverna ska använda sitt förstaspråk utan hur det kan 

integreras i undervisningen 

• litteratur på elevernas förstaspråk ska finnas tillgänglig 

• kunskap bör finnas om att tvåspråkighet och litteracitet utvecklas långsamt och 

gemensamt 

• det finns en flerspråkig medvetenhet 

• förstå den sociala, politiska och ekonomiska situationen som omger användandet av 

två språk. 

 

3.3 Informanterna  

Urvalet är gjort med utgångspunkt i kända attribut (Denscombe 2009) eftersom jag blev 

informerad om ett forskningsprojekt med TL där jag kunde göra min studie i en klass 

med hög andel elever med annat förstaspråk än svenska och en lärare som aktivt arbetar 

utifrån TL. Klassen består av 19 elever där alla har ett annat förstaspråk än svenska 

varav 15 stycken var närvarande. Eleverna har varit olika lång tid i Sverige, allt ifrån att 

de är födda här till ankomst för ett år sedan. Eleverna har åtta olika förstaspråk 

tillsammans: somaliska, arabiska, bosniska, makedonska, rumänska, thailändska, 

kurdiska och ryska. Läraren är utbildad högstadielärare i svenska och NO och har varit 

verksam i sju år och har 15 högskolepoäng i svenska som andraspråk.  

 

Läraren hörde talas om TL för cirka ett år sedan genom ett forskningssamarbete med 

universitetet. Hösten 2014 beslöt hon och en kollega att påbörja försök med TL i sina 

klasser. Det innebar att hon skulle införa ett nytt sätt att tänka om flerspråkighet för 10–

11-åriga elever som dittills endast haft undervisning med enspråkliga förtecken. Det bör 

dock tilläggas att läraren inte har Garcías (2009a) två basprinciper som en mall som hon 

utgår ifrån. 
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3.4 Genomförande och transkription 

De tre undersökningsmetoderna, enkät, intervju och observation, är alla gjorda på en 

och samma dag. Enkäten gjordes efter att jag gått igenom frågorna tillsammans med 

klassen, och eleverna kunde sedan fråga under tiden de fyllde i den om de behövde. 15 

elever besvarade enkäten, fyra pojkar och elva flickor. 

 

Lärarens svar i intervjun är talspråkstranskriberade och ligger som numrerade stycken i 

resultatdelen. Pauser är markerade med en punkt inom parentes (.), ohörbart tal med en 

tom parentes ( ), betonade ord skrivs med versaler och tillägg med förtydligande från 

mig markeras med dubbelparentes (()). Transkriberingssymbolerna är hämtade från 

Jefferson (1985:464f). 

  

3.5 Forskningsetiskt förhållningssätt 

Skolan där undersökningen är gjord ingår i ett forskningsprojekt. Tack vare detta finns 

redan alla nödvändiga dokument om samtycke påskrivna av vårdnadshavare för att 

kunna utföra den här undersökningens olika moment (Vetenskapsrådet 2002). Eleverna 

själva valde att delta frivilligt och därför är både informationskravet och samtyckekravet 

uppnått. Informanterna är anonymiserade och inspelningen av lektionen är gjord med 

endast ljudupptagning vilket gör att inget tillstånd för filmning behövts. Vilken skola 

som varit fokus för undersökningen går heller inte att ta reda på, således är 

konfidentialitetskravet efterföljt. Vad gäller Vetenskapsrådets (2002) regel om 

nyttjandekravet så är det inte aktuellt i den här undersökningen då inga personuppgifter 

eller personliga data samlats in.  

 

4 Resultat  

Resultatdelen redovisas enligt Garcías(2009a: 318ff) två strategiska principer, social 

rättvisa och social träning, där en sammanställning av resultatet av observation, enkät 

och intervju gjorts.  
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4.1 Strategisk princip 1: social rättvisa  

Social rättvisa handlar om attityder till flerspråkighet och attityden till språk och de som 

talar dem i klassrummet, hur lärare och elever förhåller sig till varandra och språk. 

Nedan följer principens två delar. 

  

4.1.1 Attityd till elevernas flerspråkiga resurser 

Läraren talar om att det finns ett rättvisetänk: 

(1) man vill inte att eleverna ska känna att något språk är mer värt för att flera pratar det 
(.) det finns så mycket jag skulle vilja göra (.) bara en sådan enkel sak som att sätta 
upp lappar vid olika substantiv i klassrummet (.) där ordet för det står på alla språk 
som finns representerade i klassrummet (.) det hade varit HÄFTIGT 

Hon har många sådana tankar men tiden äts upp av annat menar hon. Dock har rektorn 

på skolan en plan om att det alltid ska finnas två pedagoger i varje klassrum, läraren 

menar då att: 

(2) det skulle vara mycket enklare att göra alla dom där sakerna som synliggör 
elevernas språk i klassrummet (.) sedan kanske man inte gör så mycket med det men 
det finns där (.) kanske kan det vara en läxa för mig (.) att lära mig ordet klocka på 
allas språk och så får eleverna förhöra mig  

Ett nytt enkelt projekt för att belysa elevernas språk är att alla klasser på skolan ska 

skriva upp vilka språk de kan tillsammans och så ska bibliotekarien sätta ihop en affisch 

som ska sitta utanför varje hemklassrum, berättar hon.  

 

På frågan om skolan har någon språkpolicy svarar läraren:  

(3) förr var mer så att det bara skulle vara svenska i skolan (.) men så vill inte vi ha det (.) men 
det är inte helt lätt att få med övriga kollegor på tåget för translanguaging handlar inte bara 
om att alla elever ska få prata vilket språk dom vill (.) alltså när som helst för då blir det 
problematiskt (.) det måste finnas en struktur och en tanke med det (.) annars uppstår 
missförstånd och eleverna tror att andra elever kan prata om dom (.) säga dumma saker 
bakom ryggen  

I klassrummet får hennes elever använda andra språk som ett stöd för att förklara för 

varandra och förstå uppgifter, då är det mer än välkommet. Men, berättar hon, till 

exempel matteläraren har lyft ett problem då eleverna har prov och ska hjälpa varandra 

att förklara uppgiften men där vet hen inte om de gör just det eller även hjälper till med 

svaret. Det har även varit problem när eleverna haft slöjd, att de pratar ett språk som 

läraren inte förstår för att de får prata till exempel somaliska hos den andra läraren och 

så har de prata om ryggen på andra elever under lektionen. ”Därför behöver man i 

arbetslagen och på skolan diskutera mycket kring hur man ska göra” säger hon. 
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4.1.2 Attityden i klassrummet 

Klassrummet ser ut som ett traditionellt klassrum. Det som sitter på väggarna är skrivet 

på svenska. Det finns ingen litteratur på något annat språk, inga lexikon i bokform. 

Eleverna sitter enskilt och i rader. Flera av dem har hörselkåpor på sina bänkar att 

använda när de behöver skärma av sig för att kunna koncentrera sig. Förutom när 

läraren talar finns ett ständigt surr eftersom eleverna pratar med varandra på både 

svenska och andra språk. Under lektionens gång får läraren vid två tillfällen en fråga då 

eleven skiftar mellan svenska och sitt förstaspråk. Läraren förhåller sig uppmuntrande 

och stödjande och ber en annan elev med samma förstaspråk att hjälpa till. Vid två 

tillfällen hörs en elev förklara för en annan med hjälp av förstaspråket och läraren 

förhåller sig då uppmuntrande och stödjande. I övrigt förs fem diskussioner mellan 

elever då de använder både sitt förstaspråk och svenska, och läraren förhåller sig då 

neutralt och tillåtande.  

 

Läraren har arbetat mycket med att elevernas språk inte ska konkurrera med varandra 

utan att de ska vara jämställda och förstärka varandra:  

(4) många av elevernas attityd har ändrats och dom känner sig mer stolta för sina språk nu (.) 
flera elever känner att dom inte kan sitt förstaspråk särskilt bra utan att det är svenskan som 
är deras starkaste språk (.) då har det funnits en tendens till att eleverna har velat säga att 
dom inte kan någonting (.) först liksom (.) för att inte någon med samma språk ska tala om 
det för dom (.) att dom skäms för att dom kan så lite (.) NU är attityden mer positiv (.) har 
man som elev två eller tre språk är det en jättestor tillgång (.) vi försöker prata med eleverna 
(.) om att det är en tillgång i framtiden när dom ska söka jobb (.) eller jag hoppas i alla fall 
att det är så  

 

Det har varit viktigt för läraren att arbeta med elevernas attityd. Likaså att slå hål på 

elevernas förutfattade bilder av hur andra länder är. I SO har de pratat mycket om det 

och läraren har visat på olika sätt att leva, tittat på till exempel Google Earth hur det ser 

ut i världen och i de länder där språken talas. 

 

4.2 Strategisk princip 2: social träning 

Social träning handlar dels om att språken ska tillämpas i meningsfulla sammanhang, 

med en tydlig pedagogisk strategi och en flerspråkig medvetenhet, dels om förståelsen 

kring elevens språkutveckling och hens miljö. Nedan har principens sju delar en egen 

underrubrik. 



  
 

18 

 
4.2.1 Tillämpning av språk i meningsfulla sammanhang 

Läraren uppträder hela tiden lugnt och metodiskt. När hon gett en instruktion ber hon 

klassen återberätta vad det är de ska göra. Hon säger sedan ”alla ni som vet vad ni ska 

göra, räck upp vänster hand”. Den dagen jag besöker skolan är det dags för tankeboken. 

Tankeböckerna är en stående uppgift varje vecka där eleverna får använda vilket språk 

de vill. Alla elever på skolan har en skrivbok de kallar tankebok och en gång per vecka 

ger läraren eleverna en rubrik, till exempel ”Min favoritplats”. Elevernas uppgift är då 

att beskriva platsen, hur det ser ut och hur det känns när de är där, varför det är deras 

favoritplats. Syftet är att de ska tränas i att reflektera och uttrycka sig. Vid instruktionen 

av dagens skrivuppgift i tankeboken uppmanar läraren eleverna att skriva på vilket 

språk de vill, att hon blir glad om de skriver på sitt förstaspråk. Samtidigt säger hon att 

hon bedömer det de skriver på samma sätt som vilken uppgift som helst. Hon uppmanar 

dem att tänka på stor bokstav, punkt och grammatiska regler. Alla elever sätter igång att 

skriva, det märks att de är vana vid uppgiften. Några blir färdiga snabbt och läraren 

uppmanar dem då att försöka utveckla sin text varpå de skriver en stund till.  

 

I början var det ofta så att de nyanlända eleverna valde att skriva i sina tankeböcker på 

sitt förstaspråk. På frågan hur hon gjorde för att ge eleverna respons svarar hon: 

(5) jag kunde få hjälp av någon annan vuxen som kunde språket (.) eller så pratade jag med 
eleven under skrivprocessen och luskade eller så kunde jag lista ut utifrån vissa ord vad 
texten handlade om (.) det är värre med dom mindre språken (.) en av eleverna skrev först på 
sitt förstaspråk och sedan på svenska med det var inte alltid hon hann göra båda och det blir 
ju en mycket högre arbetsbelastning för eleven som jag inte kan kräva (.) 

 

Idag har de flesta elever kommit långt i sin svenska och väljer oftast att skriva på det. I 

deras tankeböcker använder de dock omväxlande olika språk och ibland översätter de 

från det ena till det andra.  

 

När jag efter lektionen frågar henne om det skulle kunna uppfattas som dubbelt, att hon 

först säger att hon blir glad om de skriver på sitt förstaspråk och sedan säger att hon 

bedömer deras förmåga att använda skrivregler (underförstått att de ska skriva på 

svenska om de vill bli bedömda), svarar hon:  

(6) Oj, mm ( ) (.) så kan det visst vara (.) men i början av läsåret sa jag inte det sista om 
bedömning (.) det är något jag lagt till nu för någon månad sedan (.) jag la till det där med 
bedömning först när alla elever självmant valt att övergå till att skriva på svenska och många 
av dom gjorde uppgiften i ett hastverk med samma slarvfel om och om igen (.) alltså för att 
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få dom att lägga ner tanke och tid i uppgiften (.) och faktiskt reflektera som är syftet med den 
så har jag börjat säga så  

  
Min fråga gör henne fundersam och hon lägger till att det är därför det är så viktigt med 

en diskussion i arbetslaget och hur nyttigt det är att någon utifrån kommer och tittar på 

det arbete man gör. 

 

4.2.2 Varaktig, meningsfull och tydlig pedagogisk strategi 

I klassrummet pratar alla svenska och många elever svarar i enkäten att svenska är deras 

starkaste språk. Läraren berättar att det i början var svårt att få eleverna att skriva på 

sina förstaspråk när hon började tillämpa förhållningssättet TL men att de nu är mer 

positiva till det. Det är främst i skrift och i arbetet med gruppuppgifter med varandra 

som eleverna kan använda alla sina språk eftersom läraren och eleverna inte talar 

samma språk. På frågan hur hon gör i klassrummet när hon ska gå igenom någonting 

nytt i ett ämne och om hon då placerar eleverna ihop med en kamrat som har samma 

förstaspråk svara hon:  

(7) jag har tänkt så ibland men det är inte alltid det går eller är lämpligt (.) många elever passar 
inte att arbeta ihop eller så finns det inte minst två som har samma förstaspråk (.) ett tag satt 
eleverna i form av ett U i klassrummet och efter språk (.) det främjar kommunikationen och 
slippa se ryggar men det blev för jobbigt för eleverna (.) dom kunde inte koncentrera sig  

 
Den dagen jag besökte skolan satt eleverna en och en. När det behövs får de flytta runt 

för att kunna hjälpas åt.  

 

På skolan är somaliska och arabiska störst och läraren har testat att sätta ihop eleverna 

efter deras förstaspråk men då blev vissa språkgrupper så små och utanför medan de 

stora blev ”kaxiga och stöddiga mot övriga elever” berättar läraren. Läraren menar att 

hon har gjort alla missar man kan göra och att det därför blir fruktsamt när hon på nästa 

möte med alla skolans lärare ska berätta om sitt arbetssätt och ge tips på hur man kan 

göra och vad man ska tänka på och kanske undvika. ”Man måste våga prova, annars 

kommer man ingenstans”, konstaterar hon. Överlag upplever hon att skolan som helhet 

är positiv till flerspråkighet och vill arbeta mer utifrån ett sådant förhållningssätt.   
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4.2.3 Integrering av språk i undervisningen  

I enkäten svarade alla elever att de använder svenska i klassrummet och tre stycken 

angav att de även använder somaliska, en att hen använder arabiska och fem att de 

använder engelska, se tabellen nedan. 

 

 

  Figur 1: diagram av vilka språk eleverna talar i klassrummet. Siffran anger antal svar. 

                                                             

Att de övriga förstaspråken inte används i klassrummet beror på att eleven är den enda 

som talar det. Alla utom en av eleverna anger att de kan svenska bäst men några anger 

svenska och sitt förstaspråk. Två tredjedelar av eleverna anger sitt förstaspråk som det 

språk de kan näst bäst och en tredjedel anger engelska. Elva elever anger att de tänker 

på svenska, i övrigt anges arabiska, somaliska, bosniska och ryska. Detta innebär att en 

tredjedel av eleverna tänker på ett annat språk än svenska vilket i sin tur innebär att fem 

elever översätter mellan sitt första- och andraspråk. 

 

Läraren undervisar även i NO och försöker att ta in elevernas förstaspråk även där. Hon 

har börjat enkelt och tror att ”det är små saker som kan göra skillnad och så får det 

byggas på, och inte lägga om allting direkt, då blir det för stor uppgift”. I biologin har 

de arbetat med växters delar och då har eleverna även fått skriva delarna på sina 

förstaspråk. I tekniken har de haft ett grupparbete där de arbetat med broar och där har 

de producerat faktatexter på både svenska och sitt förstaspråk. Eleverna fick forska om 

bron, skriva en egen faktatext om den på svenska och sedan översätta den till sitt 

förstaspråk med hjälp av sina föräldrar. De gjorde även en modell över bron med hjälp 

av glasspinnar vilka sedan ställdes ut och övriga elever på skolan fick rösta om vilken 

som var bäst. Även den lärare som är ansvarig i SO har börjat med att lyfta in begrepp 

på flera språk och andra lärare på skolan ska börja göra likadant så att eleverna känner 

igen sig.  
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(8) det behöver inte vara så stora saker (.) till exempel i engelskan när vi pratar om grammatik 
(.) så tar eleverna själva upp hur det ser ut i deras språk och gör kopplingar ( ) mellan 
likheter och skillnader (.) på så sätt tror jag att polletten lättare trillar ner  

Läraren arbetar inte aktivt hela tiden utifrån TL utan hon lyfter in det i små moment lite 

då och då när det passar.  

(9) när jag introducerar ett nytt arbetsområde så får eleverna det på svenska av mig (.) dom 
pratar med varandra och hemma (.) jag menar då får eleverna det flera gånger och då borde 
förståelsen blir djupare så deras kunskapsutveckling blir bättre (.) elever med annat 
förstaspråk halkar efter i betygsstatistiken nationellt sett men det är väl självklart att DOM 
också KAN (.) lyckas menar jag (.) vi måste bara hitta ett annat sätt att hjälpa dom att få fram 
det bara  

 

Hon försöker träna sig själv i att tänka på det men tror samtidigt att det är viktigt att det 

inte blir ett krav som gör varje moment jättestort och arbetskrävande, ”då kommer man 

inte att orka och eleverna kommer inte heller att tycka att det är roligt” menar hon.  

 

På frågan till eleverna hur de gör om de inte kan uttrycka det de vill på svenska och 

behöver ta till ett annat språk men alla inte förstår, svarar tre stycken att de förklarar en 

gång till på svenska, fem stycken att de försöker förklara mer/bättre, en att hen 

översätter via Google translate/lexikon. Det vanligaste svaret som sex stycken angav är 

att de ber en kompis om hjälp.  

 

4.2.4 Tillgänglig litteratur på förstaspråket 

I biblioteket ser det ut som i vilket skolbibliotek som helst. Planscher på väggarna som 

ska inspirera till läsning, ordplanscher och skyltar som ska göra det lättare att hitta en 

bok som kan intressera. Det finns ingen synlig utsmyckning som är på något annat språk 

än svenska. Böcker på andra språk finns i princip bara för de allra minsta barnen på 

skolan i form av bilderböcker. På glasväggen ut mot korridoren sitter bilder som elever 

målat, de föreställer olika känslor och den aktuella känslan står bredvid bilden på flera 

olika språk. Bibliotekarien säger att det är svårt att få tag i ungdomslitteratur på andra 

språk. Varje klass har tillgång till flera Ipads och bärbara datorer. Dessa använder 

eleverna till att söka information på, slå upp ord i lexikon och arbeta med sina egna 

språk.  

 

4.2.5 Gemensam och långsam utveckling av tvåspråkighet och litteracitet  

Läraren berättar att eleverna i början av läsåret när hon började arbeta enligt TL inte var 

så villiga att använda sina förstaspråk men med tiden har det förändrats och de lämnar 

nu stolta in saker de producerat på sitt förstaspråk. ”De kunde även säga att de inte alls 
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kunde skriva på sitt förstaspråk och även om alla inte ens har läst modersmål under året 

så skriver de mer på sitt förstaspråk nu än då.” Läraren menar att det är viktigt att ge 

eleverna tid när de ska skriva och att det är reflekterande skrivuppgifter så att de tränas i 

att tänka till. Vad gäller eventuella nackdelar menar hon att man inte bara kan köra 

igång och tro att det ska fungera.  

(10) det är svårt när det finns så många språk och inte alltid flera representanter närvarande och 
också det att just dessa två elever kanske inte kan arbeta ihop (.) eller att det har hänt något 
på rasten som gör att det inte passar (.) det krävs mycket eftertanke och planering  

En annan nackdel är att de två största språkgrupperna gynnas och så blir det lätt ”en 

klump” med resten ”man får ta det lite som det kommer och lite pö om pö, sedan får 

man inte vara någon kontrollfreak utan man får göra det som går”, säger hon.  

 

När det kommer till läxhjälp svarar 13 elever att de får hjälp i varierad grad av sina 

föräldrar med läxorna, två stycken får inte hjälp alls. När det pratar med sina föräldrar 

om skolan svarar eleverna att de pratar på följande språk hemma:  

 

                                                         Figur 2: diagram av vilka språk eleverna talar i hemmet. Siffran anger antal svar.  

Diagrammet visar att många elever delvis använder svenska även hemma men att endast 

en av dem bara använder svenska, alla andra använder flera språk. Det naturliga för 

elevernas i deras vardag är alltså att använda flera olika språk beroende på vilken 

kontexten är.  
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Det läraren har sett är att föräldrarna är mycket positiva. Det syns att de är aktiva i 

läxläsningen. Till exempel med broprojektet så fick de in texter som uppenbart var 

skrivna av föräldrarna och läraren reflekterar på följande sätt:  

(11) hur man än vrider och vänder på det så har ju föräldrarna läst elevernas text (.) även om dom 
själva översätta så har de i alla fall pratat om skolan hemma och skolarbetet blir en mer 
naturlig del än när dom vid läsårslutet får hem en hel pärm med allt barnen gjort under året 
(.) DEN orkar ju ingen läsa ändå ((skrattar)). 

  
På frågan om varför föräldrarna skulle vara mer aktiva bara för att de arbetar utifrån TL 

i skolan svarar hon: 

(12) många föräldrar har inte varit delaktiga i skolarbetet utan dom hänvisar sina barn att ta hjälp 
av pluggstugan ((läxhjälp)) istället  

De flesta av eleverna angav i enkäten att de får hjälp av föräldrarna och läraren menar 

då att det är med de läxor som involverar elevernas förstaspråk som föräldrarna är 

delaktiga i, hon tror att det är för att det blir mer naturligt och lättare för dem.  

(13) föräldrarna är duktiga på att använda lexikon medan eleverna ofta kringgår det vilket också 
då blir en positiv sak för eleverna (.) att dom får uppleva en till strategi genom föräldrarna  

 

4.2.6 Flerspråkig medvetenhet 

På frågan hur läraren tolkar begreppet TL svarar hon att hon och hennes kollega har 

försökt bena ut det med hjälp av forskning och litteratur, men eftersom det är ett nytt 

område är det svårt. Hon menar att man kan dra nytta av alla språken som finns och inte 

se på dem som isolerade öar.  

(14) varje elev är som ett isberg (.) det finns så oerhört mycket mer under ytan och det ska vi i 
skolan ta vara på (.) förr var det kanske en elev i en klass som hade ett annat förstaspråk än 
svenska (.) men i min klass har alla det (.) vilket gör att VI som lärare måste börja tänka på 
ett annat sätt (.) det borde gå att göra på ett annat sätt för att göra språkutvecklingen mer 
effektiv  

Dock är det jättesvårt när klassen består av hela åtta olika förstaspråk och hon själv inte 

behärskar något av dem. Läraren skulle själv vilja lära sig flera språk eller i alla fall lite 

från olika språk för att visa eleverna att deras språk också har ett värde, men det känns 

som en näst intill omöjlig uppgift. Istället tar hon mycket hjälp av eleverna i klassen, att 

de med samma förstaspråk kan hjälpa varandra.  

(15) sedan hade det varit mycket bättre om undervisningen i elevernas förstaspråk inte låg efter 
skoltid i en skrubb (.) utan var mer integrerad i den övriga undervisningen och för att göra 
dom andra språken en del av skoldagen 

På frågan hur läraren tror att eleverna upplever hennes undervisning svarar hon:  
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(16) jag tror att dom har svårt att se att dom använder flera språk (.) dom är inte medvetna om de 
(.) vissa tycker att det är roligt (.) vissa tycker det är tråkigt (.) å andra sidan kan det bero på 
att dom är svaga i sitt förstaspråk  

Läraren menar att det är viktigt att vara fast i sina ramar så att eleverna inte blir 

förvirrade, och att göra vissa moment till stående för att skapa kontinuitet.  

(17) de upptäcker ofta och tycker att det är roligt att deras språk har likheter med andra språk (.) 
att det heter ungefär samma på engelska och så vidare (.) dom tycker även att det är 
jätteroligt när dom redovisar och vill då gärna höra varandra prata på andra språk (.) dom är 
positiva nu och vill prata (.) så var det inte innan 

Läraren anser att fler av hennes kollegor borde lyfta in elevernas språk i sin 

undervisning: 

(18) barnen tycker att det är roligt att få höra om varandras länder och språk (.) det är status i 
gruppen nu och dom vill visa upp det för varandra och vill lära sig säga saker på varandras 
språk (.)  

Men överlag tror hon inte att eleverna tänker så mycket på att undervisningen med 

läraren är ur ett flerspråkigt perspektiv utan att det bara är naturligt för dem när det sker 

spontant i klassrummet. Hon menar även att det är viktigt att eleverna själva känner sig 

stolta över sina språkkunskaper. En av eleverna talar sex olika språk och går i år fem, 

det är ju oerhört och något som hon själv aldrig kommer göra.  

 

På rasten angav alla elever i enkäten att de pratar svenska och några enstaka att de 

använder engelska, bosniska, somaliska, arabiska, ryska och tjetjenska – se diagram 

nedan för vilka språk eleverna angav. 

 

 
Figur 3: diagram av vilka språk eleverna talar på rasten. Siffran anger antal svar. 

   
Det är alltså svenska som de primärt pratar med sina kompisar men många anger även 

att de också pratar på sitt förstaspråk med varandra. 
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4.2.7 Förståelse för den sociala, politiska och ekonomiska omgivande situationen 

Skolan ligger centralt i staden i ett invandrartätt område. Andelen elever med utländsk 

bakgrund är 97 procent. Detta tror läraren påverkar eleverna men särskilt om föräldrarna 

är intresserade eller inte av sina barns skolgång och uppmuntrar dem till goda 

studieresultat. På flerspråkiga skolor är det ännu viktigare att föräldrarna är delaktiga i 

skolarbetet då det är en förutsättning för elevernas språkutveckling. Det som underlättar 

lärarens arbete är att skolledningen är mycket positivt inställd till hennes flerspråkiga 

arbetssätt, likaså hennes kollegor. Lärarna har fått mycket beröm och ledningen vill att 

deras arbete ska smitta av sig på övriga pedagoger.  

 

Flerspråkigheten på skolan stärks upp med hjälp av flera vuxna utöver lärarna. 

Modersmålslärare, extra pedagoger och personer som talar flera språk finns tillgängliga 

på skolan. Detta för att stötta lärarna och eleverna. Under en samling för hela skolan i 

aulan då pris i en matematiktävling ska delas ut är det positiv stämning. Eleverna stojar 

runt, pratar olika språk och spekulerar kring vem i klassen som kommer få pris. Rektorn 

bjuder på sig själv och spexar framme på scenen för att få med sig eleverna, vilket hon 

får. Även om andra språk hörs verkar eleverna förenas i svenskan men blandar friskt för 

att göra sig förstådda, till synes obemärkt och spontant. Skolan arbetar utifrån den 

amerikanska psykologen Ross Greenes (2009) förhållningssätt ”vilse i skolan”. Fokus 

ligger där på att alltid utgå ifrån att eleverna vill göra rätt och när det blir fel beror det 

på att de inte vet hur de ska göra rätt, inte på att de inte vill göra rätt. I praktiken innebär 

det att man alltid försöker bemöta dem på ett trevligt sätt med fokus på samtal och 

positiv förstärkning vid konflikter. Detta syns i förhållningssättet de vuxna har emot 

eleverna vid ett sådant tillfälle som när hela skolan är i samma lokal, det kan lätt spåra 

ur men stämningen är god.  

 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarens arbete till stor del tar fasta på Garcías 

(2009a: 318ff) två strategiska principer. När det kommer till min första forskningsfråga 

gällande principen social rättvisa, visar mitt resultat att läraren arbetat och arbetar 

mycket för att hennes och elevernas attityd till varandras språk i klassrummet ska vara 

positiv och uppmuntrande. Eleverna är positiva till att använda sina språk och även om 

de främst använder svenska i skolan så anger eleverna i enkäten att de använder flera 

språk på rasten och med kompisar. Mer än hälften av eleverna pratar svenska hemma 
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och 13 av dem diskuterar skolan och får hjälp med sina läxor av sina föräldrar. Trots att 

svenskan verkar vara det språk som eleverna använder mest anger en tredjedel av 

eleverna att de tänker på ett annat språk.  

 

Min observation visade att läraren alltid förhåller sig neutral eller uppmuntrande när 

eleverna använder sig av TL. Hon bedriver ett arbete för att få in elevernas olika språk i 

undervisningen och för att få sina kollegor att ta efter det hon gör så att språken kan bli 

en viktig källa till kunskap i alla ämnen. Skolan som helhet har ett flerspråkigt 

perspektiv i dagsläget med fokus på positiv förstärkning för att få eleverna att känna sig 

stolta över sin flerspråkighet, bland annat genom att belysa hur många språk klasserna 

kan tillsammans och vilken tillgång det är. Stämningen på skolan är positiv och det 

finns många flerspråkiga personer i kollegiet för att stärka barnens språk. Dock saknas 

litteratur och utsmyckningar på andra språk i skolans lokaler som skulle kunna verka för 

att uppmuntra flerspråkigheten.  

 

Vad gäller min andra forskningsfråga angående principen social träning visar resultatet 

lite olika. En tydlig pedagogisk strategi finns ännu inte på hela skolan, dock är det 

lärarens och ledningens ambition att det ska bli en sådan på sikt. Läraren arbetar aktivt 

med att komma på nya sätt att integrera elevernas förstaspråk i undervisningen och 

hennes arbete har spridit sig till svenska, engelska, teknik och SO. Hela skolan arbetar 

med ”tankeboken” där eleverna får reflektera fritt kring ett givet ämne och på vilket 

språk hen vill. Detta arbete fungerar bra. Läraren saknar dock mer samarbete med 

modersmålslärarna, där kunde pedagogerna få till ett mycket bättre arbete. Enligt 

läraren är föräldrarna till hennes elever mycket insatta i sina barns skolarbete och detta 

tack vare hennes fokus på flerspråkighet. En svårighet som kom fram är att alla språk 

inte har minst två talare i klassen vilket gör att TL inte går att praktisera fullt ut eftersom 

eleven inte kan använda sitt förstaspråk för att skapa ”sense-making”.  

 

5 Diskussion  

Min undersökning visar att lärarens arbete på skolan kan betecknas som social rättvisa 

och till viss del som social träning. Arbetet som det ser ut nu fungera inte fullt ut enligt 

Garcías (2009a: 318ff) principer men är på god väg. Elevernas förstaspråk fungerar mer 

som ett hjälpverktyg för att kunna utföra uppgifterna på svenska istället för att utvecklas 

i takt med andraspråket. Som läraren uttryckte i intervjun så är det inte helt enkelt, det 
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krävs en väl genomtänkt strategi och utarbetad plan för att uppnå de fördelar som till 

exempel Baker (2006) lyfter fram: en djupare och bredare förståelse av 

kunskapsinnehållet och utveckling av det svagare språket. För att elevens båda språk 

ska utvecklas parallellt mot en akademisk nivå och förstärka varandra krävs att eleven 

undervisas i dem, på dem och utför skolarbetet med dem (Williams 2012:10). 

 

Resultatet visar att läraren har mycket goda intentioner men att teorin inte alltid 

fungerar i praktiken. Detta beror på många saker, dels att flera av eleverna ser svenska 

som det språk de kan bäst och därför väljer att bara använda det, dels att flera elever är 

de enda i klassrummet som förstår sitt förstaspråk och därför försvåras användningen av 

det samt att förhållningssättet inte är implementerat på hela skolan ännu. Om eleverna 

undervisats utifrån TL från förskoleklass och inte börjat i år fem som här, skulle deras 

flerspråkighet förmodligen varit mer utvecklad. Undersökningen visade att lärarens 

arbete med TL ökat elevernas intresse för flerspråkighet och att flera elever utvecklat 

sina kunskaper i både svenska och sina förstaspråk under läsåret, även de som inte har 

modersmål på sitt schema. Däremot krävs undervisning i båda språken för att de ska 

utvecklas till en avancerad språknivå (Baker 2000, Williams 2012, García 2009a).  

 

Skolan kan göra mer för att tydliggöra elevernas språk som García (2009a) menar är så 

viktigt. Till exempel genom utsmyckningar på väggarna, ett bättre utbud av litteratur på 

andra språk i biblioteket och genom att använda sig av elevernas språk på det som sitter 

uppsatt i klassrummen – en flerspråkig arbetsmiljö. Läraren påpekar att det finns ett 

rättvisetänk och att hon inte vill att TL ska leda till att vissa elever upplever att de är en 

minoritet, vilket flera språkgrupper är. Lärarens aktiva arbete verkar ha lett till att 

eleverna vill kommunicera med varandra och inte är rädda att försöka göra sig 

förstådda, vilket också Cummins, Ntelioglou, Fannin, & Montaneras (2014) forskning 

visar. 

 

TL i teorin är ett mycket intressant koncept men i praktiken är det svårare att få till utan 

att det blir konstlat eller krystat menar läraren. Eleverna behärskar svenska i olika grad 

men väljer det framför andra språk, förutom när de inte förstår uppgiften, då frågar de 

gärna någon annan som har samma förstaspråk. De upplever inte själva att de använder 

alla sina språk i skolan, det kan bero på att det sker spontant och att de därför inte tänker 

på det. Läraren försöker att inte tänka när utan hur elevernas språk kan integreras i 
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undervisningen men tycker att det är svårt att få till meningsfulla uppgifter som ökar 

elevernas kognition vilket är av stor vikt för språkutvecklingen (Baker 2006, García 

2009a).  

 

Läroplanen (Skolverket 2011) lyfter fram vikten av en kulturell medvetenhet och 

intresse för mångfald, vilket skolan med sin flerspråkiga medvetenhet tar fasta på men 

det saknas en tydlig pedagogisk strategi som är gemensam för lärarna. Detta är dock 

något som skolan vill utveckla, att erbjuda kognitivt krävande uppgifter som innefattar 

elevernas förstaspråk i fler av skolans ämnen för att undvika att undervisningen blir 

subtracitv bilingualism som García (2009a: 142f) kallar det, där ett språk läggs till för 

att ersätta det första.  

 

Två av Bakers (2006) potentiella fördelar går att se i resultatet av undersökningen 

nämligen att det underlättar samarbetet mellan hem och skola och att interaktionen 

mellan elever som kommit olika långt i sin språkutveckling ökar. När elevernas språk 

integreras i uppgifter och på så sätt aktiverar föräldrarna ökar samarbetet mellan skola 

och hem. Läraren intygar att samarbetet med hemmen är mycket bättre än innan hon 

började arbeta utifrån TL och föräldrarna är mer intresserade av elevernas skoldag än 

tidigare. När det finns flera i klassen som har samma förstaspråk är det en viktig tillgång 

för att förstå och göra sig förstådd och interaktionen mellan de som kommit längre och 

de som är nybörjare i svenska ökar när TL förespråkas. Min undersökning visar på en 

intensitet och sprudlande vilja hos eleverna att få varandra att förstå och göra sig 

förstådda att skapa ”sense-making” (García 2009a,b,c). De som kommit längre i 

svenskan ville mer än gärna hjälpa dem med samma förstaspråk som behövde 

översättnings- eller förklaringshjälp.  

 

Vad gäller Bakers (2006) två andra fördelar, djupare och bredare förståelse av ämnet 

och att TL utvecklar det svagare språket, så visar min undersökning att dessa två 

fördelar uppnås till viss del. Broprojektet är ett tydligt exempel på liknande resultat som 

Cummins, Ntelioglou, Fannin & Montanera, (2014) visar på i sin undersökning, 

nämligen att elevernas engagemang i uppgiften stärks om de är utförda utifrån ett 

flerspråkigt perspektiv och att det ökar elevernas förståelse och kunskap. För att 

fördelen ska uppnås fullt ut krävs att modersmålslärarna blir mer delaktiga i skolarbetet 
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så att elevernas förstaspråk inte förblir ett språk utanför skolan som inte utvecklas och 

stärks i samband med utvecklingen av andraspråket.  

 

5.2 Metodkritik 

En fallstudie verkade mest lämpad att utföra då den erbjuder en möjlighet att förklara 

varför vissa resultat kan uppstå, mer än att bara ta reda på vilka dessa resultat är. 

Undersökningen är i sig ganska liten och hade fått mer tyngd om den utförts på flera 

skolor, dock var tiden för knapp för detta. Då undersökningen är en fallstudie som går 

på djupet har den trots det lilla formatet ett resultat som kan bidra till att fylla luckan om 

och hur TL kan användas i den svenska skolan. Skolan som varit föremål för 

undersökningen liknar många andra skolor i Sverige dock är andelen elever med annat 

förstaspråk hög. 

 

Sett i backspegeln skulle jag ha genomfört ett test av elevenkäten innan jag använde den 

på hela klassen. Då hade jag insett att flera av frågorna var svåra att svara på. Efter att 

jag sammanställt enkätsvaren insåg jag att fråga tre och fyra, om vilket språk eleven kan 

bäst och näst bäst, inte blev så lyckad. Svaren visar att eleverna tyckte att det var svårt 

att gradera sina språk och ville gärna skriva flera svar. Fråga nio försvann i 

kopieringsprocessen (Vad gör du i klassrummet om du inte kan svara eller skriva det du 

vill säga på svenska?) och blev därför inte besvarad vilket gjorde att fråga nummer tio, 

som var en följdfråga (Om du använder ord från andra språk när du skriver eller 

pratar, hur gör du om läraren eller dina klasskamrater inte förstår vad du menar?), 

blev svår att besvara. Eleverna hade svårt att förstå poängen och vad som efterfrågades 

och frågan skulle behövt vara ställd på ett enklare sätt för att få fram det svar jag ville 

ha. Fråga elva och tolv, om de blir bättre på sitt modersmål och svenska, var obegriplig 

för eleverna. Sett i backspegeln är de skrivna utifrån en förutsättning att eleverna 

använder både sitt första- och andraspråk aktivt under skoldagen. Eftersom detta inte 

gjordes blev frågan svår att besvara. Fråga 13: Tycker du att det är roligt att X låter er 

använda olika språk när ni arbetar i skolan? Är förutfattad och eleverna förstod inte 

innebörden. Det hade kanske varit bättre att intervjua några elever, då hade jag kunnat 

förklara mer, ställa följdfrågor och bett om förtydliganden. 

 

En annan miss i enkäten är min formulering ”på vilket språk tänker du”. Om man som 

elev tänker på flera olika språk blir frågan svår att besvara när den är ställd i singular, 



  
 

30 

likaså om man inte alls tänker på ett språk utan i bilder istället. Även fråga 6 och 8 är 

formulerad i singular, ”på vilket språk pratar du med dina kompisar”, ”på vilket språk 

pratar du om skolan och dina läxor med dina föräldrar”, det hade varit bättre om jag 

skrivit vilka så att eleven inte behövt välja om fallet var sådant att de använder flera, då 

hade kanske resultatet blivit ett annat.  

 

Även om fallstudien innehåller både kvalitativa och kvantitativa data är underlaget 

väldigt litet. Jag besökte endast en skola, en klass och under en förmiddag. Resultatet 

hade kunnat bli annorlunda om jag observerat eleverna och läraren vid flera tillfällen. 

Jag var trots allt en utomstående de inte var van vid och förmiddagen innehöll 

schemabrytande aktiviteter som båda påverkar gruppdynamiken och hur eleverna 

agerar. Likaså hade resultatet kunnat bli mer ingående om jag studerat elevernas arbeten 

och skrivna material mer grundligt.  

6 Slutsatser och vidare forskning  

Min undersökning visar att användningen av TL i den svenska skolan med så många 

som åtta olika förstaspråk i en och samma klass på 21 elever försvårar möjligheten 

användandet utifrån Garcías (2009a: 318ff) principer men att det mycket väl går att göra 

så svaret på rubriken till den här uppsatsen är: ja. Det går att göra mycket för att stärka, 

utveckla och uppmuntra elevernas flerspråkighet genom att ta fasta på Garcías principer, 

där kan lärare och skolledare i Sverige bli mycket bättre.  

 

TL är något positivt som fler bör använda sig av, dock krävs det mycket eftertanke och 

aktivt arbete för att strukturera det för att det ska ge de positiva effekter för elevernas 

utveckling som Williams (2012), Baker (2006), Axelsson (2004) och García (2009a, b, 

c) lyfter fram. Mer forskning behöver göras där förutsättningarna ser ut som dem vi har 

i Sverige, alltså fler språk i klassrummet samtidigt och hur detta ska göras i praktiken 

för att ge önskade effekter.  

 

Dynamic bilingualism uppstår inte om det ena språkets utveckling blir på bekostnad av 

det andra. Modersmålsundervisningen måste därför integreras och bli en del i den 

övriga undervisningen på skolan och alla lärare bör få utbildning i hur de kan anpassa 

sin undervisning för att underlätta för eleverna med ett annat förstaspråk så att de 

flerspråkiga eleverna blir alla lärares ansvar.  
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Om några år när forskningen inom TL kommit längre kommer det finnas skolor som 

aktivt arbetar utifrån det, då skulle det vara intressant att göra en ny undersökning på en 

skola som arbetar utifrån Garcías (2009a: 318ff) principer och se om det ger det tänkta 

resultatet och jämföra med andra initiativ och metoder och utifrån det komma fram till 

ett framtidskoncept som gör att alla våra elever i skolan får samma möjlighet att 

utvecklas och når lika långt och jämnar ut betygsstatistiken.  
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I 
 

8 Bilagor 
Bilaga A:  

Observationsschema – interaktion i 

klassrummet 
 
Plats:  

Lektion:  

Datum:  

Tid: 

 

Klassrummet  
- TL på väggarna?  
- Språkexempel?  
- Tillgång till litteratur 
(läromedel/skönlitteratur) på 
andra språk? 
- Något som skiljer sig från 
andra klassrum? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tankeböcker/skrivet 
material 
- Hur förhåller sig/svarar 
läraren när eleven skrivit på 
ett annat språk än svenska? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enskilt arbete 
- Hur görs det?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupparbete 
- Hur görs det? 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

 
 

 
Lärarens förhållningssätt till elev och TL 

 
Eleven använder TL 

Negativt och 
förbjudande 

Neutralt och 
tillåtande 

Uppmuntrande 
och stödjande 

Ställer en fråga till läraren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Svarar läraren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Förklarar för en annan elev   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Diskuterar med en annan elev  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



  
 

III 

Bilaga B:  

Elevenkät                                                            
 

1. Är du pojke eller flicka?  

      

                  pojke                  flicka 

2. Vilka språk pratar du under en dag?  

i klassrummet _____________________________________ 

på rasten _______________________________________ 

hemma ______________________________________ 

3. Vilket språk tycker du att du kan bäst? 

___________________________________________________________________ 

4. Vilket språk tycker du att du kan näst bäst? 

___________________________________________________________________ 

5. På vilket språk tänker du?  

___________________________________________________________________ 

6. På vilket språk pratar du med dina kompisar? 

___________________________________________________________________ 

7. När du gör dina läxor, får du hjälp av dina föräldrar?  

 

   ja                     nej 

8. På vilket språk pratar du om skolan och dina läxor med dina föräldrar?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Vad gör du i klassrummet om du inte kan svara eller skriva det du vill säga på 

svenska? 



  
 

IV 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Om du använder ord från andra språk när du skriver eller pratar, hur gör du om 

läraren eller dina klasskamrater inte förstår vad du menar?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Blir du bättre på ditt modersmål när du får använda det i skolan? 

 

                     ja                     nej 

12. Blir du bättre på svenska när du får använda alla dina språk i skolan?  

 

                     ja                     nej 

13. Tycker du att det är roligt att X låter er använda olika språk när ni arbetar i skolan?  

 

                     ja                     nej 

 

 

 

Tack för att du fyllde i enkäten! Lycka till med skolarbetet. /Eva Lorin 

 
 
 
 



  
 

V 

Bilaga C:  

Intervjufrågor  
 
(Hur arbetar en svensk lärare, som har flera olika modersmål i sin elevgrupp, med 

translanguaging i sin undervisning i svenska som andraspråk?) 

1. När kom du i kontakt med begreppet translanguaging?  

2. Vad var det som fick dig intresserad?  

3. Hur tolkar du begreppet translanguaging? 

4. Hur tänker du att det kan fungera med flera olika modersmål i gruppen och läraren 

inte talar alla själv? (Tidigare forskning – läraren flerspråkig i de språk eleverna 

talar)  

5. Hur ser skolans ledning och övriga kollegor på flerspråkighet, ni har en kulturprofil, 

men finns det t ex en språkpolicy på skolan? (Gemensamt förhållningssätt – TL 

alla?) 

6. Tycker du att skolan som helhet signalerar att flerspråkighet är något positivt, att det 

är viktigt med språk och att det är en tillgång?  

(Hur kan translanguaging fungera när läraren inte behärskar alla språk närvarande i 

klassrummet?)  

7. Hur många språk finns det finns representerade i din grupp? Hur många av dem talar 

du?   

8. Hur fungerar det rent praktiskt?   

9. Hur tänker du kring språkanvändning när du planerar en lektion? (Lyssna, läsa, tala, 

skriva – t ex får eleverna använda valfritt språk när de skriver en text och sedan 

översätta den? Diskutera ett fenomen du gått igenom med varandra – använda alla 

sina språk?) 

10. När/om eleverna producerar saker på ett annat språk, hur förhåller du dig till det? (T 

ex skriver en text på ett språk du inte kan själv.) 

(Vilka metoder använder hon?) 

11. Hur använder du TL i din undervisning rent praktiskt? Vilka specifika metoder 

använder du?  

12. Vilka vinster ser du med TL? För eleverna, föräldrarna? 

13. Finns det nackdelar med TL? 

14. Hur tror du dina elever upplever din undervisning? 


