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Abstract: 
 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur den språkliga mångfalden synliggörs, 

utifrån lingustic landscaping, i en kommunal grundskolas lokaler: i två klassrum, i 

uppehållsrummet med omkringliggande korridorer samt i skolbiblioteket. 

Kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer har genomförts med utvalda 

nyckelpersoner: skolans biträdande rektor samt skolbibliotekarien. De observerade 

lokalerna har fotograferats och analysen är en del av det empiriska materialet. 

Resultatet visar att det råder en enspråkig norm på skolan, i lokalerna men även i 

undervisningen. Kommunen har ingen språkpolicy och enligt biträdande rektor är 

arbetet med språklig mångfald inget som det aktivt arbetas med. Resultatet visar 

även att den estetiska utformningen i lokalerna följer en enspråkig norm, med 

undantag från språkvalssalarna.  

 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Linguistic landscaping, språkligt landskap, språkpolicy, 
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Inledning 
 

Linguistic landscaping, på svenska översatt till språkligt landskap, är ett 

förhållandevis nytt forskningsområde som rör de språk som figurerar i vår 

omgivning. Språken, som kan visa sig i såväl talat språk som bilder, granskas 

gällande de konsekvenser och den inverkan synliggörandet av språken har för 

språkets förutsättningar.  

 

Språklig mångfald och flerspråkighet är något som ständigt är aktuellt i den 

pedagogiska forskningen gällande svenska som andraspråk. Vårt samhälle och den 

svenska skolan har förändrats, något som inte alltid syns inom skolans väggar.  

 

Under såväl kursen svenska som andraspråk I som II och III har jag ofta reflekterat 

över (bristen på) synliggörandet av de olika språk som talas på den skola som jag 

har kommit i kontakt med under min utbildning. Skolan har ett trettiotal elever med 

annat modersmål än svenska, ändå råder en enspråkig norm i skolans lokaler. 

 

För den här studien valdes en skola som är en relativt liten kommunal högstadieskola 

i Mellansverige. Under de senaste åren har denna skola tagit emot elever från många 

olika länder. Det, i kombination med elever som kommer från tvåspråkiga hem, har 

resulterat i att det på skolan talas 15 språk i klasserna och kollegiet i skrivande stund. 

Hur syns det då på skolan? Hur uppmärksammas denna språkliga mångfald i skolans 

klassrum men även övriga utrymmen? Det ämnar jag undersöka i föreliggande 

uppsats. 
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Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den språkliga mångfalden synliggörs i en 

grundskolas lokal, i klassrummen där undervisningen bedrivs, men även i skolans 

uppehållsrum; cafeterian samt i skolans bibliotek. I studien ämnas även intervjua 

nyckelpersoner i skolans verksamhet; skolans biträdande rektor samt 

skolbibliotekarien, då de ansvarar för biblioteket samt cafeterians estetiska 

utformning. Detta för att ta del av deras uppfattning, kunskap och inställning 

gällande synliggörandet av språklig mångfald. 

 

 

Frågeställningar 
 

 Hur synliggörs den språkliga mångfalden i skolans undervisningslokaler? 

 Hur synliggörs den språkliga mångfalden i skolans övriga utrymmen? 

 Hur beskriver nyckelpersoner arbetet med att synliggöra den språkliga 

mångfalden i skolans lokaler och övriga utrymmen? 

 

 

Teori 
 

Nedan följer utvalda begrepp, relevanta för förståelsen av denna uppsats. 

Språkpolicy och språklig mångfald är begrepp som återkommer i mycket av den 

forskning som finns gällande synliggörandet av språklig mångfald.  

 

Språkpolicy 
 

Spolsky (2004) skriver att det inte finns någon entydig definition av begreppet 

språkpolicy. Han menar att språkpolicy som forskningsområde är relativt nytt och 

definierar det på följande sätt:  

     ”Language policy may refer to all the language practices, beliefs and   

     management decisions of a community or polity” (Spolsky, 2004:09).  

 

I sin definition klargör Spolsky (2004) att det finns flera variabler i begreppet. Han 

menar att begreppet omfattas av tre komponenter som var för sig är relevanta för 

samlingsnamnet språkpolicy. Hänsyn behöver tas till de praktiker som innebär att 

ett val behöver ske mellan alternativa varieteter i språkgemenskapen. Förfarandet 
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gällande språkgemenskapens ideologier om attityder kring språk och användning 

behöver studeras. Kartläggning av hur man försöker påverka alternativt ändra 

praktikerna genom språkplanering.  

 

Enligt Bonacina-Pugh (2012) kan språkpolicy ses från tre perspektiv och därmed tre 

nivåer: styrnivå, attitydnivå och praktiknivå. De tre nivåerna är oftast inte helt skilda 

utan samspelar. Styrnivå berör skolledningens arbete, attitydnivå berör lärare men 

även övrig personals inställning till bland annat språklig mångfald och praktiknivå 

innefattar hur det ser ut i verkligheten; i klassrum, i övriga lokaler både inomhus 

och utomhus. 

 

Wedin (2018) menar att en språkpolicy gällande undervisningen tydligt visar att det 

finns en tydlig inriktning gentemot ett allt mer inkluderande förhållningssätt 

gällande elevers och skolors språkliga mångfald. Wedin (2018) påtalar vikten av att 

uttala en språkpolicy, göra den explicit, för att undvika att en skola skapar en egen, 

implicit, språkpolicy. Exempel på detta menar Wedin (2018) är att en implicit 

språkpolicy ofta leder till att det svenska språket är det gängse språket i hela skolans 

verksamhet: i undervisningen, på väggarna, i korridorerna och bland såväl elever 

som personal. 

 

Cummins (2001) anser att skolors språkpolicy är till för alla, inte bara lärare som 

arbetar med svenska som andraspråk eller övriga språk. Genom införandet av en 

språkpolicy på skolor ges, enligt Cummins (2001), lärarna möjlighet att delta i 

processen, ta del av relevant forskning och annan kunskap. En språkpolicy är inte 

något statiskt och ska inte ses som något absolut, den måste tillåtas vara dynamisk 

och enligt Cummins (2001) är det själva processen som leder fram till språkpolicyn 

som är den viktiga. Cummins (2001) menar att språkpolicyn är ett viktigt redskap 

för att elevernas förmåga att kunna utveckla språklig medvetenhet i sina språk och 

sedan kunna använda dem i tal och skrift.  

 

Hajer och Meestringa (2010) förklarar begreppet språkpolicy på följande sätt:  

     ”Språkpolicyn är skolans åtgärdsplan för att bevaka och upprätthålla kvalitén i  

     undervisningen samt kartlägga elevers ämnesmässiga och språkliga utveckling.  

     Syftet är att tydliggöra språkliga och ämnesmässiga mål för undervisningen, hitta  
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     sätt att följa upp elevernas språkutveckling, skapa strategier för språkstöd samt  

     presentera en plan för lärarnas kompetensutveckling”. (Hajer och Meestringa: 

     2010, 15). Denna definition kom att läsas för en av nyckelpersonerna under en 

intervju och får därmed ses som den definition som uppsatsen utgår ifrån gällande 

språkpolicy inom skolan. 

 

Språklig mångfald 
 

Wedin (2017) har skrivit flertalet böcker och artiklar gällande flerspråkighet, 

språklig mångfald och literacy. Wedin (2017) skriver att synliggörandet av språklig 

mångfald gagnar flerspråkiga elevers identitet och kunskapsutveckling och menar 

att synliggörande sker bland annat om elevernas språkliga resurser uppskattas i 

undervisningen.  

 

Torpsten och Svensson (2017) menar att klassammansättningarna i våra skolor har 

förändrats på en relativt kort tid och att det länge funnits en enspråkig norm i 

samhället och skolorna som dessvärre inte har följt med i utvecklingen, förrän nu. 

Den enspråkiga normen genomsyrar allt som oftast undervisningen i form av 

enspråkighet och uttalandet av att vi enbart pratar svenska, något som Torpsten och 

Svensson (2017) upptäckt i sin studie. Detta kan ha flera orsaker; att vi fortsatt 

förmodar att alla elever talar svenska, att skolan försöker kompensera för det faktum 

att många elever inte pratar svenska utanför skolan och för att vi fortsatt tror att 

eleverna blir förvirrade om de använder fler än ett språk i taget.  

 

Cummins (2017) skriver alla flerspråkiga elever engagerar sig mer i lärandet när de 

känner sig uppskattade, entusiasmerade och när relationerna är goda mellan elever 

och lärare. Cummins (2017) menar att lärare i svenskspråkiga skolor idag, med enkla 

medel, kan erkänna elevernas språk och kultur genom arbetet i klassrummet. Bland 

annat genom att skapa gemensamma ordplanscher på de språk som finns i 

klassrummet, lära sig enkla hälsningsfraser, skapa ytor för att hänga upp elevarbeten 

på flera språk. Genom att göra detta menar Cummins (2017) att våra skolor stärker 

budskapet till såväl elever som vårdnadshavare, oavsett modersmål, att alla språk är 

viktiga ur såväl utbildningssynpunkt som på ett personligt plan.  
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Chumak-Horbatsch (2012) menar att en flerspråkig miljö endast blir inkluderande 

om elevernas olika språk och kunskaper lyfts och ges utrymme att växa. En av 

anledningarna till att nyanlända och/eller flerspråkiga elever inte kan följa den 

ordinarie undervisningen på svenska är enligt Chumak-Horbatsch (2012) att deras 

språkliga repertoar inte utnyttjas och att de saknar det stöd de har rätt till i form av 

studiehandledning på sitt starkaste språk.  

 

Enligt Brown (2012) kan tydliga resultat påvisas gällande synliggörandet av 

språklig mångfald. I de skolor där tvåspråkighet ses som en resurs och där lärarna 

samtidigt skapar förutsättningar för synliggörandet av språklig mångfald genom 

skapandet av synliga artefakter och tvåspråkiga texter ökar skolframgångarna för de 

flerspråkiga eleverna. 

 

Språkligt landskap 
 

Begreppet linguistic landscapes, på svenska översatt till språkligt landskap 

myntades av Landry och Bourhis 1997 och användes först för att studera exempelvis 

skyltar som symboler för officiella och kommersiella sammanhang. Begreppet har, 

enligt Straszer och Wedin (2018) framförallt använts inom sociolingvistiska studier 

genom att beskriva och tolka hur språk visuellt används. 

 

Landry och Bourhis (1997) definierar linguistic landscapes på följande sätt: 

     ”The language of public road signs, advertising billboards, street names, place names,  

      commercial shop signs, and public signs on government buildings  combines to form the  

     linguistic landscape of a given territory, region, or urban agglomeration”. (Landry & Bourhis  

     1997: 25).  

 

Om Landry och Bourhis (1997) forskning skriver Johan Järlehed (2011) och menar 

att  

     ”baserat på tanken att det finns grupper vars medlemmar känner gemenskap och identifierar sig   

     med varandra till följd av att de upplever sig dela samma kulturella, etniska och språkliga  

     tillhörighet, så utvecklade de hypotesen att ju mer skyltning på ingruppens språk, desto starkare  

     upplevelse av så kallad ”etno-lingvistisk vitalitet” bland dess medlemmar”. (Järlehed 2011:15) 
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Straszer och Wedin (2018) menar att teorier för om språkliga landskap ger 

möjligheten att analysera fysiska artefakter inom ett givet geografiskt område. 

Vidare skriver Straszer och Wedin (2018) att  

 

     ”språkligt landskapande kan bidra till en förståelse av hierarki och status vad gäller språk och av   

     vilka språk som är relevanta på en viss plats, och det kan användas för att dra slutsatser vad gäller   

     lokal språklig identitet” (Straszer och Wedin 2018:223) 

 

Såväl Shohamy & Gorter (2009) som Shohamy, Ben-Rafale & Barni (2010) har 

publicerat centrala verk gällande språkliga landskap. De två böckerna presenterar 

olika aspekter på lingvistiska landskap rent generellt och fokuserar därmed inte 

specifikt på språkliga landskap i skolan.  

 

Tidigare forskning 
 

Det finns relativt mycket forskning gällande språkliga landskap runt om i världen 

och även i Sverige. Trots att forskningsområdet är relativt ungt finns det mängder 

av forskningsartiklar att ta del av: Backhaus (2007), Järlehed (2011) och Gorter 

(2017) m.fl.) Det som däremot saknas är forskning kring språkliga landskap i 

skolmiljöer, alltså synliggörandet av olika språk inom skolans väggar. Det finns få 

studier som är genomförda i Sverige.  

 

Nilsson (2016) har skrivit en uppsats vars syfte var att undersöka en gymnasieskolas 

språkliga landskap för att få en tydligare bild av vilka språk eleverna möts av på 

skolan. Resultatet visade att skolan i högsta grad var enspråkig trots att det där 

talades en mängd olika språk. 

 

Straszer och Wedin (2018) har undersökt, genom att de har studerat hur två klassrum 

på två skilda skolor, hur miljön ser ut, inte bara materiellt utan även socialt och 

tidsmässigt. Materiellt kunde Straszer och Wedin (2018) se att elevernas språk fanns 

representerat rent materiellt i såväl lektionssalar som uppehållsrum. De olika 

klassrummen används som modersmålsklassrum för kurdiska och somaliska och 

Straszer och Wedin (2018) påvisar förekomsten av såväl kartor som bildordlistor 

och planscher skapade av eleverna själva. Skapandet av egna alster, gärna 

flerspråkiga, är enligt såväl Cummins (2017) som Wessman (2017) något som lyfts 
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fram som framgångsfaktorer för elevernas språkliga mångfald och deras 

transspråkande (Wedin 2017). 

 

Det föreligger skillnader i de båda undersökningarna som ovan har nämnts. Nilsson 

(2016) har inte, som Straszer och Wedin (2018) valt att undersöka lektionssalar som 

specifikt har använts för modersmålsundervisning, därav skillnaderna i resultaten.  

 

Gorter (2017) redogör i sin artikel för flera internationella studier gällande språkliga 

landskapsstudier och dess relevans i skolans miljöer. Gorter (2017) skriver om 

flertalet undersökningar gällande vilka språk som används i skolans miljöer genom 

skrivet språk på affischer, bilder, skyltar, elevarbeten och tavlor i skolors entréhallar, 

korridorer och klassrum. Studierna bidrar enligt Gorter (2017) till att synliggöra 

vilka språk som ges utrymme i en viss skolmiljö och vilken balans som råder mellan 

de olika språken. Gorter understryker vikten av dessa studier eftersom han menar att 

det lingvistiska landskapet bidrar till att forma lärares och elevers syn på och 

förhållningssätt till språk och språks värde.  

 

Om synliggörandet av materiella artefakter skriver Jakonen (2018) och menar att 

forskning gällande såväl konversationsanalys som språklig landskapssforskning har 

visat att materiella artefakter, såsom bilder, texter och olika föremål som finns i 

klassrummen har en betydande roll i utbildningssammanhang.  

 

Backhaus (2007) skriver att de centrala frågorna inom detta fält kan kokas ner till 

tre kärnfrågor: till av vem är det språkliga uttrycket skapat? För vem är det skapat? 

och hur ser funktionerna ut för de olika språkliga uttrycken? Den språkliga 

produktionen har alltså, enligt Backhaus (2007), en dubbel dimension då den både 

är informativ och symbolisk och har därmed två huvudsakliga funktioner. Dels så 

är den kommunikativ, vilket kan förklaras som att den försöker kommunicera något. 

Gatu- och vägskyltar samt reklam är exempel på kommunikativa funktioner. Den 

symboliska funktionen har sin grund i att det språkliga landskapet också används 

exempelvis för att ”markera gränser mellan olika nationella och etniska grupper så 

att det fungerar som ett verktyg för att skapa kollektiv identitet och medlemskap för 

de som bor på bestämda territorier”  
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Löfdahl och Wenner (2017) skriver i sin artikel att den ökade globaliseringen kan 

ses om en rimlig anledning till varför intresset för språkliga landskap har ökat de 

senaste årtiondena. Löfdahl och Wenner (2017) menar att ett mer flerspråkigt och 

kulturellt heterogent samhälle har vuxit fram och att de miljöer som då har skaptas 

hamnar i fokus när studier i detta fält nu genomförs. 

 

I en studie gällande en tysk grundskolas språkliga landskap konstaterar Dressler 

(2015) att det är lärarna som oftast skapar de flerspråkiga artefakterna som finns i 

skolans lokaler. Genom det förfarandet försvinner en del av meningen med 

flerspråkiga artefakter. Det uppstår då en ojämnhet i förhållandet mellan bottom- 

up och top-down texter, något som även Ben-Rafael, Shohamy, Amara & 

Trumper-Hecht (2016) lyfter. Genom själva skapandeprocessen menar Dressler 

(2015) att eleverna skapar egna artefakter istället för att endast mötas av redan 

skapade sådana. Ett mer jämlikt förhållande mellan top-down och bottom-up, eller 

officiella och inofficiella skyltar skapas då. De officiella skyltarna skapas av 

lärare, läromedelsföretag eller liknande och de inofficiella skapas, enligt Dressler 

(2015) av eleverna själva. 

 

 

Metod och material 
 

Studien är av kvalitativ art och semistrukturerade intervjuer och observationer har 

använts. Under följande avsnitt kommer valda metoder gällande de båda 

intervjuerna som de fyra observationerna av skolans cafeteria, skolbibliotek samt 

två klassrum att behandlas. En presentation av utvald grundskola och 

nyckelpersoner kommer att ges och genomförandet av ovan nämnda intervjuer och 

observationer att beskrivas. Avsnittet avslutas med en redogörelse för de etiska 

överväganden som har gjorts samt en metodanalys. 

 

Introduktion av nyckelpersoner 
 

Undersökningsgruppen bestod av två nyckelpersoner; skolbibliotekarien och 

skolans biträdande rektor. Skolbibliotekarien ansvarar för det bibliotek som såväl 

låg-, som mellan- och högstadieeleverna använder sig av och som observeras i denna 

uppsats. Skolans biträdande rektor som ansvarat för den renovering och 
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uppfräschning av skolans cafeteria som skett de senaste åren. Hen har varit ansvarig 

för den estetiska utsmyckning som har skett i cafeterian och korridorerna som leder 

till den. Urvalet är alltså ett strategiskt sådant då de valda personer är de som är 

relevanta att intervjua gällande synliggörandet av språklig mångfald i den valda 

skolan. De intervjuade nyckelpersonerna är båda utbildade lärare i grunden och har 

arbetat som lärare innan de valde att byta banor. 

 

Biträdande rektor Linnea är utbildad till lärare i idrott & hälsa. Hon är behörig från 

Förskoleklass upp till Gymnasiet. Linnea tog sin examen år 2002. Den nuvarande 

tjänsten som biträdande rektor påbörjade hon i januari 2016 och under hösten 2018 

påbörjade hon den obligatoriska rektorsutbildningen 

 

Skolbibliotekarien Märta är utbildad för de lägre åldrarna och tog sin examen 2006. 

2014 sökte hon tjänsten som skolbibliotekarie och har arbetat som det sedan dess. 

Märta har inte läst biblioteksvetenskap eller någon annan vidareutbildning inom 

bibliotekets värld, men får fortbildning via kurser genom sitt arbete. 

 

Introduktion av skola 
  

Skolan är en högstadieskola i en mindre kommun i Sverige som huserar ca 300 

elever fördelade på årskurserna 7, 8 och 9. Här finns en integrerad särskola för elever 

i årskurs 4-9. Skolan drivs i kommunal regi och är den enda högstadieskolan i 

kommunen. Det finns inga friskolor för dessa åldrar i kommunen. I varje klass är ett 

antal elever med annat modersmål är svenska inskrivna och kommunen har, liksom 

rikets allra flesta, tagit emot den kvot av flyktingar som regeringen har bestämt.  

 

Precis som många andra småkommuner kämpar kommunen med att locka behöriga 

lärare till sina skolor. Skolan är uppdelad i tre arbetslag, ett för åk 7, ett för åk 8 och 

ett för åk 9. Sammantaget arbetar 30 lärare på skolan varav 15 är behöriga. 3 

obehöriga utbildar sig i skrivande stund till lärare och 3 av de som är obehöriga har 

läst delar av en lärarutbildning men valt att avsluta sina studier av olika anledningar. 

 

Intervjuer 
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Denscombe (2016) hävdar att den lämpligaste metoden för att ta reda på människors 

åsikter, kunskap och erfarenheter är att genomföra en intervju. Användandet av 

intervjuer gör att ett mer utvecklat svar kan ges än om respondenten skulle besvara 

exempelvis en enkät, något jag därför valde bort. Denscombe (2016) skriver vidare 

att det är viktigt att forskare använder nyckelpersoner på fältet som innehar den 

efterfrågade informationen. Utöver observationer av skolans lokaler kommer även 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer att användas. Dessa kommer att ske med 

representanter för skolledningen, i detta fall den biträdande rektorn, gällande 

synliggörandet av mångfald samt skolans bibliotekarie för att undersöka hur hon 

aktivt har arbetat för att synliggöra den språkliga mångfalden i skolans lokaler. De 

besitter då det Denscombe anser vara så viktigt, nämligen kunskap om den 

efterfrågade informationen. 

 

I en semistrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för 

intervjupersonen att svara. Denscombe (2016) anser att om man använder sig frågor 

med fasta svarsalternativ, är dessa frågor helt strukturerade. Använder man sig 

öppna frågor är graden av strukturering beroende av hur man har formulerat frågan. 

Denscombe (2016) anser att med hjälp av intervjumetoden samlar forskare djupare 

och mer detaljerad information. Mitt val blir därför semistrukturerade intervjuer, för 

att kunna be respondenterna att utveckla sina svar och även kunna ställa följdfrågor 

som kanske dyker upp under samtalets gång.  

 

Att samla in information via intervjuer innebär för det första att avgöra vem som ska 

intervjuas. Bryman (2011) menar att det finns olika urvalstekniker i kvalitativ 

forskning och en av dessa är målinriktat urval. Målinriktat urval innebär att 

forskaren försöker matcha forskningsfrågorna med urvalet. Det vill säga att 

forskaren försöker välja intervjupersoner som hen tror är relevanta för 

problemformuleringen.  

 

Observationer 
 

Patel och Davidsson (2011) lyfter observationer som det främsta medlet för att 

skaffa information om omvärlden, framförallt när det handlar om explorativa 

undersökningar. Patel och Davidsson (2011) menar att observationsmetoden kan 
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användas för att studera skeenden i ett naturligt sammanhang och att det är av vikt 

att observationen är planerad och att informationen registreras systematiskt för att 

kunna komplettera information som har samlats in med andra tekniker, i denna 

uppsats semistrukturerade intervjuer. Även Esaiasson et al (2004) förespråkar 

observationer som en bra metod där det inte enbart är verbal data som efterfrågas 

och hävdar, precis som Patel och Davidsson (2011) att kombinationen av intervju 

och observation är god.  

 

Bryman (2013) anser att användandet av observationer som metod ger forskaren 

möjlighet att direkt undersöka fenomenet som studeras och att det är en fördel för 

den studie som observationen berör. Genom att använda sig av ostrukturerade 

observationer, som är fallet i denna uppsats, följs inget observationsschema och det 

ger då forskaren större möjlighet att så detaljerat som möjligt återge skeenden i 

observationerna. 

 

Genomförande  
 

Innan skolbibliotekarien och biträdande rektor tillfrågades om deltagande i studien 

tillfrågades skolans rektor om klartecken för intervjuer och observationer. Skolans 

rektor fick läsa igenom informationsbrevet och förfarandet förklarades för hen. 

Genomförandet av studien på den utvalda skolan godkändes därefter och de två 

tilltänkta nyckelpersonerna kontaktades av mig via mail. De båda accepterade 

erbjudandet och vi bestämde datum och plats för intervjuerna. Båda intervjuerna 

spelades in via röstinspelningsfunktionen i min dator och en extern webkamera 

användes för att kunna visa kroppsspråket om det kändes relevant. Under 

intervjuerna fördes endast stödanteckningar för att inte tappa fokus eller distrahera 

respondenterna. Som tidigare nämnts spelades intervjuerna in så fokus behövdes 

inte läggas på att minnas svaren i detalj. Efter de avslutade intervjuerna renskrevs 

samtalen i sin helhet. Såväl ord som pauser antecknades. Ingen grundläggande 

transkribering gjordes då fokus var svaren, inte hur svaren lämnades. Ingen av 

respondenterna hade något kroppsspråk att tala om och detta belyses inte närmare i 

min resultatredovisning. Intervjuerna skedde individuellt i en lokal där jag och 

respondenterna fick sitta ifred och inte blev störda av andra kollegor, elever eller 
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andra yttre faktorer. Intervjuerna skedde på dagtid, i anslutning till arbetsdagen för 

de båda respondenterna.  

 

Observationerna av skolans lokaler skedde en sen eftermiddag för att säkerställa de 

forskningsetiska principerna gällande konfidentialitet. En nyckel fick kvitteras ut 

för ändamålet och för fotograferingen användes en vanlig mobiltelefon. Rektor gav 

medgivande för fotografering under förutsättning att bilderna tog hänsyn till de 

forskningsetiska principerna samt godkändes av hen före publicering. Fotografierna 

har fotats lekmannamässigt med fokus på innehåll, inte skärpa och likande. Alla 

fotografier har skrivits ut på A4-papper för att kunna beskrivas.  

 

Någon observationsmall har inte använts då alla rum är olika och jag inte visste vad 

jag skulle finna i de olika lokalerna. Att då använda mig av en mall hade komplicerat 

observationen då uppenbara skillnader kanske skulle ta allt för stort fokus från 

observationerna. Valet föll därför på ostrukturerade observationer, där anteckningar 

gjordes och fotografier togs allt eftersom, i ett slags löpande protokoll. 

 

Analysmetod 
 

För att undersöka nyckelpersonernas syn på arbetet med språklig mångfald, har 

metoden kvalitativ forskningsintervju valts. En innehållsanalys av intervjuerna har 

sedan genomförts för att sedan knyta svaren till tidigare forskning och teori. 

Observationerna av skolans lokaler har analyserats genom linguistic schoolscaping 

vilket innebär att lokalerna ses som ett språkligt landskap. (Straszer & Wedin 

(2018).  

 

Enligt Stukát (2005), innebär kvalitativ metod att forskaren ser till helheten och att 

forskaren ska tolka och förstå resultaten. Ett vanligt metodsätt i kvalitativa studier 

är just öppna intervjuer och det är intressant att ta del av lärarnas egna åsikter och 

tankar kring synliggörandet av språklig mångfald och begreppet språklig mångfald. 

Därför valdes metoden att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer från 

en utformad intervjuguide, se bilaga 2.  
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Bryman (2011) menar att intervjuer sannolikt är den mest använda metoden i 

kvalitativ forskning och att dessa kvalitativa intervjuer ger respondenterna möjlighet 

att röra sig fritt i samtalat och riktar sig till vad personen tycker är viktigt och 

relevant. Detta gör att intervjun kan vara flexibel och forskaren kan ställa följdfrågor 

och be personen utveckla sina svar om så skulle behövas. Fokus i intervjuerna kan 

ändras allt eftersom under intervjun och efter de viktiga frågor som dyker upp och 

de svar som ges. Detta var just fallet under mina intervjuer. Intressanta sidospår 

gällande förslag på estetisk utsmyckning och liknande kom upp som då kunde 

fortsätta att diskuteras samt utforskas. 

 

Genom att använda just intervjuer får forskare ta del av respondenternas kunskap 

och erfarenheter och kan analysera dem utifrån ett didaktiskt perspektiv. Dessutom 

ges en bred bild av deras tankar och funderingar kring ovan nämnda begrepp. 

Intervjuerna som genomfördes var delvis strukturerade med en viss grad av 

standardisering eftersom frågeställningarna påminner om varandra och 

respondenterna fick dessutom samma frågor. Intervjuerna gav mig möjlighet att 

ställa kompletterande frågor när detta krävdes, då frågorna är av en mer resonerande 

art. Detta var såväl en fördel som en nackdel då alla samtal tog olika riktningar och 

följdfrågorna inte alltid blev de samma.  

 

I denna uppsats har även observationer av fysiska rum gjorts. Observationerna har 

genomförts med syfte att synliggöra språklig mångfald i den estetiska utformningen 

av lokalerna. Lokalerna har fotograferats och all typ av text har förevigats via 

mobiltelefonen. Inga personer har funnits i lokalerna under observationerna, varvid 

inget observationsschema har använts. 

 

Patel och Davidsson (2011) menar att en ostrukturerad observationsmetod används 

för att kunna hämta så mycket information som möjligt gällande ett i förväg utvalt 

problemområde. I detta fall synliggörandet av språklig mångfald i en skolas lokaler. 

Vid ostrukturerade observationer används inget observationsschema utan 

observatören antecknar exempelvis nyckelord. I mitt fall användes fotografering 

som dokumentation.  
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Fotografierna som presenteras i bilaga 3 ger god reliabilitet till uppsatsen och ger 

övriga forskare möjlighet ett tolka dem utifrån det de uppvisar. Validiteten är god 

då det insamlade materialet, i form av två intervjuer och fyra observerade lokaler, 

kan användas för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Generaliserbarheten kan även den ses som god då denna uppsats kan ses som ett 

bidrag i den svenska forskningen gällande synliggörandet av språklig mångfald. 

Genom att beskriva en skola och sedan studera ytterligare en eller flera kan ett 

mönster träda fram. 

 

Tillförlitlighet 
 

Den utvalda undersökningsgruppen är begränsad i sitt omfång men representativ för 

de frågeställningar undersökningen söker svar på. Tillförlitligheten i 

undersökningen får ses som god eftersom intervjutillfällena spelades in med hjälp 

av röstinspelningsfunktionen på datorn för att senare kunna lyssnas på i sin helhet. 

Respondenternas svar återges i blockcitat av en anledning. Det råder stor brist på 

liknande undersökningar i Sverige och då är respondenternas sammanhängande svar 

av stor vikt. Detta ger en stor tillförlitlighet i mitt arbete. 

 

Eftersom Linnea och Märta är för mig kända sedan tidigare och en relation har 

utvecklats med dem kan detta ha påverkat intervjuerna, något som även Patel och 

Davidsson (2011) påpekar. Anledningen till att de är kända för mig är som jag skrev 

i inledningen, intervjun och observationen sker på min VFU-skola. De har inte fått 

frågorna i förväg, men de har informerats om ämnet och begreppet språklig 

mångfald samt att de kommer att tillfrågas om deras kunskap om, inställning till och 

arbete med begreppet. Anledningen till att de inte fick frågorna i förväg var att det 

inte var önskvärt att de skulle förbereda sig och/eller uppleva att de behövde vara 

kunniga och/eller pålästa inför intervjun. En avslappnad situation där respondenten 

inte kände att den var tvungen att prestera påläst kunskap var av vikt för att ge ett 

trovärdigt resultat. Genom mitt frågeformulär och möjligheten att ställa följdfrågor 

bedöms studiens syfte och forskningsfrågor vara täckta och besvarade. 

 

Patel och Davidsson (2011) menar att ju fler insamlingskällor som används, desto 

större tillförlitlighet. Av denna anledning valdes två insamlingskällor: observationer 
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och intervjuer. Även Denscombe (2000) ställer sig positiv till användandet av flera 

källor och menar dessutom att flera observationer av samma fenomen ger en större 

tillförlitlighet, därav valet att observera fyra fysiska lokaler. Observationerna 

beskrivs under resultatdelen och fotografierna återfinns i bilaga 3. 

 

Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2002) har upprättat fyra forskningsetiska krav för att skydda 

respondenterna, oavsett metod, och dess krav ska uppfyllas av oss som forskar inom 

humanistisk – samhällsvetenskap. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att deltagarna ska informeras om syfte, metod, respondentens roll i studien 

och frivilligt deltagande som när som helst kan avbrytas. Samtyckeskravet innebär 

att respondenten ger sitt samtycke till att medverka i undersökningen. I mitt 

samtyckesbrev informerades om detta och samtliga respondenter har gett sitt 

medgivande att medverka. Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade 

materialet ska bearbetas konfidentiellt. Personer och skola ska inte gå att identifiera 

och materialet ska förvaras så att inga obehöriga kan komma åt det. Respondenterna 

har i denna uppsats presenterats under fingerade namn. Enligt nyttjandekravet får 

inget material användas för annat än forskningsändamål, det får varken lånas ut eller 

säljas. I samtyckesbrevet informerades om detta och det faktum att inspelningarna 

och anteckningarna ska kasseras efter det att uppsatsen har blivit godkänt. Alla 

respondenter informerades om dessa principer innan intervjun startade och 

godkände sitt deltagande. 

 

Inga personer har befunnit sig i skolans lokaler när fotograferingen skedde. Detta 

var ett krav från såväl rektor som de forskningsetiska principerna. Detta var särskilt 

viktigt då skolans elever är minderåriga, annars hade samtycke från vårdnadshavare 

behövts. Inga fotografier med namn eller andra kännetecken förekommer. Bilden på 

bibliotekets öppettider är beskuren av forskningsetiska skäl, då bibliotekariens namn 

står på originalfotot.  

 

Alla foton som förekommer i uppsatsen är mina egna, fotade av mig men jag äger 

inte upphovsrätten på det fotade materialet, något som borde ha tagits i beaktande. 
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Alla foton kommer att raderas från telefonen när uppsatsen är godkänd. De bilder 

som publiceras i denna uppsats har granskats av mig och skolans rektor för att 

säkerställa full anonymitet.  

 

 

Resultat  
 

Linnea arbetar, som tidigare förklarats, som biträdande rektor och hon är den som 

ansvarat för den estetiska utformningen av cafeterian som renoverades för ett par år 

sedan. Innan vi pratar om den så ställdes några generella frågor och Linnea berättar 

då att det på skolan finns 35 elever som har ett annat modersmål än svenska. 

Sammanlagt pratas det, enligt Linnea 9 olika språk på skolan förutom de moderna 

språken: tyska, engelska, franska och spanska och hänvisar till en kartläggning som 

just har gjorts på skolans alla språk. De språk som enligt Linnea talas är arabiska, 

kurdiska, somaliska, dari, persiska, turkiska pashto, ryska och amhariska. Utöver 

dessa språk används tecken som stöd på den integrerade särskolan. En handfull 

elever har, enligt Linnea, en förälder som hemma pratar bland annat finska, franska, 

norska och filippinska och är ett tydligt tecken på den globalisering som Löfdahl 

och Wenner (2017) lyfter i sin forskning som en anledning till det ökade intresset 

för språkliga landskap. 

 

På frågan om kommunens språkpolicy och vad det i så fall står i den stöter vi på 

patrull. Linnea tror inte att kommunen har någon sådan, det är inget hon har hört 

talas om. Hon undrar vad som skulle stå i den. Linnea får då läsa hur Skolverket 

definierar begreppet språkpolicy, utifrån Hajer och Meestringa (2010) och hur de 

anser att det kan gagna elever. Definitionen finns att läsa under teoridelen i denna 

uppsats. Detta för att kunna Linnea skulle förstå vad jag var ute efter gällande 

begreppet språkpolicy. Kommunen skulle kunna ha skrivit något om detta utan att 

de kallat det för just språkpolicy. 

 
     Nej, någon sådan har vi inte. Kommunen har reviderat sin handlingsplan för mottagandet av   

     nyanlända och flerspråkiga elever och vi har anställt en person som ska ta hand om alla som     

     kommer och fördela ut dem och så där men administrera det på ett annat sätt än vad vi har gjort  

     hittills. I den skulle det väl kunna finnas saker som kanske kan stå i en språkpolicy också. Vi borde   

     ju kunna ta en del färdiga formuleringar. 
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Avsaknaden av en språkpolicy påverkar enligt såväl Bonacina-Pugh (2012) som 

Cummins (2017) och Wedin (2018) verksamheten och framförallt elevernas 

språkliga mångfald. Bonacina-Pughs (2012) nivåindelning visar tydligt att såväl 

styrnivå som attitydnivå och praktiknivå måste samspela för en väl fungerande 

språkpolicy. Utifrån styrnivån, i detta fall skolledningens arbete, är det tydligt att 

här finns ingen uttalad språkpolicy utan en implicit sådan (Wedin 2018). Därmed 

finns det inget att förhålla sig till på attitydnivå och praktiknivå. Därav det bristande 

synliggörandet av språklig mångfald.   

 

Linnea berättar om handlingsplanen och beskriver att den handlar om kartläggning, 

kvalité och utveckling, något som kommunen, enligt Linnea, behöver bli bättre på. 

Vidare berättar Linnea att skolan inte erbjuder språkstöd och/eller 

modersmålshandledning i alla språk. I dagsläget erbjuds endast arabiska och dari. I 

de två språken, samt i finska, erbjuds även modersmålsundervisning.  

 

Chumak – Horbatsch (2012) lyfter vikten av studiehandledning på sitt starkaste 

språk och menar att bristen på framgång i skolan kan tillskrivas det faktum att elever 

inte har möjlighet att utnyttja deras språkliga repertoar. Det elever som talar ett annat 

språk än arabiska och dari har alltså inte samma förutsättningar för att tillgodogöra 

sig undervisningen som de elever som erhåller studiehandledning och/eller 

språkstöd på sitt starkaste språk. 

 

När det kommer till lärarnas kompetensutveckling gällande språklig mångfald 

berättar Linnea att kommunen deltar i projektet Nyanländas lärande och att två 

lärare i kommunen genom den satsningen har utbildat sig till SKUA-handledare 

[Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt]. Genom projektet Nyanländas lärande 

har all personal i skolan, såväl lärare som annan personal, utbildats i TMO 

[Traumamedveten omsorg] via Rädda barnen, vilket enligt Linnea varit en bra 

kompetensutveckling. Skolan har under läsåret 2017/2018 även deltagit i 

Specialpedagogiklyftet. Om något i TMO eller Specialpedagogiklyftet handlade om 

språklig mångfald kan Linnea inte uttala sig om. Vidare berättar Linnea att skolans 

engelsklärare har deltagit i en kort utbildning i hur man undervisar nyanlända i 

engelska. Genom projektet Nyanländas lärande har även en projektanställd konsult 
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anställts och hen arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet, har föreläst om 

nyanländas lärande och även handlett språkstödjarna i kommunen. 

 

På frågan om begreppet språklig mångfald definierar Linnea det genom att säga 

att: 

 

     Jag tänker att alla elever måste få chansen att kunna på sitt språk oavsett vilket ämne det är.  

     Hur vi jobbar med det. Det är ju inte helt lätt heller om man som lärare inte förstår eleven och  

     eleven inte förstår läraren eller sina svenska klasskompisar.  Vilka verktyg vi faktiskt har.  

 

Enligt Linnea har varken hon, rektorn eller skolchefen diskuterat hur de ska lyfta 

de olika språk som talas på skolan. Linnea menar att det handlar om att bristande 

tid och även bristande kunskap. Hon berättar att hon har varit på andra skolor och 

sett hur de till exempel har välkomnat elever med flaggor och skyltar och likande. 

Hon har då reflekterat över de positiva signaler det sänder till elever, men att det 

helt enkelt inte har blivit så att det har prioriterats på den är skolan  

 

     Det faller lite på våran tid också, och lärarnas. Jag vet inte vem som skulle kunna vara  

     ansvarig, det kanske finns någon som vill men när frågan inte ens är ute så är det ju svårt. 

 

Såväl Gorter (2017) som Jakonen (2018) och Backhaus (2007) lyfter vikten av 

synliggörandet av materiella artefakter i skolans lokaler. De tre forskarna har, var 

för sig, kommit fram till att bilder, texter och olika föremål en betydande roll i 

utbildningssammanhang och synliggörandet av en skolas olika språk visar vilken 

balans som råder mellan de språk som finns representerade. 

 

Frågan om hur Linnea arbetar med språklig mångfald kändes under intervjun som 

malplacerad då Linnea inte längre undervisar, den valdes då bort. Däremot kunde 

frågan om hur Linnea uppfattar att andra lärare på skolan arbetar med språklig 

mångfald ställas. Linnea berättar att hon någon gång har sett att man under lektioner 

har sett att man har pratat om de länder som eleverna kommer ifrån eller de språk 

som eleverna talar. I musikundervisningen vet Linnea att de lyssnar på musik från 

elevernas hemländer, men inte hur de arbetar vidare med det. I övrigt menar Linnea 

att det inte är tydligt att det på skolan talas fler språk än svenska.  
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Cafeterian  
 

I cafeterian finns ett biljardbord och ett stort fotbollsspel. Där finns en tv och flera 

soffor och sittgrupper. Cafeterian renoverades för några år sedan och på frågan om 

hur tankarna kring renoveringen och framförallt den estetiska utformningen gick 

så svarade Linnea så här: 

 

     Bilderna och texterna som sattes upp hade egentligen ingenting med renoveringen av cafeterian   

     att göra. Jag kom in på den sidan på nätet bara och det var bra ordspråk och sådär och så fick  

     man använda dem gratis. Världskartan som sattes upp i korridoren hade vi en tanke med  

     förstås, att visa världen. 

 

På de vitmålade väggarna sitter gymnasieinformation från studie- och 

yrkesvägledaren, klasscheman, cafeterians prislista samt information från skol-if 

och ungdomsgården. All information ges på svenska och några bilder används för 

att förstärka budskapen och/eller innebörden av informationen. Prislistan för glass 

har reklambilderna som glassprocenten tagit och en del engelska namn används, då 

glassproducenten använder sådana. Dryckesmaskinen har en handskriven lapp med 

uppmaningen om att dricka den inköpta drycken i cafeterian. 

    

I en bokhylla står det flera sällskapsspel. Linnea får frågan om spelen som står i den 

hyllan: Scrabble, Absolut överens och Med andra ord för att nämna några. Hur gick 

tankarna kring inköp av spel till denna hylla?  

 

     De spelen har vi inte ens tänkt på. Det har vi inte ens reflekterat över. De nyanlända vet väl  

     inte ens hur man spelar dem. Reglerna står ju på svenska. Det måste vi ju enkelt kunna lösa,  

     med fler språk tänker jag. 

 

I cafeterian finns endast två tecken på att det talas några andra språk än svenska på 

skolan. En elev har satt upp en pärlplatta med det persiska ordet för mamma ovanför 

de fönster som finns där och några fönster bort sitter en pärlplatta med texten I     U 

[I love you].När Linnea, efter avslutad intervju och i samband med fotograferingen, 

kontaktades för att frågas om de pärlplattor som satt ovanför fönstren så svarade hon 

att det var ett elevens val för några år sedan och att de i samband med det valde att 

sätta upp de färdiga plattorna som utsmyckning i cafeterian. 
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På frågan om Linnea tycker att det syns på skolan att det här talas fler språk än 

svenska så fås ett nekande svar: 

 

     Nej, det gör det ju faktiskt inte. Inte någonstans tror jag väl egentligen att det syns. Inte ute i  

     korridorerna och i cafeterian och så där. I språkvalssalarna är ju lite bättre, där ser man ju att  

     de har försökt. Annars är det dåligt med synliggörande, det inser jag ju nu. Det är inte bra och  

     det måste vi göra något åt. Frågan är bara vem som ska göra det? 

 

Linnea berättar att det ser annorlunda ut i språkvalssalarna, där det finns planscher 

och likande på tyska, franska och/eller spanska. En av anledningarna till att det inte 

syns i de övriga salarna menar Linnea kan vara att salarna inte enbart används till 

vissa ämnen och att det då försvårar den ämnesrelaterade estetiska utformningen av 

salarna. Avslutningsvis berättar Linnea att arbetslag 9 har tagit fasta på estetisk 

utformning i sin korridor och berättar om kartor, tidslinjer, texter och liknande. 

Linnea har dock inte varit in i salarna på länge så hon vet inte exakt hur de ser ut. 

 

Klassrum 
 

Efter avslutad intervju besöks två av de salar som Linnea pratar om. De som nians 

arbetslag håller till i. Salarna framstår som klassiskt möblerade skolsalar där 

bänkarna är placerade i par i tre rader. Alla bänkar är vända mot tavlan och 

projektorn och inbjuder inte till samarbete annat än med den man sitter bredvid. Den 

ena långsidan består till stor del av fönster med gardiner och blommor. På gardinerna 

står det något på franska som handlar om äpplen, som också pryder gardinerna. 

Längst ner i salen finns ett stort skåp som innehåller ordböcker: svenska – spanska 

och svenska – engelska men även antal ordlistor, uppslagsverk och världsatlaser. På 

väggen hänger flera kartor: på Sverige, på Storbritannien och Irland och på världen. 

Där finns även en tidslinje gällande sten- och bergarter i Sverige.  

 

Den andra långsidan pryds av en väldig anslagstavla som är full med planscher: Öva 

svenska från Natur & Kultur, tre olika Kolla källan från Skolverket, alla världens 

flaggor fördelar kring de olika världsdelarna, jorden i genomskärning, en historiska 

tidslinje över Sverige, en plansch med August Strindberg, en plansch om Sveriges 

alla minoritetsspråk utgiven av Länsstyrelsen Stockholm, en genrekarta som är 
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uppritad i formen av ett tunnelbanenät, utgiven av Natur och kultur samt Libers 

plansch om de fem stora förmågorna. Alla planscher är på svenska.  

 

Att använda flerspråkiga planscher är något som såväl Brown (2012) som Cummins 

(2017) och Chumak-Horbatsch (2012) lyfter som en framgångsfaktor. Att i 

klassrummen skapa ytor för flerspråkiga elevarbeten är enligt Cummins (2017) ett 

sätt att erkänna flerspråkiga elevers språk och kultur. De båda anslagstavlorna i 

klassrummen är redan upptagna med planscher på svenska och/eller engelska och 

därmed finns det inte så mycket utrymme för ytterligare estetisk utsmyckning.  

 

Den angränsade salen har samma planlösning som den första. Bänkarna står två och 

två i tre rader. I fönstren står det två stora papier mache figurer föreställande en 

drake och en riddarborg. Längst ner i klassrummet återfinns likadana skåp som i det 

ovan nämnda klassrummet. Dessa skåp innehåller skolmaterial och skolböcker som, 

när skåpet öppnas, visar sig riktar sig till andraspråkselever. Den stora anslagstavlan 

återfinns även här och här är den, liksom i den första salen, prydd av planscher. Alla 

planscher på denna anslagstavla förutom en är på engelska. Den på svenska är 

Skolverkets Kolla källan och jag anar ett mönster då en liknande plansch även sitter 

i cafeterian. De engelska planscherna är klassiska skolplanscher, köpta för 

ändamålet. Myths and legends, Famous writers, How does an engine work? 

Population in the World, The world according to Rosling, Fruits and vegetables, en 

världskarta, en karta över Storbritannien och Irland, samt en plansch om verb i 

regelbunden och oregelbunden form där svenska och engelska blandas. 

 

Enligt Torpsten och Svensson (2017) och Nilsson (2016) har de svenska skolorna 

fortsatt en enspråkig norm, något som även syns tydligt i de klassrum som besökts i 

denna studie. Torpsten och Svensson (2017) har studerat skolor som helhet och 

därigenom även undervisningen, något som inte studeras i denna studie. Den 

enspråkiga normen är dock tydlig i skolans lokaler. 

 

Biblioteket 
 

Skolans bibliotek ligger mitt i skolans lokaler. De allra flesta elever kommer till 

skolan med buss och kommer då in genom den entré som även leder in till 
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biblioteket. Det finns ingen skylt som visar att eleverna har kommit till biblioteket, 

men stora fönster in i lokalen visar tydligt att det rör sig om ett bibliotek. När 

eleverna öppnar dörren in till lokalen finns det ett papper som visar Bibliotekets 

öppettider, på ett A4-ark bredvid dörren.  

 

Inuti biblioteket möts eleverna av en stor exponeringshylla med 12 fack där nya 

böcker frontas. För närvarande står det 51 böcker i denna hylla. 45 stycken är på 

svenska och 6 stycken är på andra språk, i detta fall engelska. Dessa är placerade 

längst upp till vänster i hyllan. Några tidningar står i ett av de 12 facken, skrifter 

från biblioteket samt några nummer av den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor. Alla 

skrifter är på svenska. Där finns även en anslagstavla som i dagsläget används för 

att visa tecknade bilder, utan egentlig bibliotekskoppling. 

 

På frågan om vilka böcker och språk Märta skyltar med så svarar hon att hon 

fokuserar på att skylta med nya böcker men ibland även temaskyltar. Under hösten 

har temaskyltningar handlat om bland annat Selma Lagerlöf och nordiska språk. 

Under tiden för intervjun och observationen skyltas det med julböcker då högtiden 

står för dörren. Ett av facken innehåller böcker skrivna på engelska och enligt 

Märta är det just nu hög efterfrågan på just engelsk fantasy bland flera elever. På 

frågan om skyltning av böcker på fler språk får jag svaret: 

 

     Jag skyltar inte med böcker på flera språk, vi har ju så många elever som inte läser på sitt  

     modersmål.  

 

Cummins (2017) menar att genom att synliggöra alla elever språk stärker skolorna 

budskapet till elever att alla språk är viktiga ur såväl utbildningssynpunkt som på ett 

personligt plan. Även om många elever inte läser på sitt modersmål så kan de känna 

igen språket och vissa ord. Att då visa att det finns böcker på elevens modersmål 

kan stärka elevens syn på sitt egna språk och därmed identitet. 

 

I biblioteket finns det möjlighet att sitta runt flera bord, både öppet och lite mer i 

enskildhet mellan bokhyllorna. Märta får frågan om det är många nyanlända elever 

som kommer in på biblioteket och svarar då att det är ungefär 10 elever som 

regelbundet kommer till biblioteket för att jobba men att inga nyanlända elever 
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kommer in till henne på rasten, som de andra eleverna gör. Märta, som delar sin tid 

mellan skolbiblioteket och kommunens bibliotek berättar vidare att på det stora 

kommunbiblioteket ser det annorlunda ut. Dit kommer många nyanlända elever och 

även vuxna på sin fritid. Främst för att låna datorer, men enligt Märta även för att 

prata svenska med de som jobbar där. 

 

Lite längre in i lokalen finns en till exponeringshylla för nya böcker. För närvarande 

står det 40 böcker i denna hylla. 33 stycken är på svenska och 7 är på andra språk, i 

detta fall tre på arabiska, en på engelska och tre på persiska. 

 

Böckerna som finns i skolbiblioteket är uppdelade efter det system som finns på 

många bibliotek runt om i Sverige idag; SAB-systemet. Det innebär att de 

skönlitterära böckerna är uppdelade efter två system, dels tilltänkt läsålder och sedan 

efter författarens efternamn. De faktaböcker som finns på skolbiblioteket är 

uppdelade efter likande system men i här läggs även ämne till i klassificeringen. 

 

Sammantaget så finns det 9 stora bokhyllor i biblioteket, varav 7 stycken har fyra 

sektioner per bokhylla. Alla sektioner är mer eller mindre fulla. Det finns över 130 

stycken hyllplan i de 9 bokhyllorna och av dessa är det fem som används av litteratur 

på andra språk än svenska. Den sektionen står placerad mellan skönlitteratur för lite 

yngre barn och faktaböcker och den finns ingen skyltning som visar att man har 

kommit till en flerspråkig hylla. På denna sektions tre övre hyllplan återfinner vi 

engelska skönlitteratur. Hyllplan nummer fyra innehåller skönlitteratur på tyska, 

spanska och franska. Hyllplan nummer fem, placerat längst ner, innehåller 

skönlitteratur på arabiska, tigrinja, persiska, kurdiska dari och somaliska. 

Sammanlagt finns där ca 300 böcker, varav ca 170 stycken är på engelska Hur 

många som är utlånade är okänt, och sedan ska det tilläggas att några böcker står på 

exponeringshyllan. 

 

När Märta får frågan om detta med tillgången på böcker på fler språk så svarar hon 

att: 
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Vi försöker ha någon bok på de flesta språken. Vi försöker möta upp och låna in det som önskas 

för vi kan inte äga allt. Vi har försökt göra en uppdelning mellan biblioteken så att man liksom 

ansvarar för ett språk. Det handlar egentligen om pengar.  

 

Jag ber Märta att utveckla och får då svaret att när Märta köper in en LasseMaja-

bok [Widmark: LasseMajas detektivbyrå] på svenska så kostar den ca 40 kronor. 

Samma bok på arabiska kan kosta 200 kronor. Enligt Märta blir det då en ren fråga 

om pengar. 

 

Avslutningsvis tillfrågas Märta om hon tycker att det syns på den här skolan att det 

pratas fler språk än svenska och svaret kommer snabbt: 

 

     Nej, det tycker jag inte. Det finns ingenting som jag kan komma på. Någon gång kanske jag har  

     sett en lapp med arabiska krumelurer men annars är det ingenting. Jag skyltar ju till exempel  

     bara med information på svenska. 

 

Märta fortsätter och säger att det finns flera saker som hon enkelt skulle kunna göra 

för att synliggöra språklig mångfald. Genom att till exempel skriva informationen 

gällande öppettiderna på fler språk än svenska. Det är, enligt Märta, något hon bara 

inte har reflekterat över. Märta menar likaså att hon skulle kunna skylta med till 

exempel arabiska böcker i frontningshyllan genom att skriva ”arabiska böcker” på 

såväl svenska som på arabiska, infoga en flagga eller liknande. Att synliggöra de 

språk som finns på skolan är enligt såväl Järlehed (2011) som Straszer & Wedin 

(2018) en framgångsfaktor. 

 

 

Diskussion 
 

Följande avsnitt ämnar diskutera uppsatsens metod, resultat samt slutsatser och en 

avslutande diskussion med framåtsyftande forskningsförslag.  

 

Uppsatsen är en kvalitativ studie vars syfte var att undersöka hur synliggörandet av 

språklig mångfald syns på en grundskola i Sverige idag. Skolans cafeteria och 

bibliotek har observerats, liksom två av skolans klassrum. Dessutom har två 

nyckelpersoner intervjuats för att ta del av deras kunskap om och inställning till 
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begreppet språklig mångfald. De tre frågeställningarna handlade om hur språklig 

mångfald synliggörs och resultat kan anses som nedslående men kanske inte unikt.  

 
Metoddiskussion 
 

Utfallet av intervjuerna var lyckat. Det strategiska urvalet av de båda 

nyckelpersonerna föll i god jord. Med facit i hand skulle det dock ha varit intressant 

att även intervjua den fältassistent som arbetar i cafeterian och som, enligt Linnea, 

är den som spenderar mest tid där och även sätter upp de lappar som beskrevs under 

resultatdelen och visas i bilaga 3. Angående språkpolicyn, och synliggörandet av 

språklig mångfald på skolan så hade det kanske varit klokt att även intervjua skolans 

rektor eller skolchefen, då de kanske besitter en annan kunskap gällande dessa 

policydokument då de båda har läst färdigt sin rektorsutbildning för några år sedan.   

 

Valet att använda semistrukturerade intervjuer med möjlighet till följdfrågor var ett 

bra val, det visade de båda intervjutillfällena då fler frågor lades till och drogs ifrån 

under samtalens gång. Att göra intervjuer istället för en enkät var också givande. 

Om jag hade valt att genomföra en enkät med fler respondenter hade jag visserligen 

kunnat få en bredare syn på kunskapen gällande begreppet språklig mångfald samt 

arbetet med det, men enkäter kräver en relativt hög svarsfrekvens för att ge ett 

tillförlitligt resultat och där finns heller inte möjligheten att be respondenten att 

utveckla sitt svar, som jag har kunnat göra i de semitstrukturerade intervjuerna som 

genomförts. 

 

Tidsaspekten bör även den tas i beaktande i resultatdiskussionen. Den faktiska tid 

som jag hade på mig gällande såväl intervjuer som observationer ledde till att jag 

helt enkelt fick ta den tid som Linnea och Märta föreslog och då skedde intervjun 

med Märta före observationen av skolbiblioteket. Om det hade funnits tid och 

möjlighet att genomföra observationen före intervjun hade jag kunnat ställa en del 

relevanta följdfrågor gällande placeringen av de böckerna som finns på andra språk, 

om skyltningen av dessa och så vidare. 

 

Då även observationer av fysiska rum gjordes och fotografier togs, hade ett 

observationsschema eller liknande kunnat användas. Valet att inte göra det var ett 
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medvetet val då det var så olika miljöer som fotograferades så ett sådant schema 

hade kunnat vara en låsning. Om ett observationsschema hade använts hade delar 

av det schemat lämnats tomt i de olika salarna, och jag hade kunnat gå miste om 

informationen som jag inte hade tänkt på innan jag genomförde observationen. Att 

kliva in en sal, biblioteket eller cafeterian med öppet sinne upplevde jag som 

positivt. 

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet av såväl intervjuer som observationer visar att det på skolan råder en 

outtalad enspråkig norm. Det kan antas ha flera orsaker: skolledningen företer sig 

ovetandes om vad språklig mångfald egentligen innebär. Skolledningen besitter 

ingen kunskap i vad en språkpolicy innebär och varför skapandeprocessen av just 

en sådan skapar förutsättningar för flerspråkiga elevers möjligheteter att 

tillgodogöra sig alla sina språk i utbildningen men även senare i livet. Att kunna ”ta 

en del färdiga formuleringar” till en språkpolicy, som Linnea säger, skapar enligt såväl 

Spolsky (2004) som Cummins (2001) endast en statisk språkpolicy. Enligt Cummins 

(2001) är det själva processen som leder fram till språkpolicyn som är det viktiga. 

Arbetet med en språkpolicy bör alltså inte göras genom att använda redan färdiga 

formuleringar. Detta exempel visar tydligt att det inom skolledningen inte finns 

någon direkt kunskap gällande flerspråkiga elever. Till deras försvar tror jag mig 

veta att detta inte är unikt för just denna skola och denna skolledning. 

 

Linnea berättar i intervjun att det på skolan talas 9 språk, utöver svenska. Den 

korrekta siffran är den dubbla. För närvarande talas det, förutom de moderna språken 

och tecken som stöd, 18 språk på den utvalda grundskolan. Att skolledningen inte 

kan redogöra för den summan kan inte ses om annat än beklämmande. På skolan 

finns elever med, förutom de språk som Linnea nämnde även tigrinja, spanska, 

filippinska, thailändska norska, nederländska, albanska samt kurmanji och soranji 

som modersmål. Kurmanji och soranji är visserligen kurdiska dialekter, men om 

Linnea skiljer på persiska och dari så bör även dessa språk ses som individuella. 

Flera av eleverna har dessa språk som modersmål och de talas hemma. Deras 

starkaste språk är dock i många fall svenska. Kan det vara en anledning till att Linnea 
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inte känner till dem? Oavsett vad anledningen är så är det som sagt beklämmande 

att den kartläggning som Linnea hänvisar till inte har genomförts korrekt.  

 

Den undersökta skolan visar att det fortsatt är en enspråkig norm som råder, i såväl 

klassrum som uppehållsrum och i skolans bibliotek. Det resultatet är liktydigt med 

de resultat som Nilsson (2016) kom fram till i sin uppsats, nämligen att en enspråkig 

norm råder. Åtskilliga texter är enspråkiga och i de fall som andra språk förekommer 

är det i klassrum som är avsedda för undervisning i moderna språk; spanska, tyska, 

engelska och franska. I skolans övriga lokaler förefaller det råda en enspråkig norm 

där svenska är det gängse språket att kommunicera på. 

 

I cafeterian återfinns endast texter skrivna på svenska, trots att där finns viktig 

information gällande gymnasieval och information om olika aktiviteter. De spel som 

har köpts in riktar sig främst till elever som har ett gott svenskt ordförråd och som 

kan använda sig av strategier för att göra sig förstådda. Där finns visserligen även 

kortlekar och även olika brädspel, men inga regler på andra språk än svenska 

erbjuds. De pärlplattor som återfanns ovanför fönstret i cafeterian är de enda 

flerspråkiga tecknen som finns, då engelska och persika var representerat. De 

symboler som har gjort i form av emojis kan dock ses som en artefakt som 

flerspråkiga elever förstår, tar till sig och kan identifiera sig med då de troligtvis 

förkommer i var elevs mobiltelefon  

 

I biblioteket finns det visserligen böcker på flertalet språk men det är också det enda 

som visar att det finns flera språk än svenska på skolan. All information och alla 

andra texter i biblioteket är på svenska. De böcker som finns på andra språk och som 

inte står i exponeringshyllan syns helt enkelt inte. Det sänder ut signaler till de elever 

som går på skolan och inte talar svenska. När Märta säger ”Jag skyltar inte med böcker 

på flera språk, vi har ju så många elever som inte läser på sitt modersmål” får jag en klump i 

magen. Om de nu inte kan läsa på sitt modersmål så kanske de åtminstone känner 

igen språket och bokstäverna. De kanske inte kan läsa men de kan ändock känna 

stolthet över sitt språk. Att använda flaggor för att visa vilka språk böckerna är 

skrivna på skulle kunna vara en mycket enkel lösning på det. 
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I klassrummen har planscher använts för att smycka väggarna men i den första salen 

är det endast svenska som förekommer. Litteracitet handlar dock inte bara om 

skrivna texter utan även om bilder, skyltar, tecken och symboler och det har det 

verkligen tagits fasta på. Både tecknade och fotografiska bilder används, 

animationer av rörelser och olika former för att visa olika saker. Detta gäller även i 

den andra salen, med de engelskspråkiga planscherna. Visserligen är texten endast 

skriven på engelska och svenska men de estetiska utsmyckningarna på planscherna 

är inbjudande i form av färger, bilder former och information. Under tidigare 

forskning lyftes top-down och bottom-up texter och det faktum att eleverna behöver 

ges möjlighet att själva utforma sina flerspråkiga texter och planscher. Detta för att 

kunna känna stolthet inte bara över sitt språk utan för synliggörandet av språklig 

mångfald. Att låta eleverna själva skapa flerspråkiga artefakter verkar inte vara 

något som görs på denna skola. Kan elevernas ålder spela in? Inga uppenbart 

elevskapade planscher fanns heller på svenska.  

 

Slutsatser och avslutande diskussion 
 

Avslutningsvis kan det konstateras att det finns ett stort behov av förändring på den 

undersökta skolan. Såväl Linnea som Märta kommer med flera förslag gällande 

synliggörandet av språklig mångfald. De förslag som de kommer med är enkla att 

lösa, om bara intresset finns. Att genom flaggor, flerspråkiga skyltar, 

uppmärksammandet av de länder som finns representerade på skolan skulle 

cafeterian och skolans korridorer kunna visa alla elever på skolan att dras språk är 

viktiga och värdefulla. 

 

De tankar som Märta har gällande skyltningen av böcker på andra språk är även de 

enkla att genomföra. Att tydligt märka upp hyllan, kanske till och med placera den 

mer synligt, skulle synliggöra skolans språkliga mångfald på ett annat sätt. Att 

använda flaggor för att visa språken är också tydligt och ett sätt att även lära andra 

elever hur ländernas flaggor ser ut. 

 

Jag är övertygad om att det inte är av illvilja som skolan uppfattas som enspråkig, 

trots att där talas så många språk. Linnea säger att det här med ansvar för detta helt 

enkelt inte har delegerats ut till någon. Hon anger tidsbrist och bristande kunskap 
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som bidragande faktorer och nog ska vi väl villigt erkänna att i en pressad 

arbetssituation så är det ingen om frivilligt tar på sig extrajobb med något som av 

ledningen inte efterfrågas eller skapats utrymme för.  

 

Då detta område är tämligen outforskat, utifrån ett svenskt perspektiv, är den 

framtida forskningen av stor vikt. Min förhoppning är att denna uppsats blir en del 

i den forskningen och att förståelsen av vikten av synliggörandet av språklig 

mångfald ökar. Min önskan är även att bidra till kunskapen om att små förändringar 

kan göra mycket för flerspråkiga elevers identitet och språkinlärning. 

 

Att studera andra skolor runt om i Sverige, med samma, eller liknande syfte, 

frågeställningar och metodval vore intressant utifrån ett forskarperspektiv. Denna 

skola är en relativt liten skola, utan större erfarenhet av flerspråkiga elever. En studie 

på en uttalat flerspråkig skola skulle antagligen visa på helt andra resultat, liksom 

studier av skolor som har större, och framförallt längre erfarenhet av nyanlända 

och/eller tvåspråkiga elever. 
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Bilaga 1  
 

Informationsbrev 
 

Information om undersökande av språklig mångfald i skolans lokaler 
 

Mitt namn är Anna Pollack och jag är student vid Högskolan Dalarna. Jag läser nu 

den sista terminen i ämneslärarutbildningen och ska skiva uppsats.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den språkliga mångfalden visas i skolans 

lokaler; klassrum, cafeteria och skolbibliotek. Du tillfrågas härmed om deltagande i 

denna undersökning. 

 

Metoderna som kommer att användas är dels rumsobservationer av ovan angivna 

lokaler samt semistrukturerade inspelade intervjuer med den personal som arbetar i 

skolbiblioteket samt ansvarat för den estetiska utformningen av cafeterian. 

Anledningen till att just skolans cafeteria och bibliotek har valts ut är att det är ett 

viktigt inslag i den forsknings som finns gällande synliggörandet av språklig 

mångfald även utanför klassrummet. 

 

Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att  

dina intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt. Det är endast jag som 

hanterar de inspelade intervjuerna. Inspelningen sparas endast till uppsatsen är 

godkänt och raderas sedan. Inga namn, varken person eller skola, eller 

kännetecknande information kommer att nämnas. Ditt deltagande är helt frivilligt. 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Jag kommer att kontakta dig vecka 48 för att höra om du har möjlighet att delta i 

detta projekt och du har då möjlighet att ställa eventuella frågor. Om du är svår att 

nå får du gärna svara mig via e-post eller sms vilka tider det går att nå dig alternativt 

tid när det skulle passa dig att träffas för en intervju. Jag poängterar återigen att ditt 

deltagande är helt frivilligt men jag vore mycket tacksam om du vill medverka i min 

undersökning och dela med dig av dina kunskaper, erfarenheter och tid. Denna 

forskning är viktig av flera anledningar då liknande forskning inte har gjorts mer än 

ett fåtal gånger förut och kan hjälpa till att ge en tydligare kunskap kring 

synliggörandet av språklig mångfald i skolans lokaler.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna samt publiceras på Diva och du kommer att erbjudas en kopia. Om du har 

frågor redan nu är du välkommen att höra av dig till mig eller min handledare 

Boglárka Straszer.  

 

Med vänlig hälsning 

Anna Pollack h02aerik@du.se XXX-XXXXXXX [mobilnummer maskerat i uppsatsen] 

mailto:h02aerik@du.se
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Bilaga 2  
Intervjufrågor  
 

Biträdande rektor: 

 

 Hur många elever med utländsk bakgrund finns det på skolan? 

 Hur många och vilka språk talas på skolan? 

 Har kommunen en språkpolicy?  

o Hur ser den i sådana fall ut? 

 Vad är språklig mångfald för dig? 

 Hur arbetar ni: du, rektor och skolchef, för att lyfta de olika språk som talas 

på skolan? 

 När du/ni arbetar med språklig mångfald, hur resonerar du/ni då? 

 Hur arbetar lärarna på skolan med språklig mångfald? 

 Tycker du att det syns på den här skolan att det pratas fler språk än 

svenska? 

 

 

 

 

Skolbibliotekarie: 

 

 Hur många elever med utländsk bakgrund finns det på skolan? 

 Hur många och vilka språk talas på skolan? 

 Hur många av eleverna med utländska bakgrund är på biblioteket och i 

vilka sammanhang 

 Vilka språk skyltar du med i frontningshyllan? 

 Vilka språk har ni böcker på? 

 Tycker du att det syns på den här skolan att det pratas fler språk än 

svenska? 
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Bilaga 3 
Fotografier tagna under observation 
 

Fotografier Cafeteria 
 

 
 

Liknande bilder förekommer runt om på väggarna i skolan. Alla är på svenska 

förutom denna som är på engelska.  

 

 
Bild på världskarta som finns placerad i en angränsande korridor till cafeterian. 
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Prislista för glass samt handskriven lapp som återfinns på dryckesmaskinen. 

 

 
 

Några av de Pixel art alster som skapats av elever under ett elevens val. På den 

gröna pärlplattan står det ”mamma” på dari. De tre stora pärlplattorna är emojis 

och den lilla tolkas som ett mönster. 
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Hyllan innehållande spel som återfinns i cafeterian: 

 Med andra ord 

 Kortlekar 

 Yatzy 

 Korsord 

 Sänka skepp 

 Med vilda gester 

 Galenpanna 

 Ryktet går 

 Absolut överens 

 Scrabble 

 Diverse brädspel 

 Tabu 

 Mastermind 

 Risk (2 exemplar) 
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Fotografier Klassrum 
 

 
 

Klassrum 1 sett från dörren.  

 

Här syns gardinerna med fransk text och möbleringen. Längst ner i klassrummet 

syns bokhyllorna där det finns ordböcker, ordlistor på svenska - spanska samt på 

svenska – engelska. 
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Klassrum 1  

 

Här syns: 

 Tidslinje 

 Karta över Sverige 

 Karta över Storbritannien och Irland 

 Världskarta 

 Jordglob  
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Klassrum 1. Här syns anslagstavlan med de planscher som beskrevs under 

resultatdelen. Utgivare inom parentes. 

 

 Öva svenska (Natur & Kultur) 

 Världens flaggor 

 Kolla källan (2 olika exemplar) (Skolverket) 

 Historisk tidslinje över Sverige 

 Jorden i genomskärning 

 August Strindberg 

 Minoritetsspråken i Sverige (Länsstyrelsen Stockholm) 

 Karta över olika genrer (Natur och kultur) 

 Kolla källan (Skolverket) 

 De fem förmågorna (Liber) 
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Anslagstavla klassrum 2. Här syns de planscher som beskrevs under resultatdelen. 

 Kolla källan (Skolverket) 

 Karta över Storbritannien och Irland 

 Myths and legends 

 Famous writers 

 Telling the Time 

 Visual fruits chart  

 

 
 

Oregelbundna verb engelska och svenska 
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Cars and motorbikes 

 

 
Svensk världskarta 
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Fotografier Bibliotek 
 

 
 

Entré till bibliotek, sett från elevernas perspektiv när de kommer upp för trappen 

från det som kan tolkas som huvudentrén. 

 
 

 

 

Skylt vid sidan av dörren med bibliotekets öppettider. Beskuren av 

forskningsetiska skäl. Bibliotekariens namn borttaget. 
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Bilder som återfinns på anslagstavla i biblioteket.  

 

 
 

På bordet direkt innanför dörren uppmanas eleverna att komma och lösa korsord 

en stund. 
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Frontningshyllan, placerad väl synlig i biblioteket. Här återfinns 6 böcker på 

engelska och 45 böcker på svenska. Några tidskrifter återfinns uppe i det högra 

hörnet. Ovanpå hyllan står några pussel och en plastblomma. Där ligger även hög 

med papper, en filt och en plastpåse med okänt innehåll. 
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De tre sidorna på den frontningshylla som återfinns längre in i biblioteket. De gula 

pilarna visar litteratur på annat språk än svenska. I detta falla engelska, arabiska 

och dari. 
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Hyllan för böcker på andra språk än svenska. Placerad i en sektion i den bakre 

delen av biblioteket. 

 

 

Engelska 

Tyska 

Franska 

Spanska 

Arabiska 

Persiska 

Dari  

Somaliska 

Tigrinja 

Kurdiska 
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Litteratur på arabiska, persiska, dari, somaliska, tigrinja och kurdiska. 
 
 


