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Sammanfattning 

Det är idag en ökning av mångkulturalitet i det svenska samhället, något som ökar 

antalet flerspråkiga elever och skolan måste därför ge utrymme för språklig 

utveckling. Forskning visar dock att det enbart talas svenska i 

undervisningssammanhang, flerspråkiga elever ges inte möjlighet att använda 

olika språk vid kommunikation. Syftet med denna studie är att ta del av lärares 

erfarenheter av och kunskaper om en flerspråkig undervisning samt ta del av vilka 

metoder som används för att anpassa en flerspråkig undervisning. En 

transspråkande undervisning tillåter elever att använda sig av hela deras språkliga 

repertoar vid språk- och kunskapsutveckling, ytterligare en del av syftet är därmed 

även att ta del av lärares erfarenheter kring transspråkande undervisningsmetoder 

och som förhållningssätt. 

Den forskning som ligger till grund för studien utgår från flerspråkighetsforskning 

och fokuserar till största del på transspråkande. Utifrån vald forskning har 

teoretiska utgångspunkter för studien identifierats och dessa är det sociokulturella 

perspektivet samt teorier om andraspråksinlärning. För att samla in data 

genomfördes semistrukturerade intervjuer bestående av fem respondenter.  



 

 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Studiens resultat utifrån ett lärarperspektiv visade att en flerspråkig undervisning 

innebär både utmaningar och möjligheter för lärare och elever. De utmaningar 

som synliggjorts handlar om de missförstånd som uppstår på grund av språkliga 

brister, lärares oro samt ett tidskrävande arbete. Möjligheterna med en flerspråkig 

undervisning beskrevs av respondenterna som att det handlar om att synliggöra 

språklig och kulturell mångfald, att göra nytta för eleverna och deras 

vårdnadshavare samt att lärare och elever ingår i en gemenskap med varandra och 

bygger relationer.   

Ämnesord 

Flerspråkig, identitet, kognitiv utveckling, literacy, multimodalitet, sociokulturellt 

perspektiv, språklig repertoar, transspråkande.  
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Förord 
Det här är ett arbete som har löpt under två kurser. Under den första kursen skrevs 

forskningsbakgrunden och under den andra kursen genomfördes den empiriska 

undersökningen med efterföljande analys samt bearbetning av rapporten. Under 

arbetets gång har vi haft ett tätt samarbete vid samtliga moment. Den forskning 

som presenteras samt insamlad empiri har gemensamt samlats in, diskuterats och 

sammanställts. Vid intervjuerna medverkade vi båda där en av oss fokuserade på 

att ställa frågor och den andra lyssnade in samt fokuserade på eventuella 

följdfrågor. På grund av rådande pandemi har fysiska träffar blandats med digitala 

träffar via Zoom. Arbetet har skrivits i Google Drive för att vi båda skulle ha 

tillgång till arbetet.  

Vi vill tacka alla respondenter som har medverkat i studien samt vår handledare 

Jonas Asklund som har stöttat och väglett oss under arbetets gång.  

 

Catharina Brüdigam och Julia Karlsson, 2021-06-03. 
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1 Inledning 
Det är idag vanligt att det enbart talas svenska i undervisningssammanhang. 

Flerspråkiga elever ges inte möjlighet att använda hela deras språkliga repertoar 

för att uttrycka sig, skapa förståelse och befästa ny kunskap (Cummins 2007 se 

Torpsten 2018), något vi själva har erfarenheter av utifrån verksamhetsförlagd 

utbildning på mångkulturella skolor. Att enbart tillåtas tala svenska kan vara en 

bidragande faktor till att flerspråkiga elevers lärande hämmas men också leda till 

exkludering samt orättvis behandling (Svensson 2017). Närmare var femte elev 

har idag en utländsk bakgrund (Torpsten 2018), vilket medför att lärare idag 

måste ta hänsyn till elevers bakgrund och tidigare erfarenheter för att möjliggöra 

en inkluderande undervisning som är både språk- och kunskapsutvecklande. 

Skolverket (2020a) hänvisar till Språklagen (SFS2009:600) där det står att “Alla 

som är bosatta i Sverige ska ges möjlighet att både “lära sig, utveckla och använda 

svenska” och ges möjlighet “att utveckla och använda sitt modersmål””. 

Skolinspektionen har konstaterat brister i språk- och kunskapsutveckling för 

flerspråkiga elever och menar att lärare saknar kunskap om elevernas 

kunskapsnivå och bakgrund (Skolverket 2012). Svensson (2017) anser emellertid 

att utvecklingen kring flerspråkighet i dagens skola går framåt och att lärare blir 

mer medvetna om den exkludering som följer av enbart en enspråkig 

undervisning. Lärares förhållningssätt är en stor del av utvecklingen men det 

handlar också om att tillgängliggöra den aktuella kunskapen både i verksamheten 

och på lärarutbildningar. Således måste fortbildningar, lärarutbildningar samt den 

undervisning som bedrivs i skolan anpassas utifrån samhällets konstanta 

utveckling.  

I Sverige talas det idag cirka 150 olika språk (Skolverket 2020a). Den språkliga 

mångfalden innebär enligt Åsa Wedin (2017), professor i pedagogiskt arbete vid 

Högskolan Dalarna, att barn som är bosatta i Sverige möter olika språk under 

deras uppväxt vilket ofta resulterar i att de blir två- eller flerspråkiga. De elever 

som utvecklar fler än ett språk är dels elever som någon gång under deras uppväxt 
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flyttar till Sverige från ett annat land, dels elever som är födda i Sverige men som 

kommer i kontakt med andra språk under deras uppväxt, till exempel genom 

utbildning eller som under kortare perioder är bosatta i ett annat land. Med 

språklig mångfald avses oftast inte bara talade och skrivna språk. Wedin (a.a.) är 

en av många som menar att det också avser användandet av bilder, ljud, filmer, 

symboler samt kroppsspråk. Användandet av den språkliga mångfalden är ett sätt 

att förhålla sig öppet och kreativt till alla de verktyg som står oss människor till 

buds i vår kommunikation med varandra (a.a.). Detta användande kopplar vi till 

transspråkande vilket innebär att elever ges möjlighet att använda alla deras 

språkliga resurser för att utveckla deras språk samt att tillägna och befästa ny 

kunskap. En transspråkande undervisning ger utrymme för både flexibilitet och 

mångfald. 

Forskning kring transspråkande som presenteras i forskningsbakgrunden kan 

identifieras i flera delar av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket 2019) samt kursplanen för ämnet svenska. I avsnitt 2.1 

beskrivs hur transspråkande möjliggör en likvärdig utbildning vilket enligt 

läroplanen innebär att ta hänsyn till elevers förutsättningar och behov vid 

planering och genomförandet av undervisning. Forskning visar att transspråkande 

stärker individers identitet (se 2.1.1) och Skolverket framhåller att ”Språk, lärande 

och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (2019, s. 7). Hur transspråkande kan 

bidra till kognitiv utveckling beskrivs i avsnitt 2.1.2. Genomgående i läroplanen 

och kursplanerna står det att eleverna ska ges möjlighet till lärande och kognitiv 

utveckling. I kursplanen för ämnet svenska framgår det att undervisningen ska 

innehålla multimodala inslag, relationen mellan transspråkande och multimodal 

undervisning förklaras i avsnitt 2.2.1. Transspråkande kan ha en stor betydelse vid 

samarbetet mellan skola och hem (se 2.2.2) vilket i läroplanen anses betydelsefullt 

för barnens utveckling. Avslutningsvis har transspråkande även visat sig ha en 
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positiv effekt på utvecklingen av läs- och skrivförmågan hos elever (se 2.2.3), 

vilket relateras till kursplanen för ämnet svenska där det framgår att elever ska ges 

möjlighet till literacy-utveckling. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka lärares erfarenheter av och kunskap om en 

flerspråkig undervisning samt ta del av vilka metoder som används för att anpassa 

en flerspråkig undervisning. Ytterligare ett syfte är att ta del av lärares 

erfarenheter av och uppfattningar om transspråkande undervisningsmetoder och 

transspråkande som förhållningssätt. Med vår studie vill vi besvara följande 

frågeställningar:  

● Hur ser lärare på möjligheten att i sin undervisning utgå från de kulturella 

och språkliga erfarenheter som flerspråkiga elever har? 

● Vilka didaktiska val gör de lärare som vill utgå från elevernas kulturella 

och språkliga erfarenheter i sin undervisning? 

1.2 Fortsatt disposition 

I forskningsbakgrunden presenteras tidigare forskning inom vårt valda område. 

Begreppet transspråkande definieras, och därefter följer en beskrivning av 

relationen mellan transspråkande och identitet respektive transspråkande och 

kognitiv utveckling. Vidare beskrivs hur transspråkande kan användas i 

undervisningen, vilka andra språkliga anpassningar av en flerspråkig undervisning 

som finns, lärares förhållningssätt samt ges en kort presentation av den kritik som 

riktats mot transspråkande.  

Under metodavsnittet beskrivs vald metod för studien. Avsnittet innefattar 

rubrikerna urval, pilotstudie, metod för datainsamling och analys samt etiska 

överväganden. Vidare presenteras studiens två teoretiska utgångspunkter vilka 

ligger till grund för den kommande analysen. Därefter presenteras studiens 
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resultat vilket innefattar tre dominerande områden vilka är: erfarenheter av och 

kunskaper om en flerspråkig undervisning, möjligheter och utmaningar med en 

flerspråkig undervisning samt beskrivningar av samarbeten som gynnar 

flerspråkiga elevers utveckling. De tre dominerande områden utgör även rubriker i 

studiens analys vilken analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet samt 

teorier om andraspråksinlärning.   

I diskussionen ställs studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. Vidare 

diskuteras studiens slutsats där syfte och frågeställningar besvaras. Avslutningsvis 

diskuteras studiens val av metod och det ges även förslag på fortsatt forskning.  
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2 Forskningsbakgrund  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om transspråkande och 

flerspråkighetsforskning. Först beskrivs transspråkande som begrepp för att vidare 

relateras till identitet och kognitiv utveckling. Forskare vars studier presenteras i 

dessa tre delar diskuterar transspråkande ur ett teoretiskt perspektiv. Därefter 

beskrivs hur transspråkande kan praktiseras i undervisningen, begreppets 

anknytning till multimodalitet samt hur transspråkande kan utgöra en länk mellan 

skola och hem. I dessa avsnitt diskuteras transspråkande inledningsvis ur ett 

teoretiskt perspektiv för att vidare beskrivas som olika metoder. Sedan beskrivs 

hur literacy kan utvecklas genom transspråkande metoder följt av andra språkliga 

anpassningar för flerspråkighetsundervisning. Avslutningsvis beskrivs lärares 

förhållningssätt till transspråkande följt av kritik som riktats mot transspråkande.  

2.1 Transspråkande 

Begreppet translanguaging myntades av forskaren Cen Williams (1994; 1996 se 

García & Wei 2018) och är en översättning av det kymriska begreppet 

trawsieithu. Williams undersökte undervisningssituationer och elevers 

kunskapsutveckling då tvåspråkiga elever använde båda sina språk. 

Translanguaging som strategi kan liknas vid idén om kodväxling vilket innebär att 

pendla mellan två olika språk. Det är en snäv definition av translanguaging 

jämfört med dagens definition av begreppet. Dagens definition av begreppet är 

mycket vidare men man utgår ännu från Williams definition. Det handlar idag inte 

enbart om undervisning utan också om en universell betydelse av att människor 

med hjälp av flera språk skapar förståelse, erfarenheter och kunskap. 

Gudrun Svensson (2017), docent vid Linnéuniversitetet i Växjö, använder sig av 

en sådan mycket vidare definition. Denna har hon i sin tur hämtat hos Ofelia 

García, professor vid City University i New York, som även hon beskriver 

transspråkande i en universell betydelse. García menar att det inte enbart handlar 

om verbalspråk, utan också om användandet av multimodala medier samt 
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kroppsspråk (2009 se Svensson 2017). För att ytterligare betona en utvidgning av 

begreppet hänvisar Svensson även till Li Wei, professor i tillämpad lingvistik vid 

London University i Storbritannien, som beskriver translanguaging som “sociala 

strukturer som konstrueras av flerspråkiga personer för att exempelvis överföra 

information, skapa relationer och utveckla identitet och värderingar” (2011 se 

Svensson 2017, s. 44). Translanguaging översatt till svenska är transspråkande 

vilket är det begrepp som används i denna studie. Med grund i ovanstående citat 

är transspråkande ett bredare begrepp än kodväxling inom verbalt språk som 

utvecklats och utvidgats inom forskning.  

Transspråkande är relevant i kraft av dagens mångkulturella samhälle och 

individers flerspråkighet. Annika Karlsson, Pia Nygård Larsson och Anders 

Jakobsson (2018), kollegor vid Malmö högskola, hänvisar till Europeiska 

kommissionen som under åren 2015–2016 mottog 2,5 miljoner asylansökningar 

för EU-länderna. Antalet asylansökningar för dessa år var betydligt fler än vanligt 

vilket medförde en ökad mångfald av både språk och kulturer inom samhället 

(a.a.). Ett mångkulturellt samhälle måste i utbildningssammanhang möta alla 

elever oavsett deras språkliga repertoar. Att arbeta transspråkande möjliggör en 

likvärdig utbildning. Elevers flerspråkighet bör ses som en resurs där elever 

använder alla deras språkliga resurser för att inhämta kunskap samt att utveckla 

språkliga förmågor.  Jim Cummins (2017), professor vid universitetet i Toronto, 

menar att skolan måste ta hänsyn till elevernas bakgrund, att den undervisning 

som bedrivs ska baseras på väl beprövad forskning för att nå framgång hos 

eleverna som deltar samt att relationsskapande mellan lärare och elever kan vara 

avgörande för elevernas engagemang i deras utbildning. Det Cummins diskuterar 

avser både enspråkiga och flerspråkiga elever. Inom flerspråkighetsforskning är 

definitionen av flerspråkighet varierande (Svensson 2017). I denna studie avser 

flerspråkighet personer som kommunicerar, både skriftligt och verbalt, med hjälp 

av två eller flera språk. 
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2.1.1 Identitet kopplat till transspråkande 

Forskarna Angela Creese och Adrian Blackledge (2015) har i en studie granskat 

det aktuella kunskapsläget inom språk, identitet och utbildning. Syftet med deras 

studie var att undersöka sambandet mellan transspråkande och identitet. Creese 

och Blackledge (a.a.) menar att begreppet identitet nödvändigtvis inte syftar till 

den nationella identiteten. De liknar detta resonemang vid Jens Normann 

Jørgenssens, före detta professor vid Universitet i Köpenhamn, beskrivning av 

identitet som något som uppstår i interaktion mellan människor (Jørgenssen 2010 

se Creese & Blackledge 2015). Genom att elever i kommunikation och 

utbildningssammanhang ges möjlighet att använda hela deras språkliga repertoar 

utvecklas och stärks deras identitet men också förmågan att anpassa sig till de 

sociala förutsättningar som finns.  

Relationen mellan transspråkande och identitet kan förklaras med begreppet 

transspråkande utrymme vilket har myntats av Li Wei (2018). Ett transspråkande 

utrymme innefattar användandet av flera modaliteter, såsom gester, skrivning och 

läsning (a.a.). Tillsammans skapar de olika modaliteterna insikt i och en kritisk 

medvetenhet om användningen av olika kommunikativa resurser (Paulsrud, 

Rosén, Straszer & Wedin 2018). Wei (2018) förklarar att ett transspråkande 

utrymme resulterar i att identiteter och värden sammanförs och utvecklas genom 

transspråkande metoder. 

Begreppet identitet beskrivs i litteratur som en känsla av att vara egen med egna 

egenskaper och att själv styra över tankar och åsikter. Likt Jørgenssens (2010 se 

Creese & Blackledge 2015) beskrivning av begreppet utvecklas identiteten i 

samspel med andra vilket i sin tur formar en självbild hos de individer som är en 

del av interaktionen. I nästa led är identiteten ett resultat av självbilden vilken har 

präglats av de erfarenheter, språk samt bakgrunder och historia som varit en del av 

utbytet mellan individerna. En stor betydelse för ens självbild är att bli lyssnad på 

och att det som förmedlas är av värde i andras ögon vilket leder till en känsla av 

inkludering (Svensson 2017). Något som också hänger nära samman med identitet 
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är självtillit, förmågan att känna tillit till sig själv att klara av olika situationer i 

livet. Självtilliten är en viktig faktor för flerspråkiga elevers identitetsutveckling 

då eleverna utvecklar vad Cummins (1996 se Svensson 2017) benämner 

empowerment. Det innebär att skapa egenmakt och självförmåga för att ta egna 

beslut i sin framtid (a.a.). Transspråkande skapar alltså möjlighet för individer att 

genom användandet av olika språkliga resurser utveckla självbild och självtillit 

vilket är en viktig del när det gäller att känna sig inkluderad.    

2.1.2 Kognitiv utveckling 

Transspråkande har positiva effekter för den kognitiva utvecklingen hos elever. 

Den kognitiva utvecklingen avser förmågan att tänka samt ta in och bearbeta 

information. Transspråkande innefattar olika strategier för kommunikation och 

meningsskapande vilket hänger samman med den kognitiva processen och bidrar 

till en djupare förståelse (Svensson 2017). För att studera sambandet mellan 

flerspråkighet och den kognitiva utvecklingen har det sedan 1960-talet genomförts 

fler än 200 empiriska studier (Cummins 2017). De övergripande resultaten från 

studierna visar att personer som använder olika strategier för kommunikation och 

meningsskapande utvecklar metaspråkliga förmågor vilket innebär en 

medvetenhet kring språkets struktur och funktioner. Flerspråkiga elever utvecklar 

också deras kognitiva förmåga att växla uppmärksamhet mellan olika språk och 

kommunikationsstrategier. De utvecklar även deras arbetsminne samt olika 

representationsformer (a.a.).   

2.2 Transspråkande i undervisningen 

Hur lärare väljer att arbeta med transspråkande i undervisningen kan se olika ut. 

Cummins (2006 se Paulsrud m.fl. 2018) framhäver att interaktion, respekt och 

begripligt ämnesinnehåll gynnar elevers lärande och språkutveckling. Faktorer 

som är avgörande för hur undervisningen möjliggör lärande för eleverna är lärares 

förmåga att finna en variation i deras undervisning och det ämnesinnehåll som 
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behandlas. Det är också viktigt att elever får möta undervisningspraktiker som de 

är bekanta med (a.a.). 

Ann-Christin Torpsten, docent vid Linnéuniversitetet i Kalmar, har forskat om 

undervisningssituationen för nyanlända elever samt elever med svenska som 

andraspråk. År 2018 presenterade Torpsten en studie om transspråkande i ett 

flerspråkigt klassrum i ett svenskt undervisningssammanhang. Syftet med studien 

var att ta del av det befintliga kunskapsläget gällande språklig mångfald i skolan. 

Med hänvisning till Cummins (2007 se Torpsten 2018) menar Torpsten att det 

idag är vanligt att lärare och elever enbart använder sig av målspråket i 

undervisningssammanhang. I de undervisningssammanhang där transspråkande 

används har det visat sig att eleverna tillägnar sig bredare och mer djupgående 

kunskap om både språk och ämnesinnehåll (Williams 1996 se Torpsten 2018). 

Likt tidigare nämnda positiva effekter av transspråkande betonar Torpsten (a.a.) 

att transspråkande undervisning även utvecklar identitet, kognitiv medvetenhet 

samt läskunnighet hos elever. Att läraren har en positiv inställning till att eleverna 

använder sig av hela deras språkliga repertoar medför att transspråkande 

normaliseras i undervisningssammanhang vilket i sin tur medför att eleverna får 

en positiv attityd till ett transspråkande arbetssätt. Torpstens studie är en del av ett 

forskningsprojekt där hon analyserar elevmaterial, såsom klassrumsaktiviteter, 

elevtexter och bilder. Genom att ta del av material från tre elever som använder 

sig av ett transspråkande arbetssätt i undervisningen presenteras tre övergripande 

resultat. Undervisningsstrategin gjorde att eleverna utvecklade deras 

flerspråkighet, de gavs möjlighet att använda flera språk och i interaktion med 

klasskamrater skapades utrymme att lära av varandra (a.a.). Att lära av varandra 

relateras till det sociokulturella perspektivet (se 3.1). 

2.2.1 Multimodalitet 

Den språkliga repertoaren i ett transspråkande sammanhang kan knytas an till 

multimodalitet. I en transspråkande undervisning ges elever möjlighet att använda 

sig av de olika modaliteter som finns att tillgå, till exempel verbalt språk, gester, 
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ljud och visuellt stöd, för att skapa mening, förståelse samt ingå i en gemenskap 

med andra (Wei 2018). I takt med det digitala samhällets utveckling har 

transspråkandet breddats i form av tillgång till hjälpmedel av olika slag, material 

på olika språk samt olika översättningsverktyg (García & Wei 2018). När elever 

får använda hela deras språkliga repertoar i undervisningen samt vid hemuppgifter 

ökar även möjligheten till ett samarbete mellan skola och hem.   

2.2.2 En länk mellan skola och hem   

Elisabeth Zetterholm, docent i svenska vid Stockholms universitet, och Ewa 

Bergh Nestlog, filosofie doktor vid Linnéuniversitetet, genomförde en studie där 

de undersökte betydelsen av transspråkande i undervisningen enligt lärare, elever 

och föräldrar. I deras studie hänvisar de till Baker (2011 se Zetterholm & Bergh 

Nestlog 2017) som beskriver att transspråkande fungerar som en länk mellan 

skola och hem. De elever som ingick i studien uppmanades att samtala om 

skoluppgifter med deras föräldrar på deras modersmål. Studien resulterade i att 

både lärare, elever och föräldrar såg flerspråkighet i undervisningen som en resurs 

då eleverna gavs möjlighet att använda alla deras språk vid kunskapsutveckling. 

Då elever ges möjlighet att genomföra skoluppgifter på både svenska och deras 

modersmål kan föräldrarna hjälpa till, och deltagarna i studien menade att 

skoluppgifterna gjordes med större noggrannhet och engagemang (Zetterholm & 

Bergh Nestlog 2017). Även Svensson (2017) beskriver hur transspråkande bidrar 

till vårdnadshavares engagemang i elevers lärande. Genom att elever ges 

möjlighet att använda transspråkande både i skolan och i hemuppgifter blir det 

lättare för flerspråkiga elevers vårdnadshavare att stötta dem. Deras begränsade 

kunskaper i svenska blir inte längre ett hinder och vårdnadshavarna kan med deras 

språkliga resurser bidra med egna kunskaper och erfarenheter.  

2.2.3 Utveckling av literacy med hjälp av transspråkande 

García och Jo Anne Kleifgen, professor vid Columbia universitet, fokuserar på 

relationen mellan transspråkande och literacy, elevers läs- och skrivutveckling, i 

deras studie Translanguaging and Literacies från år 2019. De beskriver hur 
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flerspråkiga elever vid läsning enbart möter texter på det språk som talas i skolan 

och inte ges möjlighet att möta texter på deras modersmål. En konsekvens blir då 

att eleverna inte ges utrymme att visa deras fulla kunskap och förmåga att förstå 

texter, med konsekvensen att elevers egentliga läskunnighet blir osynlig. Då 

eleverna begränsas till ett språk menar forskarna att mer än hälften av deras 

språkliga och semiotiska repertoarer ignoreras. I olika utbildningssituationer samt 

flerspråkiga utbildningssammanhang är det flera som än idag inte använder sig av 

transspråkande strategier. I studien antas det bero på att endast ett språk förväntas 

talas i skolan samt på en felaktig uppfattning att flerspråkiga personer har två 

separata språksystem, men språken har en gemensam underliggande förmåga 

(Cummins 2007 se Svensson 2017; García & Kleifgen 2019). Att använda sig av 

transspråkande strategier relateras till lärarens förhållningssätt vilket presenteras i 

avsnitt 2.4. 

García och Kleifgen (2019) presenterar i deras studie hur arbetet med 

transspråkande i literacysammanhang kan se ut. De beskriver hur transspråkande 

strategier kan utveckla elevers förståelse för olika texter. Ett exempel på en sådan 

strategi är att i undervisningen vid muntliga diskussioner använda transspråkande. 

Eleverna ges då möjlighet att använda hela deras språkliga repertoar för att skapa 

mening samtidigt som dialogicitet skapas i gruppen. För denna strategi redogör 

forskarna för hur olika typer av läsning bör följas upp genom diskussioner där 

förståelse för innehållet utvecklas genom att det relateras till elevernas bakgrund 

och tidigare erfarenheter. Diskussionerna bör då omfatta olika kommunikativa 

strategier där eleverna ges möjlighet att uttrycka sig på olika sätt.  

García och Kleifgen (2019) anser att självförtroendet hos elever ökar då de ges 

möjlighet att använda transspråkande strategier i undervisningssammanhang. Ett 

ökat självförtroende bidrar till att eleverna känner förtroende för sig själva i 

situationer som gäller läs- och skrivutveckling. Transspråkandet har en positiv 

effekt på elevers prestationer då de känner en säkerhet i att delta i diskussioner 

och med flera språkliga verktyg utveckla sina texter. Flerspråkiga elevers olika 
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sätt att kommunicera bör ses som en resurs och inte ett hinder. Transspråkande 

strategier utvecklar deras förståelse, självförtroende samt möjliggör 

meningsskapande och dialogicitet i klassrummet (a.a.).  

2.3 Alternativa metoder och anpassningar för en 
flerspråkig undervisning 

I detta avsnitt beskrivs alternativa metoder och anpassningar som kan användas i 

en flerspråkig undervisning. Även dessa metoder kan rymmas inom begreppet 

transspråkande. De metoder som beskrivs är att stretcha och modellera 

skolspråket, grupparbete med kooperativt lärande samt planera för en strukturerad 

läsning.   

2.3.1 Att stretcha och modellera skolspråket 

Pauline Gibbons (2018), professor inom flerspråkighetsforskning, beskriver hur 

elever i ett flerspråkigt klassrum deltar i kommunikativa sammanhang på ett språk 

som majoriteten av eleverna kan vara osäkra på. Sådana sammanhang kräver att 

eleverna använder ett språk som många gånger ligger på en högre nivå än de 

själva behärskar. Det innebär inte enbart att förstå vad omgivningen menar, det 

handlar också om att kunna göra sig förstådd i samspel med andra. Elevers 

grammatik och/eller vokabulär kan vara bristfälliga men genom att delta i sådana 

sammanhang utmanar och utvecklar eleverna deras språkliga kunskaper, de 

stretchar språket (a.a.).  

Vid andraspråkselevers inlärning av svenska finns det två olika inriktningar, 

vardagsspråk och kunskapsspråk (Cummins 2017). Vardagsspråk innebär att 

elever kan göra sig förstådda i vardagliga situationer och muntlig kommunikation 

stöttas av miner, kroppsspråk och omkringliggande miljö. Vardagsspråket är det 

språk som barn först utvecklar, detta kan ske innan barnen börjar i skolan. Till 

skillnad från vardagsspråket är kunskapsspråket ämnesrelaterat och förekommer i 

samtal kring de ämnen som undervisas i skolan. Det består av mindre frekventa 

ord som elever vanligtvis inte möter i deras vardag. För att elever ska utveckla ett 
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kunskapsspråk menar Gibbons (2018) att det är viktigt att läraren modellerar hur 

ett sådant språk kan se ut, elever kan inte enbart på egen hand inhämta det. 

Läraren måste tydligt lära ut ämnesrelaterade språk och vid interaktion och dialog 

med elever behöver läraren bygga upp, utvidga och omformulera vad eleverna 

säger. Elever kan till exempel ta med sig vardagsspråket in i undervisningen och 

läraren måste då utveckla och omformulera vad eleven har sagt med hjälp av 

kunskapsspråk. För att utveckla kunskapsspråk måste läraren också synliggöra 

dess skillnader gentemot vardagsspråket och exemplifiera hur språk varierar 

beroende på situation och syfte (a.a.).  

2.3.2 Grupparbete med kooperativt lärande 

Grupparbeten kan ha positiva effekter för andraspråkslärande (Gibbons 2018). 

Elever som i vanliga fall kan känna en osäkerhet i att ta plats i helklass kan känna 

sig mer bekväma i att delta i grupparbeten med ett mindre antal elever. 

Grupparbeten kan bidra till kollektiv stöttning där den enskilda eleven stöttas av 

sina gruppmedlemmar där de tillsammans kan hjälpas åt att formulera sig och 

använda rätt begrepp i förhållande till uppgiften. Väl utformade grupparbeten har 

enligt Gibbons (a.a.) positiva effekter för elevers andraspråkslärande. När de till 

exempel måste interagera med varandra behöver de kommunicera vilket är 

positivt för deras språkutveckling samtidigt som de själva äger sitt lärande och 

tillsammans med andra elever utvecklar deras språk.  

För att uppnå lyckade grupparbeten som ger möjlighet att utveckla språket krävs 

det noggrann planering där uppgifter skapas som kräver interaktion och 

engagemang av eleverna, alltså uppgifter som kräver att eleverna samtalar med 

varandra för att genomföra uppgiften (Gibbons 2018). Det ska finnas ett tydligt 

motiv för varför de ska samtala med varandra och inte enbart en uppmuntran att 

samtala om ett ämne. Vid grupparbeten bör alla elever få varsin roll eller en egen 

uppgift i gruppen, till exempel att berätta om något, hålla koll på tiden eller vara 

den som antecknar. Ytterligare aspekter för lyckade grupparbeten är att det finns 

ett tydligt syfte samt att det är språkligt anpassat till elevers behov och förmåga. 
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Med ett tydligt syfte ska det framgå vilket resultat som förväntas och möjliggöra 

att elever kan relatera nyvunna kunskaper till ett större sammanhang (a.a.). Ett 

tydligt syfte innebär att läraren ansvarar för att formulera och förmedla ett tydligt 

lärandemål, ger tydliga instruktioner för uppgiften och att i slutet återkoppla till 

lärandemålet för att synliggöra elevers lärande.  

Lyckade grupparbeten kan beskrivas som former av kooperativt lärande. 

Kooperativt lärande bygger på att man lär av varandra vilket innebär att lärande 

sker i mötet mellan människor (Fohlin, Fohlin & Wilson 2020). Genom en 

kooperativ undervisning strukturerar läraren lärandesituationer där elever 

tillsammans testar idéer, utvecklar tankar, löser problem och skapar en social 

gemenskap. För att strukturera lärande genom sociala aktiviteter utgår man inom 

ramarna för kooperativt lärande från fem grundprinciper vilka speglar Gibbons 

(2018) aspekter för lyckade grupparbeten, dessa grundprinciper är följande: 

positivt ömsesidigt beroende, samarbetsfärdigheter, eget ansvar, lika delaktighet 

och stödjande interaktion samt gruppreflektion (Fohlin, Fohlin & Wilson 2020). 

Positivt ömsesidigt beroende innebär att elever känner ett behov av andra då de 

samverkar med varandra, eleverna behöver vara beroende av varandras 

delaktighet. Samarbetsfärdigheter innebär att utveckla sociala mål, hur elever ska 

agera när de samarbetar med andra. Eget ansvar avser elevers förmåga att ansvara 

för sig själva och den grupp de ingår i, samarbete ska resultera i att varje elev ska 

få ut något av det gemensamma lärandet. Med lika delaktighet och stödjande 

interaktion menas att samtliga elever ska ges möjlighet att delta på lika villkor 

samt att lärtillfällen struktureras där eleverna ges möjlighet att förklara, berätta 

samt stödja och hjälpa sina kamrater genom gemensamma samtal. 

Gruppreflektion innebär att skapa förståelse för samspel samt utveckla en god 

social förmåga hos eleven. Det görs genom att skapa utrymme för reflektion och 

att genom observation och lek synliggöra hur elever kan stötta varandra och ge 

dem verktyg för lyckade samarbeten (a.a.).  
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2.3.3 Planera för en strukturerad läsning 

Läsning är en stor del av skolans vardag och att utveckla god läsförmåga hos alla 

elever är viktigt. Brister i flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling har 

konstaterats (se 1) och läsning bör prioriteras i undervisningen för utvecklingen av 

elevers läsförmåga.  

För att utveckla en god läsförmåga hos alla elever menar Gibbons (2018) att det 

krävs noggranna förberedelser. Först måste läraren själv läsa den text som 

eleverna ska ta del av och fundera över eventuella hinder och vilken kunskap som 

krävs för att förstå textens innehåll. De läsaktiviteter som läraren planerar syftar 

till att hjälpa eleverna att förstå texten samt hjälpa dem att utveckla goda 

lässtrategier som de kan använda sig av i mötet med framtida texter. Till det 

relateras begreppet scaffolding, nämligen att läraren stöttar eleverna i att utveckla 

ett självständigt läsande där de med användbara strategier kan möta liknande 

texter eller uppgifter. I det kommande arbetet planerar läraren aktiviteter före, 

under och efter läsningen (a.a.).  

Aktiviteter före läsningen syftar till att “bygga broar” mellan texten och eleverna. 

I det förberedande arbetet har läraren identifierat hinder vilka elever genom 

stöttning tar sig förbi. Genom förberedande aktiviteter ges elever förkunskap om 

textens innehåll, de förbereds för eventuella svårigheter samt ges stöttning i att 

kunna förutspå textens handling. Exempel på sådana aktiviteter är illustration som 

ledtråd där läraren visar en illustration ur boken och eleverna får enskilt eller i par 

gissa vad boken handlar om samt frågor på texten där eleverna ges en 

introduktion till den text som ska behandlas och får sedan fundera över frågor som 

de vill ha svar på under läsningen (Gibbons 2018).  

Under läsningen bör läraren planera för aktiviteter i syfte att modellera olika 

lässtrategier, engagera eleverna i texten och skapa förståelse för hur läsningen kan 

effektiviseras. Exempel på sådana aktiviteter är stanna och förutsäg där läraren 

stannar upp och ställer frågor om handlingens fortsättning och låt eleverna 
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sammanfatta där eleverna antingen enskilt eller i grupp sammanfattar delar av 

eller en hel text (Gibbons 2018).  

Efter läsningen förutsätts att eleverna har bekantat sig med texten och eventuella 

svårigheter har klargjorts. Aktiviteter efter läsningen syftar enligt Gibbons (2018) 

bland annat till att arbeta kreativt med den text som har lästs och att 

uppmärksamma eleverna ännu mer på textens innehåll, eleverna måste då 

återvända till texten. Exempel på sådana aktiviteter är gör om en berättelse där 

eleverna byter ut nyckelord i en text så att innehållet förändras men ändå behåller 

dess språkliga struktur samt tidslinjer där eleverna utifrån texter där tidsaspekten 

anges tydligt placerar in händelser i rätt ordning på en tidslinje (a.a.).  

2.4 Lärares förhållningssätt till transspråkande 
enligt forskning 

För att möjliggöra en transspråkande undervisning bör läraren ha ett visst 

förhållningssätt, en didaktisk medvetenhet vid planering och genomförande av 

undervisningen samt beakta elevers tidigare erfarenheter och kunskaper.  För att ta 

hänsyn till och bli medveten om elevers förutsättningar kan en slags kartläggning 

genomföras (Svensson 2017). Läraren kan då ta reda på vilka språk som eleverna 

har tillgång till för att kunna använda det som resurs i undervisningen. Vid 

kartläggning synliggörs elevers språk vilket kan ses som ett stöd i deras 

kunskapsinhämtning då elever med ett gemensamt språk kan arbeta tillsammans. 

En kartläggning resulterar också i att läraren finner framgångsrika lösningar i en 

transspråkande undervisning då elevers språkliga resurser synliggörs (a.a.). 

Torpsten (2018) beskriver i hennes studie vilka positiva effekter lärares inställning 

har för en undervisning där eleverna ges möjlighet att använda hela deras 

språkliga repertoar. Hon beskriver även hur lärares förhållningssätt kan 

normalisera transspråkande i undervisningssammanhang vilket i sin tur resulterar i 

en positiv attityd hos eleverna att arbeta transspråkande. Lärares attityd till 

transspråkande påverkar alltså elevers inställning till att använda alla deras 
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språkliga resurser. Att kunna använda hela sin språkliga repertoar för att uttrycka 

sig ses som en rättighet för eleverna (García & Kleifgen 2019). Svensson hänvisar 

till Garcías undervisningsprinciper för transspråkande (2009 se Svensson 2017) 

där social rättvisa beskriver hur språk har lika värde samt hur språket ses som en 

källa till kunskap. Läraren har en viktig roll vad gäller den sociala rättvisan då 

lärarens attityd till transspråkande och handlande påverkar klassrumsklimatet i 

fråga om vilken attityd eleverna har till att kommunicera med hjälp av olika 

språkliga verktyg. Garcías andra undervisningspraktik (a.a.) som beskrivs är 

social praktik vilket innebär att läraren utarbetar tydliga och hållbara mål för 

undervisningen där elevers språkliga resurser och livserfarenheter får ta plats. 

Cummins (2017) menar att utvecklingen av tvåspråkighet sker i gemenskap med 

andra och trots att elever behärskar språk olika bör den kognitiva nivån ligga högt 

i undervisningen. Genom att utmana elever med kognitivt krävande uppgifter 

utvecklas både språk- och kunskapsinlärning. 

Hur förutsättningar för en transspråkande undervisning kan skapas är frågor som 

ofta ställs av lärare och pedagoger. Det är frågor som handlar om lärare kan 

genomföra en transspråkande undervisning trots att läraren inte behärskar de olika 

språken i klassen, om det finns flera språk som talas i klassen och hur 

undervisningen då kan struktureras samt hur användandet av olika språk påverkar 

elevernas utveckling av det svenska språket (Paulsrud m.fl. 2018). Förutsättningar 

för en transspråkande undervisning kan enligt Svensson (2017) skapas då läraren 

på olika sätt kan stödja eleverna i deras arbete med och utveckling av förståelse 

för de texter och ämnesinnehåll de möter. Läraren ska i sitt stöd uppmuntra 

eleverna att använda hela deras språkliga repertoar i undervisningen samt vägleda 

eleverna hur de med tekniska hjälpmedel kan hitta strategier som passar deras 

individuella arbetssätt för deras språk- och kunskapsutveckling. En 

transspråkande undervisning ska ses som ett erbjudande för elever att använda 

olika språkliga verktyg för att skapa förståelse, det ska inte ses som ett tvång för 

de elever som väljer att aktivt inte använda sig av transspråkande (a.a.). Läraren 
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har ett ansvar att skapa utrymme för flerspråkighet i undervisningen där stöd ges i 

utvecklingen av både modersmål och andraspråk. Ett sådant utrymme kan skapas 

med enkla vardagsövningar, såsom att uttrycka vardagliga fraser på olika språk, 

där elevgruppens flerspråkighet synliggörs. Genom sådana transspråkande 

utrymmen stödjer läraren elevers flerspråkiga identitet och skapar rättvisa och 

gemenskap mellan språken (Wedin 2017; Paulsrud m.fl. 2018). Lärare kan dock 

uppfatta en transspråkande undervisning som exkluderande, se avsnitt 2.5 Kritik 

mot transspråkande. 

För att bedriva en transspråkande undervisning krävs det inte att läraren behärskar 

alla språk som talas i klassen. I transspråkande sammanhang kan klassläraren ta 

hjälp av ett kollegialt lärande såsom samarbete med modersmålslärare samt andra 

flerspråkiga kollegor. Ett sådant samarbete kan ske både vid planering samt 

genomförande av lektioner (Wedin 2017).  Likt Wedin anser Svensson (2017) att 

ett kollegialt samarbete är viktigt vid implementering av transspråkande i 

undervisningen. Införandet av transspråkande kan för lärare ses som en stor 

omvälvning av undervisningen men det kan vara tillräckligt med små förändringar 

för att undervisningen ska bli värdefull.  

Att lärare har ett positivt förhållningssätt till en transspråkande undervisning och 

skapar förutsättningar för eleverna att använda hela deras språkliga repertoar 

engagerar varje elev i deras individuella utveckling. Det är också ett sätt för 

läraren att skapa differentiering i undervisningen där eleverna utmanas utifrån 

deras individuella förutsättningar. För att utveckla en transspråkande undervisning 

handlar det inte enbart om lärarens förhållningssätt samt didaktiska val. Något 

som väger tyngre är enligt Cummins (2017) skapandet och utvecklandet av 

relationer i klassen. För att elever ska nå framgång i skolan är relationer viktigare 

än vilken metod som används i undervisningen. Starka relationer leder till att 

eleverna engagerar sig mer i skolarbetet när de upplever att de bekräftas och att 

deras erfarenheter värderas.  
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2.5 Kritik mot transspråkande 

Det finns kritik som riktats mot begreppet transspråkande. Wei (2018) beskriver 

hur människor idag accepterar hur olika språk förändras i takt med den rörelse 

som sker i världen samt att kommunikation möjliggörs via digitala medier som är 

under ständig utveckling. Däremot finns det vissa personer som upplever att 

transspråkande kan ses som en förorening då det språk de talar själva förstörs, dels 

genom att andra språk blandas med deras modersmål dels om deras eget språk 

används på ett felaktigt sätt inom andra namngivna språk. Att språk blandas 

genom transspråkande kan ses som ett hot mot de minoritetsspråk som existerar 

(a.a.). 

Jasone Cenoz och Durk Gorter, professorer vid Universitetet i Baskien, beskriver i 

Teaching English through pedagogical translanguaging (2020) hur 

transspråkande kan ses som ett hot för användningen av minoritetsspråk då 

uppmuntrandet av transspråkande kan leda till att minoritetsspråk ersätts av 

majoritetsspråk. De menar att med transspråkande blir gränserna mellan språk 

mjukare än vad det varit tidigare men att det samtidigt behöver utvecklas 

strategier för att bevara minoritetsspråk. 

Kritik har även riktats mot transspråkande i undervisningen. Det finns lärare som 

känner en oro över att tappa kontrollen för undervisningen genom att eleverna 

kommunicerar och skapar förståelse med hjälp av transspråkande. Så är inte fallet 

enligt Svensson (2017), som menar att läraren har samma roll som förut då läraren 

ansvarar för att organisera utrymmet för flerspråkighet i klassrummet. Men 

oavsett om läraren ansvarar för när flerspråkighet ska användas i undervisningen 

skriver Wedin (2017) att lärare kan uppleva transspråkande som exkluderande då 

läraren inte behärskar alla språken. Detta ska emellertid inte ses som ett problem 

då lärare måste skapa en förståelse för att elever är mer aktiva då de ges möjlighet 

att inhämta kunskap genom tidigare inlärda språk jämfört med att enbart förhålla 

sig till svenska (a.a.). En annan oro som finns hos lärare är att eleverna använder 

glåpord samt talar om annat än det innehåll som fokuseras i undervisningen. 
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Denna oro bottnar även i att läraren inte behärskar språken som talas i 

klassrummet samt en avsaknad av känsla av kontroll (Svensson 2017).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Vår studie gällande en flerspråkig undervisning har sin utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet samt teorier om andraspråksinlärning, vilka har 

betydelse för studiens analys av insamlat material. Begrepp som ligger till grund 

vid analysen är samspel, språk, stöttning samt språkliga repertoarer som resurser. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är en teori som härstammar ur Lev Vygotskijs 

starka engagemang för utveckling, lärande och språk. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv beskrivs kunskap enligt Roger Säljö (2014), forskare inom lärande och 

utveckling, som ett resultat av samspel vilket är interaktionen mellan lärare och 

elever men också eleverna sinsemellan. Språk beskrivs som redskapens redskap. 

Genom kommunikation kan människan komma till tals, göra sig förstådd och ingå 

i en gemenskap med andra. Gibbons (2018) menar att vilka vi umgås med har en 

betydelse för vad och hur vi lär oss. De sociala sammanhang vi deltar i påverkar 

vilka språk vi inhämtar, hur väl vi behärskar dem samt varför vi använder dem. 

Säljö (2014) anser att språk inte bara avser ett verbalt nationellt språk utan också 

andra semiotiska system som till exempel bilder, teckenspråk och kroppsspråk. De 

semiotiska systemen samverkar vid kommunikation och meningsskapande. Säljös 

(a.a.) beskrivning kan liknas vid tidigare beskrivning av transspråkande vilket 

innefattar multimodala resurser, dels för kommunikation dels för en djupare 

förståelse vid meningsskapande. 

Två vanligt förekommande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den 

närmaste utvecklingszonen och scaffolding. Elever befinner sig i den närmaste 

utvecklingszonen då de är som mest känsliga för förklaringar och instruktioner. 

Det är i den zonen som läraren vägleder eleven i dess språk- och 

kunskapsutveckling (Säljö 2014). Vidare beskriver Säljö (a.a.) att när elever som 

befinner sig i den närmaste utvecklingszonen väl behärskar ett begrepp eller en 

färdighet så finns möjligheten för dem att också behärska något nytt. Då elever 
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befinner sig i den närmaste utvecklingszonen är de beroende av scaffolding, 

stöttning översatt till svenska. Stöttning innebär att elever vid behov ges tillfällig 

stöttning av den mer kompetenta för att nå framgång. Stöttningen hjälper eleverna 

att utveckla nya färdigheter, skapa förståelse för nya begrepp och att fördjupa 

deras förståelse (a.a.). Gibbons (2018) betonar att stöttning enbart är tillfälligt, att 

det handlar om att lärare hjälper elever att förstå någonting för att de vid senare 

tillfällen ska kunna utföra samma eller liknande uppgifter utan hjälp. Med hjälp av 

kommunikativa metoder kan lärare i samtal med elever stötta dem för att utveckla 

deras svar och att stötta dem i att formulera tankar och funderingar med hjälp av 

följdfrågor, till exempel vem, hur och varför? Studier visar att en undervisning 

som utmanar elever kognitivt och där läraren stöttar elever på en högre nivå 

resulterar i minskade kunskapsklyftor mellan elever samt att de når högre resultat 

oavsett bakgrund (a.a.).     

3.2 Teorier om andraspråksinlärning 

Cummins (2017) har forskat mycket inom andraspråksinlärning och understryker 

att förstaspråk och andraspråk utvecklas med och av varandra. Flerspråkiga 

särskiljer alltså inte språk i åtskilda system utan språken integreras i varandra, 

något som benämns CUP (Common Underlying Proficiency), och vid inlärning av 

andraspråk ser Cummins förstaspråket som en resurs (Svensson 2017). Genom att 

elever ges möjlighet att kommunicera genom både modersmål och andraspråk 

utvecklas alltså elevers alla språk (a.a.). En metod som bygger på denna teori om 

andraspråksinlärning är transspråkande. Transspråkande metoder bygger på att 

elever ges möjlighet att använda alla deras språkliga resurser, vilket relateras till 

begreppet språklig repertoar, vid kommunikation samt inhämtning av kunskap och 

lärande (Paulsrud m.fl. 2018). Den språkliga repertoaren innefattar alla de 

verktyg elever har för att kommunicera, skapa förståelse och generera ny kunskap, 

såsom verbalt språk, kroppsspråk och andra semiotiska resurser. Transspråkande i 

undervisningen handlar, enligt Paulsrud m.fl (a.a.), om ett pedagogiskt 

förhållningssätt där lärare ser flerspråkighet som en resurs i undervisningen och 
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både lärare och elever ges möjlighet att använda hela deras språkliga repertoar för 

att skapa förståelse och utveckla kunskap. Genom att använda transspråkande 

synliggörs och accepteras flerspråkiga identiteter (a.a.).   
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4 Metod och material  
I följande avsnitt beskrivs den metod vi har använt i studien. Vi har utifrån 

studiens syfte och frågeställningar valt en kvalitativ forskning med intervjuer då 

vi ville ta del av ett antal lärares erfarenheter och kunskaper inom ämnet. 

Kvalitativ forskning innebär enligt Denscombe (2018) detaljerad kännedom kring 

studiens data inför den efterföljande analysen vilket är en innehållsanalys. Under 

följande del redogör vi för urval, pilotstudie, metod för datainsamling och analys 

samt etiska överväganden.  

4.1 Urval 

I vår studie gjorde vi ett explorativt urval för att ta del av lärares erfarenheter och 

uppfattningar kring flerspråkighet och transspråkande. Ett explorativt urval 

används ofta vid kvalitativ forskning och innefattar färre respondenter 

(Denscombe 2018). Till en början önskade vi genomföra 6–8 intervjuer. Antalet 

skolor som blev tilldelade en förfrågan att delta var sammanlagt 20, men 

sammanlagt deltog fem lärare på fyra olika skolor i studien. Fyra lärare var 

behöriga i årskurs F-3 och en lärare var behörig förskollärare och undervisar i 

förskoleklass. Det var många som valde att tacka nej i och med rådande pandemi 

vilken innebär högre frånvaro och tidsbrist i verksamheten. Utifrån studiens syfte 

valde vi att påverka urvalet för att kunna besvara våra frågeställningar, urvalet 

blev därmed även subjektivt. För att hitta respondenter till studien sökte vi efter 

skolor via kommuners hemsidor som i deras information beskrev hur de arbetar 

språkutvecklande eller att de har en språklig mångfald. Dessa skolor ligger i södra 

Sverige och kontaktades via mail där de informerades om studien (se bilaga 1).  

4.2 Pilotstudie 

Inför genomförandet av intervjuer valde vi att göra en pilotstudie där vi testade 

vår metod. Ett test av metod leder enligt Denscombe (2018) till att eventuella 

utvecklingsbehov för intervjun synliggörs innan den egentliga datainsamlingen 

börjar. I vår pilotstudie lät vi en behörig lärare i årskurs 3 som arbetar med 
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flerspråkiga elever delta i en intervju. Det resulterade i att några frågor 

omformulerades för att förtydligas samt att ge utrymme för beskrivningar av 

lärarnas erfarenheter och kunskaper.  

4.3 Metod för datainsamling och analys 

Vår metod för datainsamling var personliga, semistrukturerade intervjuer som 

genomfördes digitalt i realtid med visuell kontakt. Vi följde en intervjuguide (se 

bilaga 2) som innehöll öppna frågor där respondenterna delade med sig av 

erfarenheter, kunskaper och uppfattningar kring ämnet. De gavs även möjlighet att 

utveckla deras svar genom att besvara följdfrågor. Inför intervjuerna fick 

respondenterna ta del av intervjufrågorna för att få möjlighet att fundera över 

deras svar, förberedelse inför intervjun ställdes däremot inte som ett krav. 

Eftersom respondenterna gavs möjlighet till förberedelse tror vi att intervjuerna 

effektiviserades och att de fokuserade på de intervjufrågor vi tagit fram samtidigt 

som de blev trygga inför intervjun då de gavs en uppfattning om ämnet.   

Vid våra intervjuer förhöll vi oss neutrala, dels för att inte påverka 

respondenternas svar dels för att inte lägga några värderingar i deras val av och 

uppfattningar om undervisningsmetoder. Samtliga intervjuer spelades in via 

ljudupptagning och förvarades i personlig hemkatalog fram till transkribering. En 

av fördelarna med ljudupptagning är enligt Denscombe (2018) att det är en 

permanent och näst intill fullständig dokumentation av intervjun. 

Ljudupptagningarna transkriberades i helhet för att lättare kunna analysera den 

kvalitativa data som samlats in, därefter raderades ljudupptagningarna.  

Vid analys av materialet använde vi oss av innehållsanalys. Denscombe (2018) 

beskriver att vid en innehållsanalys bryts helheten ner i mindre beståndsdelar. I de 

mindre beståndsdelarna identifieras sedan nyckelord och de nyckelord som är 

återkommande grupperas och skapar tillsammans kategorier (a.a.). Vår 

innehållsanalys resulterade i åtta nyckelord vilka utgör tre kategorier som är 

följande: erfarenheter av och kunskaper om en flerspråkig undervisning (5.1), 
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uppfattningar om möjligheter och utmaningar med en flerspråkig undervisning 

(5.2) samt beskrivningar av samarbeten som gynnar flerspråkiga elevers 

utveckling (5.3).  

4.4 Etiska överväganden 

De mer generella etiska riktlinjerna för forskning och utbildningsvetenskap är 

hämtade från Denscombe (2018) och är följande: skyddar deltagarnas intressen, 

garanterar att deltagandet är frivilligt och baserat på informerat samtycke, 

undviker falska förespeglingar och bedrivs med vetenskaplig integritet samt följer 

den nationella lagstiftningen. 

Under vår studie har vi ansvarat för de handlingar som skett. Vid våra intervjuer 

har vi beaktat samtliga fyra etiska riktlinjer. Den information som samlats in 

under studien har hanterats konfidentiellt och uppgifter om deltagarna har ej 

publicerats, anonymitet har garanterats i de dokument som publiceras. De som har 

valt att delta har informerats om deras rättigheter, alltså att deltagandet var 

frivilligt och de gavs tillräckligt med information om den studie de valde att delta 

i. Inför intervjuerna lämnade respondenterna ett samtycke för deras deltagande (se 

bilaga 3). Detta samtycke var skriftligt och fylldes i digitalt. Vid sammanställning 

och analys behandlades data med ärlighet. I studien har vi tagit del av och 

redovisat andras arbeten och teorier, vilka erkänns och har ej plagierats. 

Etiska problem som förknippas med vår metod kan handla om att informationen 

till deltagarna har varit bristfällig och att de därmed inte fått tillräcklig 

information om deras rättigheter. För att undgå detta problem har vi varit väl 

pålästa om vad ett skriftligt samtycke innebär. Ett annat etiskt problem vi hade 

kunnat stöta på handlade om att intervjuerna genomfördes digitalt och att 

deltagarna inte kunde skicka in skriftligt samtycke med underskrift. Vår lösning 

var att deltagarna fyllde i ett digitalt samtycke vilket kompletterades med ett 

muntligt samtycke vid intervjuerna.  
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5 Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. För de 

respondenter som har deltagit i studien används fiktiva namn, vilket presenteras i 

tabellen nedan. Vidare i resultatet presenteras tre dominerande områden som 

identifierats i insamlat material vilka är följande: erfarenheter av och kunskaper 

om en flerspråkig undervisning, möjligheter och utmaningar med en flerspråkig 

undervisning samt beskrivningar av samarbeten som gynnar flerspråkiga elevers 

utveckling. 

Fiktivt namn Behörighet / undervisar 

i årskurs 

Antal år som 

yrkesverksam lärare 

Nicole Förskollärare / åk fsk 28 

Gabriella Årskurs F-6 / åk 1 16 

Alice Årskurs F-3 / åk 2 2 

Emma Årskurs F-3 / åk 2 2 

Cecilia Årskurs F-3 / åk 1 3 

 

5.1 Erfarenheter av och kunskaper om en 
flerspråkig undervisning  

Erfarenheter av och kunskaper om en flerspråkig undervisning rymmer fyra olika 

delar som identifierats i insamlad data. De fyra delarna är utrymme för elevers 

modersmål och kulturella erfarenheter, anpassningar för en flerspråkig 

undervisning, möjligheter till identitetsutveckling och kognitiv utveckling samt 

lärares erfarenheter av begreppet transspråkande i undervisningen.  

5.1.1 Utrymme för elevers modersmål och kulturella erfarenheter 

I vårt insamlade material får vi uppfattningen att de flesta av de intervjuade 

lärarna ger utrymme för elevers modersmål och kulturella erfarenheter. Att ge 

utrymme för kulturella erfarenheter i undervisningen uttrycker fyra respondenter 

att de gör medan en menar att mängden utrymme är beroende av vilken elevgrupp 

de har. I Alice klass har samtliga elever samma religionstillhörighet vilket gör att 
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olika kulturella erfarenheter inte diskuteras på det sättet de hade gjort om eleverna 

hade haft olika religionstillhörigheter. Mängden utrymme är varierande men det 

finns en överensstämmelse mellan respondenterna att de önskar att de hade gjort 

det mer. De fyra respondenter som idag ger utrymme för elevers kulturella 

erfarenheter gör det genom att jämföra och diskutera mycket om likheter och 

variationer mellan de olika kulturerna, såsom olika högtider och födelsedagar. 

Nicole beskriver hur hon i sådana situationer brukar använda ett venndiagram för 

att synliggöra likheter och variationer mellan de olika religionerna, “Så därför kan 

man ibland göra ett sånt här venndiagram. Vi är mer lika än olika egentligen” 

(Nicole). Att låta eleverna berätta om deras kulturella erfarenheter, koppla ihop 

dessa och tillsammans synliggöra dess likheter och skillnader är någonting som 

även Gabriella menar är viktigt. 

Vad det gäller att ge utrymme för elevers modersmål i undervisningen så uppger 

alla respondenter att de ger ett sådant utrymme i den mån det behövs. Alice har 

valt att använda det mer aktivt i undervisningen och visar även tydliga exempel på 

hur ett sådant utrymme kan ges, ”vi lyfter mycket begrepp, till exempel om vi 

jobbar inom SO eller NO så kanske det är något begrepp på svenska och då får 

alla barnen säga det på sitt modersmål om de kan” (Alice). 

Alice beskriver även hur hon arbetar med olika begrepp och då inkluderar de olika 

språk som talas i klassen. Med stöd av en bild beskriver hon hur de arbetar med 

olika årstider och begreppet vinter skrivs på svenska, tyska, ryska, italienska och 

engelska. Sådana bilder förbereds inför lektionerna vilket resulterar i att Alice 

själv aktivt har valt att sätta sig in i olika språk men hon nämner även att det är 

mer tidskrävande att arbeta på ett sådant sätt. De andra respondenterna nämner att 

de använder elevernas modersmål som ett komplement i undervisningen för att 

skapa förståelse, en stöttning som sker mellan eleverna. Emma beskriver hur hon 

tar hjälp av elever att översätta åt varandra om det finns elever som inte riktigt 

behärskar det svenska språket.  



 

 36 (71) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

5.1.2 Anpassningar för en flerspråkig undervisning 

När det gäller möjligheten att utforma undervisningen med hjälp av olika typer av 

bildstöd och digitala verktyg ger våra respondenter flera exempel. Till exempel 

nämner Nicole att hon ofta använder sig av bildstöd såsom SymWriter eller att 

hon ritar på egen hand då hon ska introducera en ny sång i klassen. Syftet med 

dessa bilder är att tydliggöra innehållet i sången för eleverna, parkoppla ord och 

bild samt ge ett stöd för eleverna att komma ihåg sångtexterna. Då Gabriella 

använder sig av digitala verktyg i undervisningen är det ofta Google och 

inläsningstjänst som används. Med hjälp av Google kan hon visa bilder och få 

enstaka ord översatta och i inläsningstjänsten kan eleverna lyssna på ljudböcker 

samt få böcker översatta på olika språk. Både Gabriella och Cecilia likt Emma 

och Nicole uppger att de använder sig mycket av kroppsspråk i undervisningen för 

att förtydliga innehållet för eleverna. Gabriella bjuder ofta in eleverna till att 

själva visa och kommunicera med hjälp av kroppen och kopplar det till begreppet 

Learning by doing. Cecilia berättar även hur hon uppmuntrar eleverna till att 

ställa frågor och att våga be om ytterligare förklaringar. Ytterligare anpassningar 

som synliggjorts i respondenternas svar är digitala verktyg i form av filmer och 

dokumentkamera. Emma använder sig av olika anpassningar vars syfte hon 

uttrycker följande, ”Jag anser att man inte kan nå, inte mina elever, om man inte 

använder sig av de olika verktygen. Du kan inte bara introducera ett område på ett 

sätt” (Emma). 

5.1.3 Möjligheter för identitetsutveckling och kognitiv utveckling 

Under intervjuerna uttryckte respondenterna en gemensam syn på att 

undervisningen ska ge möjlighet för identitetsutveckling och kognitiv utveckling, 

en syn som de uttryckte på olika sätt. Genom utrymmet som ges till elevers 

kulturella erfarenheter menar Gabriella att elevers identitetsutveckling 

möjliggörs. I hennes undervisning är hon mån om att försöka få med elevernas 

egna erfarenheter och de ges möjlighet att berätta om hur vardagen ser ut hemma 

hos dem. Gabriella anser att det är en viktig del av deras identitet vilket hon 
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därför värderar högt i hennes undervisning. Hon beskriver det enligt följande, ”Så 

man bjuder in dem så mycket det går i samtal och i diskussioner, så att de får 

delge, berätta och lyssna på varandra” (Gabriella). 

Hennes arbete för elevers identitetsutveckling bidrar enligt henne till elevers 

kognitiva utveckling där eleverna ur ett vidare perspektiv ska kunna se och tänka 

mer på djupet hur de själva är och jämföra med andra. Den kognitiva utvecklingen 

anser Nicole vara beroende av elevers språkliga kunskaper. Hon menar att elevers 

förståelse av olika uppgifter kan hämmas ifall de inte förstår språket och 

uppgiftens innebörd vilket resulterar i att eleverna inte förstår vad som förväntas 

av dem. Både Nicole och Alice menar att språket är en del av identiteten, dels är 

det viktigt att eleverna ges möjlighet att utveckla deras språk, dels beskriver Alice 

den sociala rättvisan, alltså känslan av att alla språk som talas i klassen är viktiga 

trots att det största språket i skolan är svenska. Att elever ges möjlighet att 

utveckla deras språk kan innebära att eleverna använder sig av både svenska och 

modersmål. Om det inte ges utrymme för elevernas modersmål är det inte enbart 

elevers identitet som ignoreras, Nicole och Emma pekar på att det även kan 

innebära att elevers egentliga kunskap ignoreras, ”Jag tror att många av de här 

eleverna sitter inne på mycket kunskap som inte kommer fram om de inte får 

använda sitt modersmål, för när de kommer hit är det ju det enda språket de kan” 

(Emma). 

5.1.4 Lärares erfarenheter av begreppet transspråkande i 
undervisningen 

Begreppet transspråkande hade alla fem respondenter hört talas om tidigare men 

de hade spridda kunskaper gällande dess innebörd. Alice var den respondent som 

var mest insatt i begreppet och har själv aktivt valt att hennes flerspråkiga 

undervisning ska vara transspråkande. Hon upplever en transspråkande 

undervisning som väldigt rolig, eleverna lär henne massor med nya saker och 

genom att eleverna ges möjlighet att använda deras modersmål upplever Alice att 
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eleverna får växa i sitt eget språk och känna den sociala rättvisan, att deras språk 

och identitet är viktig.  

Samtliga respondenter upplever att begreppet transspråkande och transspråkande 

metoder inte är vanligt förekommande i verksamheten som bedrivs. Nicole och 

Emma uttrycker en önskan om att de arbetade mer transspråkande i deras 

undervisning och även Gabriella uttrycker att det innefattar metoder som lärare 

ska försöka använda så mycket som det går. Hon ställer sig positiv till 

transspråkande metoder och menar att det är en tillgång att ha många språk och att 

elevers olika språk bör ses som en resurs i undervisningen. Cecilia beskriver 

transspråkande som ett dubbelt “förståelsejobb” för eleverna, där eleverna tänker 

på ett språk och sedan översätter det till svenska respektive lyssnar till svenska 

och översätter till deras modersmål. Kring transspråkande lyfter hon funderingar 

om hur pass stor nytta yngre elever har av en transspråkande undervisning då den 

forskning hon har tagit del av berör äldre elever.   

5.2 Möjligheter och utmaningar med en flerspråkig 
undervisning  

Nedan beskrivs vilka möjligheter och utmaningar som uttryckts under våra 

intervjuer gällande en flerspråkig undervisning. I respondenternas svar kan vi se 

att många kopplar möjligheter och utmaningar med en flerspråkig undervisning 

till det kontinuerliga värdegrundsarbetet i skolan. Nedan presenteras de 

möjligheter lärarna beskriver, dels ur ett lärarperspektiv dels ur ett elevperspektiv. 

Därefter presenteras utmaningarna lärarna ser utifrån de två perspektiven. De 

möjligheter och utmaningar som lärarna beskriver relateras till deras 

förhållningssätt till en flerspråkig undervisning.   

5.2.1 Möjligheter ur ett lärarperspektiv respektive elevperspektiv 

Tre av våra fem respondenter tyckte att det var svårt att besvara frågan gällande 

möjligheter och utmaningar med en flerspråkig undervisning ur ett lärarperspektiv 

respektive elevperspektiv.  
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De möjligheter som respondenterna beskriver är att ingå i en gemenskap med 

andra där broar byggs mellan olika språk och nationaliteter, att anpassa 

undervisningen utifrån olika kulturer och erfarenheter samt att bidra till ett öppet 

klimat både i och utanför klassrummet. Nicole beskriver hur de arbetar med 

värdegrunden genom något som kallas för ROA: 

Vi jobbar stenhårt med ROA - respekt, omsorg och ansvar. Vi har varje 

månad ett värdegrundsord som vi jobbar med på hela skolan, fast på olika 

sätt. För att vi ska respektera varandra, vi ska känna omsorg om varandra 

och miljön vi lever i samt ta ansvar för vad min mun säger och vad mina 

händer gör (Nicole). 

Även Gabriella beskriver vikten av ett värdegrundsarbete vilket möjliggör 

samspel i klassrummet mellan eleverna, hon är noga med att betona att alla ska 

kunna leka med alla och att alla får vara med oavsett ursprung. Ytterligare 

möjligheter med en flerspråkig undervisning ur ett lärarperspektiv som Alice 

beskriver är att eleverna ges möjlighet att lära henne massor med nya saker och att 

deras användande av modersmål i klassrummet ger henne mycket att eleverna får 

växa i deras eget språk. Genom att som lärare delta i en flerspråkig undervisning 

beskriver Emma att hon får mycket tillbaka av eleverna, hon värderar relationer 

högt och menar att de är nyckeln till att förmedla kunskap till eleverna. Ytterligare 

en möjlighet ur ett lärarperspektiv beskrivs av Nicole som möjligheten till att göra 

nytta, ett aktivt val att arbeta med flerspråkiga elever där inlärningen ofta utmanas 

på grund av språkliga förmågor. Hon refererar till Ronja Rövardotter och 

uttrycker sin känsla genom “Kom hit och ge mig lite farligheter”. Nicoles 

formulering kan uppfattas som att hon vill ha något att bita i, ett arbete där hon 

kan göra nytta på riktigt. Utifrån Nicoles citat ges vi uppfattningen att det är inte 

enbart hon som utvecklar eleverna och skapar möjligheter för kunskapsinlärning, 

även Nicole utvecklas i sin professionella roll genom att delta i en sådan 

flerspråkig undervisning tillsammans med eleverna.  
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Det värdegrundsarbete som många av respondenterna beskriver relateras även till 

ett elevperspektiv där eleverna ges förståelse för att ingå i en gemenskap där de lär 

av varandra och respekterar människor i deras närhet. Andra möjligheter som 

diskuteras ur ett elevperspektiv är den sociala rättvisan vilken innebär att eleverna 

ges möjlighet att i undervisningen använda hela deras språkliga repertoar vilket 

Alice förklarar skapar en känsla hos eleverna att “mitt språk är viktigt och min 

identitet är viktig” (Alice). Hon beskriver att ett sådant arbete utvecklar elevernas 

språk och att eleverna ges möjlighet att stötta varandra. 

5.2.2 Utmaningar ur ett lärarperspektiv respektive elevperspektiv 

Såsom det finns möjligheter så finns det även utmaningar med en flerspråkig 

undervisning. Emma känner att det ibland kan vara svårt att nå eleverna beroende 

på till exempel hur länge de har varit i Sverige eller hur mycket svenska de pratar 

i deras vardag. Det är en känsla som bekräftas av Nicole som menar att en 

utmaning är att förstå hur mycket eleverna förstår genom det svenska språket, 

samt Cecilia som diskuterar hur brister i ordförrådet kan göra att ett enda ord i 

instruktioner kan leda till att elever inte förstår dem. Ur ett lärarperspektiv menar 

de tre respondenterna att det är svårt som lärare att veta när elever behöver hjälp 

eller inte förstår om de inte behärskar det svenska språket och själva kan uttrycka 

sig. En annan aspekt som diskuteras som en utmaning för lärare är tiden, Alice 

menar att det tar tid att förbereda material för en flerspråkig undervisning medan 

Gabriella diskuterar tidsaspekten gällande att hinna med alla elever och deras 

behov i undervisningen. Något som Cecilia också beskrev som en utmaning är 

elevers användande av deras modersmål i undervisningen, då hon själv som lärare 

inte behärskar elevernas modersmål vilket leder till en känsla av att inte ha 

kontroll över vad eleverna pratar om.  

De utmaningar som beskrivs ur ett elevperspektiv speglar de utmaningar som 

beskrivits ur ett lärarperspektiv, både vad det gäller förståelse och tid. Nicole 

menar att en utmaning för eleverna är att kunna göra sig förstådda trots att de inte 

behärskar det svenska språket, i många fall kan elever med annat modersmål sitta 
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inne på kunskaper som de inte kan förmedla. Även Cecilia anser att 

kommunikationen kan vara en utmaning för eleverna, hon menar att när de jobbar 

i par eller grupp med varandra kan kommunikationen ta längre tid om de inte 

förstår varandra och att det även kräver större tålamod. Utmaningar med en 

flerspråkig undervisning för flerspråkiga elever kan uppstå då de inte har någon 

att språka med, Alice nämner att det blir lättare ifall det finns fler elever i samma 

grupp som talar samma språk. Då eleverna har olika språk ges de inte samma 

utbyte av varandra som de hade givits om de hade talat samma språk, de ges dock 

en förståelse för den språkliga mångfalden.   

5.3 Beskrivningar av samarbeten som gynnar 
flerspråkiga elevers utveckling 

I följande avsnitt beskrivs hur en flerspråkig undervisning kan möjliggöras med 

hjälp av olika former av samarbeten på organisationsnivå. Dessa olika former är 

samarbete med skolbibliotekarie och/eller modersmålslärare samt samarbete 

mellan skola och flerspråkiga hem.  

5.3.1 Samarbete med skolbibliotekarie och/eller modersmålslärare 

Genomgående i det insamlade materialet framgår det att respondenterna saknar ett 

samarbete med modersmålslärare. Många av respondenterna menar att eleverna 

deltar i modersmålsundervisning men ofta sker det efter skoltid och lärarna som 

ansvarar för klassen och den övriga undervisningen ges inte möjlighet till att 

samarbeta med elevernas modersmålslärare. Nicole som arbetar i förskoleklass 

berättar att eleverna inte har påbörjat en modersmålsundervisning men att hon 

ändå kan ta hjälp av modersmålslärare på skolan vid behov:  

Till exempel hade jag lite bekymmer med en elev. Jag förstod inte hur 

mycket en somalisk elev förstod. Då fick jag haffa modersmålsläraren i 

korridoren och fråga: skulle du kunna lyssna lite, finns det ett fullt språk på 

somaliska eller är det en språksvårighet även på modersmålet? För vet jag 

inte det då kan man tappa ett sånt här barn (Nicole).  
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Både Emma och Nicole diskuterar sambandet mellan modersmål och elevers 

språkliga förmågor inom det svenska språket. Vi kan i deras svar se en 

överensstämmelse i att om elever har lätt för deras modersmål så har de även lätt 

för svenska, och har de svårt för svenska så har de ofta svårt för deras modersmål. 

Det är i sådana situationer som Nicole tar hjälp av modersmålsläraren för att ges 

en bild av elevers språkliga förmågor vad det gäller deras modersmål. Hon menar 

att elever som har ett fullt utvecklat modersmål kommer behärska det svenska 

språket ju mer eleverna använder sig av språket men att det blir mer sårbart för de 

elever som inte behärskar modersmålet.  

Gällande ett samarbete med skolbibliotekarier uttrycker respondenterna olika 

erfarenheter. Nicole beskriver hur de i vanliga fall brukar samarbeta med 

skolbibliotekarien som brukar bjuda in till boklek samt biblioteksvandring. Det är 

dock någonting som har varit extremt sårbart under det senaste året på grund av 

rådande pandemi. Även Gabriella beskriver ett väl fungerande samarbete med 

skolbiblioteket där bibliotekarien även där hjälper till med bokprat och engagerar 

sig i lärares tematiska arbete. Då lärare arbetar tematiskt är hon gärna med och 

deltar i det arbetet och tar fram material. För flerspråkiga elever beställer hon även 

in böcker på olika språk i den mån det går. Cecilia beskriver att det på den skolan 

där hon arbetar finns ett fint skolbibliotek med ett stort utbud men hon uttrycker 

en osäkerhet huruvida det finns ett samarbete mellan lärare på skolan och 

skolbibliotekarien. Hon själv har tidigare inte haft ett direkt samarbete men under 

intervjun uttryckte hon att vi väckte ett intresse för ett sådant samarbete. Av 

Emmas och Alices svar gällande ett samarbete med skolbibliotekarie får vi 

uppfattningen att det på deras skolor inte finns ett direkt samarbete. Alice berättar 

att de endast har ett litet bibliotek där majoriteten av böckerna är på svenska och 

att någon engelskspråkig bok finns att tillgå och Emma uttrycker en sårbarhet i att 

deras skolbibliotekarie inte är på skolan full tid men att det på skolan finns böcker 

på andra språk såsom arabiska, somaliska och kurdiska.   
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5.3.2 Samarbete mellan skola och flerspråkiga hem  

I vår insamlade data finns det flera olika berättelser om samarbetet mellan skola 

och flerspråkiga hem. Alice uttrycker under hennes intervju att hon har ett väl 

fungerande samarbete med vårdnadshavarna till eleverna i hennes klass då 

vårdnadshavarna behärskar det svenska språket lika bra som deras modersmål. 

Däremot nämner hon att hon har kollegor som upplever samarbetet svårare då 

vårdnadshavare till deras elever inte förstår det svenska språket och att 

kommunikationen då blir svår. Det Alice uttrycker stämmer överens med hur 

Emma beskriver samarbetet mellan skola och hem, nämligen att det är beroende 

av de olika familjerna. Emma upplever ibland stora utmaningar i samarbetet då 

föräldrarna har språkliga brister och uttrycker att det blir missförstånd på grund av 

språket. För att undvika missförstånd beskriver Nicole hur hon i 

kommunikationen med flerspråkiga hem måste vara tydlig:  

Om jag skriver ett brev hem till föräldrarna så måste jag skala av det, så att 

det är de allra allra viktigaste sakerna kvar. I förskolan är jag van att skriva 

lull-lull, jag är van att skriva “Hej alla, vad trevligt vi har det. Nu är det såhär 

i skogen och vi brukar gå dit...”, men med dessa föräldrar behöver jag skriva 

mer “Nu är det möte. Kom klockan … den dagen”. En miss jag gjorde i 

början var att skriva att vi skulle ha möte mellan 15 och 16, då kom 

föräldrarna någon gång mellan 15 och 16. Jag måste vara tydlig och mer 

tänka hur mottagaren tar emot det (Nicole). 

Även Cecilia upplever att det är mycket missförstånd och betonar att hon måste 

vara extra tydlig i kommunikationen med föräldrarna. Hon beskriver hur hon kan 

använda sig av översättningsprogram då hon kommunicerar via mail med 

vårdnadshavare men uttrycker samtidigt en avsaknad av digital kompetens hos 

vissa föräldrar. För att undvika språkmässiga missförstånd har hon ett önskemål 

om att vårdnadshavare ska ges ett språkligt stöd samt ges möjlighet att få en 

förståelse för skolans system, såsom regler för ledighet. Bortsett från missförstånd 

som kan uppstå på grund av språkliga brister menar samtliga respondenter att 

vårdnadshavare har en tillit till den svenska skolan. Gabriella berättar att hon 
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upplever att vårdnadshavare känner full tillit till lärarna och en trygghet i att de 

har hand om deras barn dagligen, något som Nicole beskrev under hennes intervju 

genom att “de lägger sina barn i våra händer” (Nicole). En konsekvens av att 

vårdnadshavarna ger lärarna full tillit menar hon kan vara en utebliven förståelse 

för att elevers utveckling sker i samarbete mellan skola och hem, det är inte enbart 

i skolan som elever stöttas i deras utveckling utan det kräver även att 

vårdnadshavare stöttar eleverna hemifrån för att eleverna ska lyckas.   

Sammanfattningsvis upplever samtliga respondenter att samarbetet mellan skola 

och flerspråkiga hem fungerar bra. I den insamlade datan går det dock att 

identifiera sårbarheter som en följd av rådande pandemi, dels uteblivet samarbete 

med skolbibliotek samt modersmålslärare, dels uteblivna möten med 

vårdnadshavare på grund av restriktioner. Uteblivna fysiska möten har ersatts med 

telefonmöten eller digitala möten där lärarna har funnit alternativa vägar för att få 

fram deras budskap till vårdnadshavarna. I vissa fall har lärarna behövt ta hjälp av 

tolk eller att äldre syskon till eleverna i lågstadiet har förmedlat viktig information 

mellan skola och hem.    

  



 

 45 (71) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

6 Analys 
I detta avsnitt analyseras studiens insamlade data utifrån tre dominerande grupper, 

dessa är erfarenheter av och kunskaper om en flerspråkig undervisning, 

möjligheter och utmaningar med en flerspråkig undervisning samt beskrivningar 

av samarbeten som gynnar flerspråkiga elevers utveckling. De begrepp som vi 

använder oss av är hämtade från sociokulturell lärandeteori (samspel, språk och 

stöttning) och från flerspråkighetsforskningen (språkliga repertoarer som resurs).  

6.1 Erfarenheter av och kunskaper om en 
flerspråkig undervisning 

I den här delen analyserar vi respondenternas berättelser om det utrymme som ges 

i undervisningen för elevernas språkliga och kulturella erfarenheter. Vi analyserar 

även deras svar om hur undervisningen anpassas för flerspråkiga elever och om de 

möjligheter som finns att arbeta med elevernas kognitiva och identitetsmässiga 

utveckling. Slutligen analyserar vi respondenternas svar för att se hur de uppfattar 

begreppet transpråkande.  

6.1.1 Utrymme för elevers modersmål och kulturella erfarenheter 

Det övergripande resultatet av vilket utrymme elevers modersmål och kulturella 

erfarenheter ges i undervisningen visar att fyra av våra respondenter idag skapar 

ett sådant utrymme, många gånger genom att synliggöra, diskutera och jämföra de 

olika modersmål samt kulturella erfarenheter som ryms i gruppen. En metod för 

att skapa utrymme för modersmål i undervisningen visar sig i hur lärarna 

beskriver att de använder elevernas modersmål som ett komplement i 

undervisningen för att skapa förståelse. En respondent exemplifierar hur hon då 

brukar ta hjälp av elever att översätta lektionsinnehållet åt varandra. Ett sådant 

arbetssätt kan relateras till att elever ges möjlighet till en djupare förståelse genom 

att samspela med varandra likt Säljös (2014) definition av begreppet samspel. En 

annan respondent beskriver hur hon arbetar med venndiagram tillsammans med 

eleverna, något som resulterar i ett rikt samspel mellan lärare och elever samt 
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elever sinsemellan. Genom ett sådant arbete ges elever kunskap om olika 

kulturella erfarenheter. Den kunskap som genereras kan liknas vid Gibbons 

(2018) resultatbeskrivning av att ingå i ett samspel med andra.  

För att skapa utrymme för elevers modersmål i undervisningen beskrev en av 

respondenterna hur hon aktivt tar in alla elevers olika språk i undervisningen. Att 

inkludera elevernas olika språk i undervisningen kan liknas vid Gibbons (2018) 

beskrivning av hur språk påverkas av vilka som ingår i en gemenskap. Då 

respondenten väljer att lyfta in elevers modersmål vid introduktion av nya 

begrepp samt diskussion kring redan kända begrepp ges eleverna stöttning i deras 

kunskapsutveckling samtidigt som eleverna som ingår i gemenskapen får kunskap 

om varandras språk. Ett sådant arbete kan resultera i att eleverna kan använda ett 

begrepp på olika språk och att varje individ får en känsla av att vara inkluderad. 

Det kan också på lång sikt väcka elevers intresse för olika språk vilket kan 

resultera i att eleverna vill utveckla något av de olika språken i framtiden. 

Då respondenterna beskriver vilket utrymme de skapar i undervisningen för 

elevers modersmål är stöttning ett begrepp som används, dels stöttning mellan 

lärare och elev dels stöttning eleverna emellan. Med hjälp av att inkludera 

modersmål i undervisningen ges elever möjlighet att stötta varandra och 

tillsammans skapa förståelse. Stöttning kan även ges i relationen mellan elever 

och lärare i fråga om att lärare tar stöd av elever för att översätta ett 

lektionsinnehåll för att samtliga i gruppen ska ges en förståelse. Elever som 

hjälper till att översätta stöttar läraren i kunskapsförmedlingen men också de 

elever som inte behärskar det språk som används i klassrummet, något som 

relateras till en stöttning av den mer kompetenta (Säljö 2014).  

6.1.2 Anpassningar för en flerspråkig undervisning 

Lärarna som deltog i studien beskrev hur de anpassar undervisningen med hjälp 

av bildstöd, kroppsspråk och digitala verktyg vilket kan relateras till begreppet 

stöttning. Med hjälp av de anpassningar som respondenterna har beskrivit kan 



 

 47 (71) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

dessa ses som stöttning, inte de kommunikativa metoder som Gibbons (2018) 

beskriver, men stöttning i form av andra medel som hjälper elever att utveckla 

förståelse och inhämta kunskap för att kunna hantera liknande situationer eller 

uppgifter i framtiden.  

I respondenternas beskrivningar av hur de anpassar sin undervisning synliggörs 

hur elever ges möjlighet att använda alla deras språkliga verktyg vid 

kommunikation och inlärning likt Paulsrud m.fl (2018) beskrivning av språkliga 

repertoarer som resurser. I undervisningen beskrev de hur de använder sig av 

multimodala resurser, vilket relateras till Säljös (2014) definition av språk, och att 

elever tillåts att använda hela deras språkliga repertoar som en resurs för att 

utveckla kunskap och förståelse.  

6.1.3 Möjligheter för identitetsutveckling och kognitiv utveckling 

Vad det gäller möjligheter för identitetsutveckling och kognitiv utveckling 

beskriver respondenterna i studien hur de inkluderar eleverna i undervisningen. 

Genom att inkludera eleverna i undervisningen ger läraren dem möjlighet att ingå 

i en gemenskap, vilket kan ses som ett exempel på samspel (Säljö 2014). En av 

respondenterna berättade hur hon inkluderar eleverna i undervisningen genom att 

bjuda in dem och att synliggöra den enskilde eleven. Den enskilde eleven ges 

möjlighet att dela med sig av tankar, erfarenheter och synliggöra vem individen är 

och på så sätt skapa en bättre föreställning om vilka individer som är en del av 

gemenskapen i klassrummet.  

I studiens resultat går det att identifiera en överensstämmelse i respondenternas 

svar gällande hur språk är en del av identitetsutveckling och kognitiv utveckling. 

Tre av respondenterna uttryckte att språket är en del av identiteten och att det 

därför är viktigt att synliggöra språk men också att elever ges möjlighet att 

utveckla sina olika språk. Genom kommunikation i klassrummet så använder 

elever språket som ett redskap för att uttrycka sig och förmedla tankar, vilket kan 

liknas vid Säljös (2014) beskrivning av språk. Det stärker elevernas identitet och 
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individen ges kunskap och utvecklar en medvetenhet om hur den i samspel med 

andra kan anpassa sig efter de förutsättningar som finns. Enligt en av 

respondenterna påverkas den kognitiva utvecklingen av elevers språkliga 

kunskaper. För att utvecklas kognitivt är förståelse en viktig del och respondenten 

menade att elevers förståelse kan hämmas om elever har språkliga brister. Det kan 

leda till att elever inte är medvetna om vad som förväntas eller hur de ska gå till 

väga för att utvecklas. Om elever besitter språkliga brister och därmed saknar 

språket som redskap (Säljö 2014), kan deras förståelse bromsas vilket i sin tur 

bromsar deras kognitiva utveckling. 

6.1.4 Lärares erfarenheter av begreppet transspråkande i 
undervisningen 

Vad det gäller lärares erfarenheter av transspråkande i undervisningen var det en 

respondent som uttryckte att genom transspråkande metoder så lär eleverna henne 

väldigt mycket, något som relateras till Gibbons (2018) beskrivning av samspel. 

Beroende på vilken elevgrupp respondenten har möter hon olika kulturella 

erfarenheter och modersmål som då resulterar i ny kunskap för henne men också 

för eleverna.  

Under intervjuerna var det en av respondenterna som diskuterade hur elevers 

språkliga repertoarer bör ses som en resurs i undervisningen. Hon menar att 

transspråkande bör användas mer i undervisningen för att gynna elevers 

kunskapsutveckling. Språkliga repertoarer avser elevers alla språkliga verktyg och 

hon ansåg att många språk är en tillgång och att det därmed bör ses som en resurs 

i undervisningen. Denna syn på transspråkande stämmer överens med hur 

Paulsrud m.fl. (2018) beskriver transspråkande som ett pedagogiskt 

förhållningssätt. Ett sådant förhållningssätt kan även relateras till begreppet 

stöttning i den bemärkelsen att förståelse och vidare utveckling möjliggörs genom 

att se den språkliga repertoaren som en resurs. På så sätt kan stöttningen innebära 

att eleven i framtida situationer kan använda tidigare kunskap för att klara av nya 

situationer som kräver liknande förståelse och kunskap.  
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6.2 Möjligheter och utmaningar med en flerspråkig 
undervisning 

En flerspråkig undervisning innebär både möjligheter och utmaningar för lärare 

och elever. I detta avsnitt analyseras respondenternas beskrivningar av de 

möjligheter och utmaningar som kan finnas i en flerspråkig undervisning. 

Inledningsvis presenteras möjligheter ur ett lärarperspektiv respektive 

elevperspektiv för att avsluta avsnittet med utmaningar ur ett lärarperspektiv 

respektive elevperspektiv.  

6.2.1 Möjligheter ur ett lärarperspektiv respektive elevperspektiv  

De möjligheter som beskrivs ur ett lärarperspektiv kan relateras till begreppet 

samspel. Samtliga respondenter beskriver hur de kontinuerligt arbetar med 

värdegrunden för att bygga upp en gemenskap som bygger på respekt och 

inkludering. Två av respondenterna ger en tydlig bild av hur de arbetar med 

värdegrundsbegrepp som respekt, omsorg, ansvar och inkludering. Ett sådant 

värdegrundsarbete bidrar till ett gott klimat och även goda relationer vilket en 

tredje respondent påpekade som värdefullt för lärandet. Hur ett sådant samspel 

möjliggörs och vad det resulterar i kan liknas vid Gibbons (2018) beskrivning av 

samspel och vad det kan resultera i.  

Ytterligare ett begrepp som synliggörs i möjligheter ur ett lärarperspektiv är 

stöttning. En av respondenterna uttryckte det genom “Kom hit och ge mig lite 

farligheter” och syftade då på utmaningen med att arbeta med flerspråkiga elever 

men samtidigt vilka möjligheter det ger henne som lärare, dels ett arbete där hon 

kan göra nytta, dels ett arbete som ger henne mycket ny kunskap. Ett begrepp som 

kan relateras till stöttning är den närmaste utvecklingszonen (Säljö 2014). Det är i 

arbetet med flerspråkiga elever som respondenten beskriver hur hon arbetar 

mycket med att stötta eleverna i att skapa förståelse med hjälp av till exempel 

bilder och kroppsspråk, ett arbete där hon vägleder eleverna.  
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Språk och språkliga repertoarer som resurser är två andra begrepp som kan 

relateras till möjligheter med en flerspråkig undervisning, både ur ett 

lärarperspektiv och ett elevperspektiv. En respondent berättar hur hon tillägnar sig 

ny kunskap genom att eleverna får använda deras modersmål i klassrummet och 

att hon själv ges en positiv känsla av att eleverna får växa i deras eget språk, något 

som associeras till ett lärarperspektiv. Vidare diskuterar hon den sociala rättvisan, 

att hennes elever i undervisningen kan använda deras modersmål och därmed ges 

en känsla av att deras språk är viktigt vilket beskrivs som möjligheter ur ett 

elevperspektiv. Möjligheterna ur ett lärarperspektiv sammanförs med begreppet 

språk (Säljö 2014; Gibbons 2018). Den sociala rättvisan som beskrivs ur ett 

elevperspektiv relateras till den språkliga repertoaren då elever tillåts använda alla 

språkliga verktyg de besitter för att kommunicera samt möta och tillägna sig ny 

kunskap. Respondenten ser dessa språkliga verktyg som en resurs för eleverna att 

utveckla både språk och kunskap, och diskussionen kring den sociala rättvisan kan 

relateras till Paulsrud m.fl. (2018) syn på användandet av transspråkande, 

nämligen att flerspråkiga identiteter accepteras.    

6.2.2 Utmaningar ur ett lärarperspektiv respektive elevperspektiv  

Ur ett lärarperspektiv beskrivs utmaningar som kan relateras till begreppen språk, 

stöttning och språkliga repertoarer som resurser. Beträffande begreppet språk är 

det flera respondenter som beskriver utmaningen i att undervisa elever som inte 

behärskar det språk som används i klassrummet. En av respondenterna menar att 

det är en utmaning i att förstå hur pass mycket eleverna förstår och en annan 

respondent uttrycker hur brister i ordförrådet kan bli problematiskt för eleverna då 

ett enda ord kan göra att eleverna inte förstår en instruktion eller liknande. Hit 

relateras språkliga verktyg (Säljö 2014), om eleverna saknar språkliga verktyg kan 

det ur ett lärarperspektiv vara svårt att nå eleverna och att förmedla kunskap.  

Som en följd av att inte veta hur mycket eleverna förstår är utmaningen för lärare 

att stötta eleverna. Tre av respondenterna menar att det är svårt som lärare att veta 

när elever behöver hjälp eller att de inte förstår om eleverna har språkliga brister 
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och därmed inte kan uttrycka brist på förståelse på det svenska språket. När elever 

är i behov av stöttning och befinner sig i den närmaste utvecklingszonen (Säljö 

2014), något som läraren läser av och då går in och stöttar eleverna för att nå 

framgång. Om eleverna däremot har språkliga brister och att som lärare inte förstå 

om eleverna inte förstår blir det för lärare en utmaning att läsa av när eleverna 

befinner sig i den zonen och är i behov av tillfällig stöttning. Då lärare och elever 

inte förstår varandra kan ett sådant moment bli sårbart. Ytterligare en utmaning 

gällande stöttning ur ett lärarperspektiv är att det är tidskrävande. En av 

respondenterna beskrev att de förberedelser hon gör för en stöttande undervisning 

tar tid medan en annan respondent menar att tiden för stöttning inte räcker till för 

alla elever som deltar i undervisningen.  

En annan utmaning som uttrycktes under intervjuerna är att se den språkliga 

repertoaren som en resurs då läraren själv inte behärskar alla de språk som ryms i 

klassen. En av respondenterna menar att hon inte kan kontrollera vad eleverna 

pratar om då de använder sig av språkliga verktyg som hon själv inte behärskar. 

Till skillnad från Paulsrud m.fl. (2018) ses inte längre den språkliga repertoaren 

som en resurs i ett sådant sammanhang.   

Utmaningen gällande språket som har beskrivits ur ett lärarperspektiv kan även 

beskrivas ur ett elevperspektiv. Om språkliga redskap saknas pekar flera 

respondenter på, i likhet med Säljö (2014), hur det då blir svårt för eleverna att 

göra sig förstådda. Många gånger besitter de även kunskaper som de inte kan 

synliggöra då kommunikationen hämmas på grund av att de inte behärskar det 

svenska språket fullt ut. En annan respondent beskrev hur kommunikationen kan 

bli lidande då eleverna arbetar i par eller i grupp med varandra. Eleverna kan då 

äga olika språkliga verktyg och är dessa språkliga verktyg inte samma kan 

kommunikationen ta längre tid. Ytterligare en respondent som diskuterade denna 

utmaning menade att ett samspel mellan elever underlättas om det finns fler elever 

i samma grupp som talar samma språk. Deras samspel resulterar då i ett utbyte 

med varandra likt Säljös (2014) beskrivning av samspel och vad det resulterar i.  
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6.3 Beskrivningar av samarbeten som gynnar 
flerspråkiga elevers utveckling 

Följande avsnitt innehåller en analys av hur respondenterna beskriver de 

samarbeten som gynnar flerspråkiga elevers utveckling. De samarbeten som tas 

upp är samarbete med skolbibliotekarie och/eller modersmålslärare samt 

samarbete mellan skola och hem.  

6.3.1 Samarbete med skolbibliotekarie och/eller modersmålslärare 

En av de utmaningar som beskrevs med en flerspråkig undervisning var elevers 

språkliga förmågor. I en flerspråkig undervisning kan det ibland vara svårt för 

läraren att förstå hur mycket en elev med ett annat modersmål förstår. Då elever 

inte behärskar de språkliga verktyg som används i undervisningen kan ett 

samarbete med andra instanser gynna eleverna. Om elever inte behärskar språket 

så fungerar det inte som det redskap som beskrivs av Säljö (2014). Ett samarbete 

med andra instanser kan relateras till begreppet samspel, exempel på sådana 

instanser är modersmålslärare och skolbibliotekarier.  

Majoriteten av respondenterna uttryckte att de idag saknar ett samarbete med 

modersmålslärare. En av respondenterna beskrev dock hur hon vid behov tar hjälp 

av modersmålslärare vilket därmed utgör ett samspel mellan läraren och 

modersmålsläraren. Ett sådant samspel kan relateras till ett utbyte av kunskaper 

(Säljö 2014) för att i ett vidare arbete kunna stötta eleverna. Ett exempel på ett 

behov som kräver ett sådant samarbete mellan lärare och modersmålslärare 

beskrevs av respondenten vara då hon inte kan försäkra sig om hur mycket en elev 

förstår och att hon då kan ta hjälp av modersmålsläraren som stöttar upp i 

undervisningen och lyssnar samt samtalar med eleven för att skapa en bild av 

elevens förståelse. Genom att lärarna tillsammans skapar en bild av hur mycket 

eleverna förstår ökar möjligheterna att kunna stötta dem i undervisningen. 

Beroende av hur mycket elever förstår på de respektive språken kan lärare och 

modersmålslärare ta fram olika metoder och stöd för att kunna ge elever stöttning 

i deras kunskapsutveckling. Genom att lärare fångar upp dessa elever och 
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möjliggör stöttning resulterar det enligt Gibbons (2018) i att elever når högre 

resultat oavsett deras bakgrund, i ett sådant fall deras språkliga bakgrund.  

Att samspel leder till stöttning kan även identifieras i lärares samarbete med 

skolbibliotekarie. Ett sådant samarbete har respondenterna olika erfarenheter av 

men två av dem beskrev hur ett sådant samarbete ser ut på deras skola. Genom att 

läraren samspelar med skolbibliotekarien möjliggörs olika typer av stöttning för 

eleverna och deras språk- och kunskapsutveckling. En av respondenterna beskrev 

hur skolbibliotekarien vid tematiskt arbete brukar vara behjälplig med att ta fram 

material och att för flerspråkiga elever beställa in böcker på olika språk i den mån 

det går. Ett sådant stöttande arbetssätt kan relateras till att se den språkliga 

repertoaren som en resurs (Paulsrud m.fl 2018), att eleverna i undervisningen ges 

möjlighet att ta del av material på olika språk. Det möjliggör dels att eleverna i ett 

samspel med andra kan kommunicera om innehållet, dels att eleverna ges 

möjlighet att förstå och tillägna den kunskap som ryms inom det tematiska 

arbetet.  

6.3.2 Samarbete mellan skola och flerspråkiga hem 

Utifrån de erfarenheter som delgavs under intervjuerna så fanns det ett samarbete 

mellan skola och flerspråkiga hem hos de respondenter som deltagit i studien. En 

av respondenterna beskrev hur hon hade ett väl fungerande samarbete, vilket kan 

relateras till begreppen språk och samspel, som även hänger ihop med varandra i 

detta sammanhang. Hon menade att vårdnadshavarna behärskar det svenska 

språket lika bra som deras modersmål och att kommunikationen dem emellan 

fungerar bra. Ett väl fungerande samspel mellan lärare och vårdnadshavare 

möjliggörs då de med hjälp av kommunikationen kan uttrycka sig och förstå 

varandra, en beskrivning som överensstämmer med Säljös (2014) beskrivning av 

språk och samspel. Tre av respondenterna beskrev svårigheter som kan uppstå i 

samarbetet mellan skola och hem då vårdnadshavarna inte behärskar det svenska 

språket väl och kommunikationen blir då drabbad. Det blir mycket missförstånd 

och då menade två av respondenterna att det därmed är viktigt att vara tydlig. En 
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av respondenterna berättade att hon endast fokuserar på de viktigaste sakerna samt 

att hon tänker mycket på hur mottagaren tar emot informationen. Begreppet 

samspel avser i denna bemärkelse hur lärare och vårdnadshavare samarbetar för 

att gynna elevers språk- och kunskapsutveckling. Deras samspel resulterar i, likt 

Säljös (2014) beskrivning av samspel, ett utbyte av viktig information, och i vissa 

fall även kunskap, gällande eleven och dess förutsättningar för att delta i den 

undervisning som bedrivs. 

Ytterligare ett begrepp som har kunnat identifieras inom samarbetet mellan skola 

och hem är stöttning. En av respondenterna uttryckte en sårbarhet i att 

missförstånd uppstår på grund av vårdnadshavares språkliga brister och hade som 

önskemål att även vårdnadshavare ska ges ett språkligt stöd. En sådan stöttning 

avser alltså inte den stöttning som sker mellan lärare och elever då elever befinner 

sig i den närmaste utvecklingszonen (Säljö 2014). Det kan identifieras som en 

stöttning mellan vårdnadshavare och samhället där vårdnadshavare ska ges 

möjlighet till språkligt stöd för att på en organisationsnivå möjliggöra ett bättre 

samarbete mellan skola och hem.  

I elevers språk- och kunskapsutveckling är det däremot inte enbart stöttning från 

lärare som krävs, det krävs även att vårdnadshavare kan stötta eleverna hemifrån. 

Två av respondenterna upplever att vårdnadshavarna många gånger känner full 

tillit till lärarna vilket leder till en brist på förståelse för att deras egen stöttning är 

viktig för deras barns utveckling. En sådan stöttning kan däremot upplevas svår 

för vårdnadshavarna om eleverna ges undervisningsmaterial på svenska och att 

vårdnadshavarna har bristfälliga kunskaper inom det svenska språket. Att kunna 

ge barnen stöttning handlar också om en förståelse för när barnet befinner sig i 

den närmaste utvecklingszonen (Säljö 2014) vilket också kan vara en stor 

utmaning för vårdnadshavare om de inte behärskar det språket som används i 

undervisningsmaterialet. När barnet befinner sig i en sådan zon kan beskrivas av 

läraren men om det då finns språkliga brister så kan det vara svårt att förmedla det 

till vårdnadshavaren. I ett stöttande arbete krävs det också att den mer kompetenta 
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har kunskap om hur stöttning kan ske (Gibbons 2018), vilket för vårdnadshavare 

kan bli en utmaning på grund av språket.   
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7 Diskussion och slutsats  
I denna del förs en diskussion kring studiens resultat, även de frågeställningar som 

tagits fram för studien besvaras under slutsatsen. Vidare förs en metoddiskussion 

för att avslutningsvis ge förslag på fortsatt forskning.  

7.1 Diskussion av resultat i förhållande till tidigare 
forskning 

Flera delar av studiens resultat har kunnat identifieras i tidigare forskning. Nedan 

förs en diskussion kring förutsättningar för en fungerande flerspråkig 

undervisning, lärares förhållningssätt till en flerspråkig undervisning samt 

utvecklingsmöjligheter för samarbetet mellan skola och hem i relation till tidigare 

forskning.  

7.1.1 Förutsättningar för en fungerande flerspråkig undervisning 

Att strukturera en flerspråkig undervisning där elevers olika språkliga verktyg ses 

som en resurs vid kunskapsutveckling möjliggör en likvärdig utbildning. Att se 

elevers olika språk som en resurs och att använda det som ett komplement i 

undervisningen för att skapa förståelse och utveckla kunskap är något som 

respondenterna under intervjuerna uttryckte att de gör. Cummins (2017) menar att 

lärare måste ta hänsyn till elevers bakgrund och att även fokusera på att skapa 

relationer då de är avgörande för elevers engagemang i deras utbildning. En av 

respondenterna la stor vikt vid relationer i sin undervisning och menade att 

relationsskapande är nyckeln till att förmedla kunskap, framför allt när det gäller 

flerspråkiga elever. Att ta hänsyn till elevers bakgrund och att relationer är viktiga 

för undervisningen är två delar som vi ser hänger samman med varandra och även 

som två viktiga faktorer för en fungerande undervisning. För att vi som lärare ska 

kunna skapa en individualiserad undervisning så krävs det att vi lär känna 

eleverna, dels för att utforma en undervisning som intresserar eleverna, dels för att 

skapa en undervisning som möter elevernas olika behov. För att ges denna 

information om varje individ ser vi att relationsskapande är av stor vikt.  
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Vårt resultat tyder på att samtliga respondenter menade att identitet är något som 

utvecklas genom en flerspråkig undervisning. I den tidigare forskningen beskrivs 

identitet som ett resultat av interaktion med andra människor och något som 

formar en självbild (Jørgenssen 2010 se Creese & Blackledge 2015). Ytterligare 

erfarenheter som delgavs av respondenterna under intervjuerna var att elever gavs 

möjlighet till identitetsutveckling i deras undervisning. Vi ser att de olika delarna 

hänger samman. Om du som lärare lägger stor vikt vid en del så kommer 

förmodligen även de andra delarna att utvecklas. Ett exempel är en lärare som 

lägger stor vikt vid relationsskapande blir per automatik medveten om elevernas 

bakgrunder, vilket skapar möjligheter för samspel i klassrummet som i sin tur 

bidrar till att identitet utvecklas och elevers självbilder formas. Om läraren har ett 

sådant förhållningssätt skapas förutsättningar för ytterligare ett begrepp, nämligen 

inkludering. Då relationer byggs och elever är en del av ett samspel med andra så 

skapas en känsla av inkludering hos den enskilde individen.  

7.1.2 Lärares förhållningssätt till en flerspråkig undervisning 

Forskningsbakgrunden har sin utgångspunkt i en transspråkande undervisning och 

utifrån respondenternas erfarenheter gällande en flerspråkig undervisning 

diskuteras transspråkande metoder. Av de fem respondenter som deltagit i studien 

var det endast en som uppgav att hon arbetar genomgående med transspråkande 

metoder i sin undervisning, övriga respondenter önskar att de arbetade mer 

transspråkande i deras undervisning. För att anpassa sin undervisning uppgav 

samtliga respondenter att de använde sig av olika modaliteter för att utveckla 

språk och kunskap hos eleverna, såsom kroppsspråk, bildstöd och digitala 

verktyg. Sådana multimodala inslag är en del av transspråkande och vi kan 

därmed se att respondenterna på olika sätt arbetar transspråkande i deras 

undervisning, dock inte fullt ut. I en transspråkande undervisning ska elever ges 

möjlighet att använda hela deras språkliga repertoar och därmed kunna växla 

mellan olika namngivna språk. Samtliga respondenter uppgav att de ger utrymme 

för elevers modersmål i undervisningen men i några av respondenternas svar 
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framgår det också en oro för att eleverna använder sig av språk som lärarna själva 

inte behärskar. Det utrymme respondenterna till största del ger är vid muntliga 

tillfällen, eleverna ges inte samma flerspråkiga utrymme vid andra 

undervisningsmoment, Torpsten (2018) beskriver till exempel hur elever i texter 

kan använda sig av flera språk. Med bakgrund i Cummins (2007 se Torpsten 

2018) menar Torpsten att det idag är vanligt att enbart använda sig av målspråket i 

undervisningssammanhang, vilket enligt två respondenter resulterar i att elevernas 

fulla kunskap ignoreras. De menar att många gånger kan eleverna mer än vad de 

kan förmedla då de inte ges möjlighet att uttrycka kunskapen på ett annat språk än 

svenska. Denna uppfattning relaterar vi till respondenternas önskan om att arbeta 

mer transspråkande än vad de gör idag för att ge eleverna möjlighet att kunna visa 

och uttrycka deras kunskap på mer än ett språk och vid fler tillfällen än enbart 

muntliga.  

Tillsammans med en önskan om att arbeta mer med en transspråkande 

undervisning finns det som tidigare nämnts en viss oro över att eleverna använder 

sig av språk som lärarna själva inte behärskar. Svensson (2017) menar dock att 

läraren har samma roll som tidigare då läraren ansvarar för när transspråkande ska 

ta plats i undervisningen. Mot den bakgrunden anser vi att läraren bör komma 

över oron, kunna släppa kontrollen över vad som sägs mellan eleverna och låta 

deras olika språk ta plats i klassrummet. En av respondenterna uppgav att eleverna 

använder sig av språk som hon inte behärskar men att hon i sådana tillfällen får 

lita på att eleverna håller sig till ämnet.  

Transspråkande kan ses som en stor förändring för lärare och då lyfter Svensson 

(2017) fram det kollegiala arbetet som en viktig del. Lärare kan ta hjälp och få 

stöttning av andra lärare som befinner sig i samma situation samt samarbeta med 

modersmålslärare. Ett samarbete med modersmålslärare och/eller 

skolbibliotekarie uppgav respondenterna i studien att det till viss del finns men att 

det enligt samtliga respondenter är ett samarbete som kan utvecklas. Wedin 

(2017) pekar på att lärare måste utveckla en förståelse för att eleverna blir mer 
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aktiva i undervisningen då de ges möjlighet att inhämta kunskap med hjälp av 

hela deras språkliga repertoar. Genom att utveckla ett sådant förhållningssätt som 

lärare bidrar man till att eleverna ges möjlighet att ta mer ansvar över deras språk- 

och kunskapsutveckling (a.a.). Respondenten som genomgående använder sig av 

transspråkande i undervisningen lyfter även den sociala rättvisan vilken vi 

relaterar till elevers möjlighet att använda sig av deras modersmål i 

undervisningen. Den sociala rättvisan innebär enligt Svensson (2017) att språk har 

lika värde samt att språket är en källa till kunskap.  

Respondenten som arbetar transspråkande diskuterade tidsaspekten vilket kan ses 

som en utmaning, hon nämner att det kan ta extra tid att förbereda men det 

behöver det inte alltid göra. Hon ger exempel på hur transspråkande kan ske 

gemensamt med eleverna genom muntliga moment samt att hon själv kan ta hjälp 

av eleverna vid skapandet av flerspråkiga material. När hon förbereder själv kan 

det ibland ta tid att hitta rätt översättningar eller att hitta böcker på olika språk. Att 

förberedelser för en flerspråkig undervisning tar tid kan relateras till Svensson 

(2017) som menar att införandet av transspråkande kan ses som en stor 

förändring. Hon menar att även små förändringar kan vara tillräckliga för att 

utforma en värdefull flerspråkig undervisning. Under intervjuerna visade några 

respondenter på dåligt samvete i fråga om att de inte ger elevers flerspråkighet det 

utrymmet de hade önskat vilket vi också har erfarenhet av. Att förbereda en 

undervisning för flerspråkiga elever kan ta längre tid men i likhet med Svensson 

anser vi att små anpassningar kan leda till stora förändringar. En av 

respondenterna beskrev hur hon tänker till i förberedelserna av hennes 

undervisning för att i ett fortsatt arbete kunna återanvända materialet. Hon menade 

alltså att ett sådant förberedande arbete kan ta tid men genom att bygga upp en 

“bank” så har hon tillgång till material i kommande undervisning.  

7.1.3 Utvecklingsmöjligheter för samarbetet mellan skola och hem 

Ett annat samarbete som har lyfts fram under studien är samarbetet mellan skola 

och hem. Under intervjuerna gavs vi uppfattningen att respondenterna ser att det 
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samarbetet fungerar bra men att det finns utvecklingsmöjligheter. Flera 

respondenter nämnde en problematik i att vårdnadshavare saknar förståelse för det 

gemensamma ansvaret för elevers utveckling. Det är vanligt att vårdnadshavarna 

till flerspråkiga elever har full tillit till lärare gällande elevers språk- och 

kunskapsutveckling. För att utveckla förståelse för det gemensamma ansvaret 

mellan skola och hem gällande elevers utveckling kan en strategi vara att elever 

ges möjlighet att genomföra skoluppgifter på både svenska och deras modersmål. 

Zetterholm och Bergh Nestlog (2017) beskrev i deras studie hur ett sådant 

arbetssätt möjliggjorde stöttning av vårdnadshavare och att både vårdnadshavare 

och elever engagerade sig i skoluppgifterna. Även Svensson (2017) menar att 

transspråkande ökar vårdnadshavares engagemang i elevers lärande. Vid 

införandet av en sådan strategi kan vi däremot se behov av ett ökat samarbete 

mellan lärare och modersmålslärare. Det kan nämligen innebära att elever och 

vårdnadshavare använder sig av språk som läraren inte behärskar och läraren 

måste då ha hjälp att tolka.  

7.2 Slutsats 

Syftet med vår studie var att ta del av lärares erfarenheter av och kunskap om en 

flerspråkig undervisning samt synliggöra vilka flerspråkiga metoder som lärarna 

använder sig av då de undervisar flerspråkiga elever. Som en del av en flerspråkig 

undervisning ville vi även ta del av deras erfarenheter av och uppfattningar om 

transspråkande metoder och transspråkande som förhållningssätt. Samtliga 

respondenter som deltog i studien hade positiva erfarenheter av att undervisa 

flerspråkiga elever. Det kan ibland ses som en utmaning av olika anledningar men 

utifrån vårt resultat kan vi se att respondenterna känner att de har ett arbete där de 

gör nytta och där de tillsammans med vårdnadshavare hjälps åt för att möjliggöra 

språk- och kunskapsutveckling hos eleverna. Att undervisa flerspråkiga elever 

beskriver respondenterna kan vara tidskrävande, något som kräver noga 

förberedelse för att undervisningen ska nå ut till eleverna. Deras kunskaper om 

hur undervisningen kan struktureras beskriver de genom de didaktiska val de gör, 
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dels vilket utrymme som ges för flerspråkighet och kulturella erfarenheter, dels de 

stödstrukturer och metoder de använder i deras undervisning. För att strukturera 

en sådan kvalitativ undervisning menade respondenterna att de måste ha kunskap 

om sin egen klass och att de ges den kunskapen genom att skapa och utveckla 

relationer. Många av respondenterna använde sig av liknande metoder i 

utformningen av en flerspråkig undervisning, såsom bildstöd och digitala verktyg, 

däremot var det några som önskade att de kunde utveckla deras arbete ytterligare 

för att möta alla elever och inkludera deras bakgrund i undervisningen. Gällande 

transspråkande i undervisningen hade respondenterna varierande erfarenheter och 

kunskaper kring de metoder begreppet rymmer men samtliga ställde sig positiva 

till att implementera det i deras undervisning. Gällande transspråkande som 

förhållningssätt hade samtliga respondenter en positiv inställning till att elever ska 

ges möjlighet att använda hela deras språkliga repertoar i undervisningen för att 

utveckla både språk och kunskap samt för att skapa förståelse.  

För vår studie tog vi fram två olika frågeställningar. Den första var Hur ser lärare 

på möjligheten att i sin undervisning utgå från de kulturella och språkliga 

erfarenheter som flerspråkiga elever har? Här kan vi i vårt resultat se likheter i 

respondenternas svar. Gällande elevers kulturella erfarenheter menade alla 

respondenter att det är något de tar vara på i undervisningen. Olika kulturella 

erfarenheter diskuteras och jämförs i syfte att synliggöra den kulturella 

mångfalden som ryms i gruppen. En möjlighet som följer ett sådant arbetssätt är 

att eleverna lär lärarna och klasskamraterna mycket ny kunskap om olika 

kulturella erfarenheter. Samtliga respondenter inkluderar elevers olika språk på ett 

eller annat sätt, vissa mer än andra, i undervisningen. Syftet med att inkludera 

elevernas språkliga erfarenheter och kunskaper i undervisningen är dels att även 

här synliggöra den språkliga mångfalden, dels att nå elever som kanske inte 

behärskar undervisningsspråket fullt ut. Många av respondenterna menade att 

elever kan använda sig av deras modersmål i undervisningen för att förklara och 

förtydliga sådant som för klasskamrater kan vara svårt att förstå. En av 
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respondenterna betonade att hon genom transspråkande metoder lät elever 

utveckla alla deras språk genom att inkludera elevernas hela språkliga repertoar i 

undervisningen.  

Den andra frågeställningen var Vilka didaktiska val gör de lärare som vill utgå 

från elevernas kulturella och språkliga erfarenheter i sin undervisning? Här gav 

respondenterna liknande men ändå varierande svar. Deras undervisning grundade 

sig i liknande didaktiska val men hur de sedan gick till väga och vilka verktyg de 

valde kunde vi se en variation i. Gällande didaktiska val för elevers kulturella 

erfarenheter beskrev många av respondenterna att det var något som inkluderades 

i undervisningen. Många berättade hur de lyfter fram, diskuterar och jämför olika 

kulturella högtider medan två av respondenterna beskrev hur de tog sådana 

didaktiska val vidare till tematiskt arbete där de diskuterar till exempel land och 

släktträd utifrån de enskilda individerna. Respondenternas didaktiska val utifrån 

språkliga erfarenheter visar på både likheter och variationer. Många av 

respondenterna beskrev liknande didaktiska val, såsom användandet av 

kroppsspråk, digitala verktyg och bildstöd. I deras svar kunde vi se variationer i 

form av vilka digitala verktyg de valt att använda sig av samt hur de använder sig 

av bildstöd i undervisningen. En respondent beskrev hur hon använder sig av 

dokumentkamera i undervisningen medan en annan beskrev hur hon vid 

introducering av nya sånger använder sig av bildstöd genom SymWriter.  

7.3 Metoddiskussion 

Utifrån vår syftesformulering samt våra två frågeställningar valde vi att 

genomföra intervjuer då vi ville samla in kvalitativa data. Genom de fem 

intervjuerna fick vi svar på våra forskningsfrågor. Inför intervjuerna valde vi att 

skicka ut våra intervjufrågor vilket upplevdes positivt av respondenterna, eftersom 

de gavs tid att fundera i förväg. Vår önskan var att genomföra 6–8 intervjuer men 

på grund av rådande pandemi samt begränsad tid kom vi enbart i kontakt med fem 

respondenter. På grund av pandemin fick intervjuerna även ske digitalt vilket till 
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största del fungerade bra. Vid en intervju uppstod det tekniska problem vilket 

resulterade i att den intervjun fick genomföras via telefon. Det var också svårt att 

finna respondenter som arbetar genomgående med transspråkande. Vi fick därför 

söka bredare och valde då att intervjua lärare som arbetar med flerspråkiga elever 

och analysera deras svar mot teorier om andraspråksinlärning där en del fokuserar 

på transspråkande.  

Via intervjuer fick vi ta del av respondenternas kunskaper om och erfarenheter av 

en flerspråkig undervisning. Våra intervjufrågor utformades efter vårt syfte, våra 

frågeställningar, teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Gällande 

resultatets giltighet utgår vi alltså ifrån vad respondenterna berättade vid 

intervjutillfället. För att öka giltigheten hade ytterligare en metod varit att 

observera hur lärarna planerar och genomför en flerspråkig undervisning.  

Om vi hade genomfört denna studie på nytt finns det delar av den som hade 

kunnat förbättras, där vissa delar förutsätter att det inte är någon pågående 

pandemi. Kopplat till studiens giltighet hade vi gärna kompletterat studiens 

intervjuer med observationer för att än mer ta del av lärares sätt att undervisa i ett 

flerspråkigt klassrum. En annan del av studien som hade kunnat förbättras är att 

vid ett ännu tidigare tillfälle i processen skicka ut förfrågningar till skolor om att 

delta och att det även hade skickats till fler än 20 skolor för att bredda vår sökning 

efter respondenter. Ytterligare en aspekt som kan relateras till hur många skolor 

som tillfrågades att delta gäller vårt urval då det enbart är kvinnliga respondenter 

som har deltagit i studien. Om förfrågan hade skickats till fler skolor hade 

chanserna ökat att även manliga lärare visat intresse för att delta i vår studie.  

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

Som ovan nämnts har denna studie baserats på intervjuer där vi tagit del av lärares 

erfarenheter av och kunskap om en flerspråkig undervisning. Ett förslag på fortsatt 

forskning är att även observera hur lärarna planerar och genomför en flerspråkig 

undervisning och vilka didaktiska val en sådan vilar på. Ytterligare ett förslag är 
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att även inkludera eleverna i forskningen genom till exempel intervjuer. Vilka 

likheter och variationer finns det i elevernas respektive lärarnas erfarenheter av 

ämnet och är eleverna medvetna om de didaktiska val läraren gör i 

undervisningen? 
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Bilaga 1 Missivbrev 
Hej! 

Vi är två studenter som heter Julia Karlsson och Catharina Brüdigam. Vi går sista 

terminen på Grundlärarutbildningen F-3 på Högskolan Kristianstad. Vi genomför 

nu den andra delen av vårt examensarbete som utgår ifrån vår kunskapsöversikt 

med inriktning på transspråkande. Motivet för vårt val av studie är att vi har en 

uppfattning om att begreppet transspråkande än idag är relativt okänt men att flera 

lärare använder transspråkande metoder i sin undervisning. Syftet med vår 

empiriska undersökning är att ta del av lärares erfarenheter och uppfattningar 

kring transspråkande och vilka didaktiska val lärare gör i undervisningen av 

flerspråkiga elever. Med vår studie hoppas vi kunna bidra med kunskap om 

begreppet transspråkande och variationer av hur en flerspråkig undervisning kan 

utformas. Vi hoppas att du som arbetar med flerspråkiga elever i grundskolans 

tidigare år vill delta i en intervju och dela med dig av dina erfarenheter samt vilka 

didaktiska val du gör för att skapa förutsättningar för lärande.  

I och med rådande pandemi kommer intervjun att genomföras digitalt. Frågorna 

som ligger till grund för vår intervju kommer du få ta del av innan vårt samtal. 

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter där du ges möjlighet att dela med dig av 

hur du arbetar med flerspråkiga elever. Den kommer att spelas in för att i 

efterhand transkriberas med en efterföljande analys. Ditt deltagande kommer vara 

anonymt och med det menas att ditt namn, arbetsplats och kommun ej kommer 

publiceras i studien. Informationen kommer att hanteras konfidentiellt och det 

insamlade material kommer enbart att behandlas av oss och eventuellt av 

handledare och bedömande lärare. Det är frivilligt att delta i studien och du har 

rätt till att avbryta när du vill utan att någon vidare orsak behöver anges.   

Vi hoppas att du är intresserad av att medverka i vår studie och kan då höra av dig 

till oss via mail för att boka in ett digitalt möte. Din medverkan kommer vara till 

stor hjälp.   
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? Har du alltid arbetat med flerspråkiga 

elever? 

2. Vilka olika språk talas i din klass? 

3. Vilket utrymme ges elevers modersmål och kulturella erfarenheter (ex hur 

man firar födelsedag) i din undervisning?  

a) På vilket sätt ger du utrymme för elevernas modersmål? 

b) På vilket sätt ger du utrymme för elevers kulturella erfarenheter? 

4. Vilka metoder använder du för att anpassa din undervisning för 

flerspråkiga elever?  

5. Vilka möjligheter ser du i ditt sätt att undervisa flerspråkiga elever: 

a) Ur ett lärarperspektiv? 

b) Ur ett elevperspektiv? 

6. Vilka utmaningar ser du i ditt sätt att undervisa flerspråkiga elever: 

a) Ur ett lärarperspektiv? 

b) Ur ett elevperspektiv? 

7. Sker ett samarbete med modersmålslärare och skolbibliotekarie? Om ja, 

hur kan ett sådant samarbete se ut? 

8. Hur upplever du att samarbetet mellan skola och flerspråkiga hem 

fungerar?  

a) Om positivt, vad är det som gör att samarbetet fungerar bra? 

b) Om negativt, varför och hur ser du att det skulle kunna förändras? 

c) Hur kan ett sådant samarbete se ut? 

9. Upplever du att dina anpassningar möjliggör identitetsutveckling och 

kognitiv utveckling för den enskilde eleven? I så fall på vilket sätt? 

10. Känner du till begreppet transspråkande? 

a) Om ja, vad är dina erfarenheter och uppfattningar kring 

transspråkande? 

i) Hur vanligt förekommande upplever du att det är? 
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ii) När och hur kom du i kontakt med begreppet? 

b) Om nej, sammanfattande info om begreppet. 

c) Anser du att du arbetar med transspråkande och i så fall hur? 

11. Beaktar du ett flerspråkighetsperspektiv vid planering och genomförande 

av övriga ämnen? Ser du en variation i det arbetet jämfört med arbetet 

inom svenskämnet? 

a) Anser du att det är lättare att skapa ett flerspråkigt utrymme i svenskan 

jämfört med andra ämnen?  

b) Hur kan du skapa flerspråkigt utrymme i andra ämnen? Ge exempel. 
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Bilaga 3 Samtyckesblankett  

Samtycke för dig som ska medverka i studien om en flerspråkig 

undervisning som genomförs av Catharina Brüdigam och Julia 

Karlsson.  

  

Jag ___ har tagit del av informationen gällande studien och samtycker 

till min medverkan. 

Jag ___ samtycker till att intervjun dokumenteras via ljudinspelning 

för vidare transkribering 

 

 

  

Medverkande 

Namn  ______________________________ 

Ort och datum ______________________________ 

  

Skribenter 

Namn   __________________   __________________ 

Ort och datum __________________   __________________ 


