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Abstract 

Denna studie har genomförts på en F-6-skola med ca 350 elever, ungefär 30 % av eleverna har ett 

annat modersmål.  

Syftet med denna studie var att ur de tvåspråkiga elevernas perspektiv kartlägga hur den undersökta 

skolans lärare arbetar efter translanguaging-pedagogik. Att arbeta efter translanguaging-

pedagogiken innebär att läraren ser på en elevs flerspråkighet som en tillgång i stället för ett hinder i 

klassrummet. Studiens syfte konkretiserades i följande frågeställningar: 

 Vilket förhållningssätt har lärarna till flerspråkighet i klassrummet ur andraspråkselevernas 

perspektiv? 

 Vad kännetecknar enligt andraspråkseleverna ett språkutvecklande arbetssätt? 

 Vilka av de metoder eller arbetssätt som lärarna använder anser andraspråkseleverna själva 

vara gynnsamma för deras förståelse och kunskapsutveckling i ämnesundervisning och 

andraspråksinlärning? 

Utifrån mina frågeställningar valde jag att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden 

fokusgruppmetoden. Studien genomfördes med hjälp av svenska som andraspråkläraren på skolan 

som gav mig tillgång till sina SVA-grupper på mellanstadiet. 

Det framkom i mina fokusgruppsintervjuer att man på skolan inte medvetet arbetar efter 

translanguaging-pedagogiken. Det upplevs bland annat att det inte är tillåtet att tala på sitt 

modersmål i klassrummet, det finns inget material i klassrummet som stödjer translanguaging-

pedagogiken och lärarna uppmuntrar inte eleverna till att, vid diskussioner eller grupparbeten, 

använda sitt modersmål.  

  

Nyckelord 

Språkutvecklande arbetssätt, translanguaging, svenska som andraspråk (SVA). 
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Förord 

Jag vill fram för allt tacka skolan och SVA-läraren som gav mig tillgång till sina elever men även 

alla andra som stöttat mig under mitt uppsatsskrivande. 

Jag har lärt mig massor i mitt skrivande och jag hoppas nu få fortsätta att lära tillsammans med 

elever, man lär så länge man lever! 

//Lina 

 

 

Mitt nya språk 

Mitt nya språk räcker inte till 

För allt som jag vill säga. 

Jag äger inte ord 

För alla känslor som jag har. 

Jag ber dig, 

Tro inte att jag saknar känslor! 

Jag äger inte ord 

För all kunskap som jag har. 

Jag ber dig, 

Tro inte jag saknar kunskap! 

Jag äger inte ord för alla tankar som jag har. 

Jag ber dig, 

Tro inte att jag saknar djupa tankar! 

Kan du se mig 

Med mina känslor, 

Med mina tankar och mina kunskaper 

Trots att mina ord inte räcker till? 

Jag ber dig, 

Se vem jag är! 

Dikt av Eva Ceru 
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Inledning 

Efter att ha vikarierat på en mångkulturell skola i både reguljär- och i förberedelseklass väcktes mitt 

intresse för språkinlärning och ett språkutvecklande arbetssätt. En förberedelseklass är en klass som 

skolan kan inrätta för att möjliggöra för nyanlända eleverna att utveckla de kunskaper de behöver 

för att så tidigt som möjligt kunna ta del av den ordinarie undervisningen. Eleverna erbjuds där en 

anpassad skolgång med fokus på svenska språket (Skolverket 2016, s. 8). 

Under vintern 2015 genomförde jag en litteraturstudie (examensarbete 1) där jag undersökte vad 

forskningen ansåg om LTG-metoden (Läsning på talets grund) och genrepedagogikens lämplighet 

vid inlärning av svenska som andraspråk. Det som framkom i min litteraturstudie var att den 

traditionella phonics-metoden som använts i Sverige har sina begränsningar (Damber 2013, s. 666, 

Skolverket 2011a, s. 66, Skolverket 2011b). Forskningen menar att för elever med svenska som 

andraspråk är både ord, begrepp och ljud nya, vilket gör att eleverna måste lära sig att ljuda samman 

bokstäverna till ett ord samtidigt som de ska bygga upp en förståelse av ordet.  Skolverket hävdar 

att ”elever som samtidigt som de lär sig läsa, ska lära sig ett nytt språk, behöver till att börja med få 

arbeta med ord och begrepp som finns i deras värld och vardag och som de kommer att ha nytta av 

även fortsättningsvis” (Skolverket 2011a, s. 66). Det är med andra ord viktigt att eleverna kan 

koppla sitt läsande och skrivande till egna erfarenheter och kunskaper (Damber 2013, s. 664, 

Skolverket 2011a, s. 67). Det är även viktigt för andraspråkselever att läsningen äger rum i 

meningsfulla sammanhang och med texter där elevernas bakgrundskunskaper och förförståelse 

aktiveras (Skolverket 2011a, s. 67). Jag fann i min studie att LTG-metoden och genrepedagogiken 

bidrar till att eleverna kan koppla sitt läsande och skrivande till egna erfarenheter och kunskaper 

samt att de hjälper eleverna att aktivera sin förförståelse och sina bakgrundskunskaper. Dock tog 

inga av de två didaktiska modellerna/arbetssätten, som jag undersökte i Examensarbete 1, upp 

lärarens förhållningssätt till flerspråkighet som en inlärningsfaktor. 

Då jag i kurslitteratur läst att ”det är svårt att förklara vad det är hos olika lärare som orsakar 

skillnader i utfallet för eleverna. Runt 25 % av skillnaderna i elevernas resultat kan förklaras av 

lärares ämneskunskaper, deras pedagogiska kompetens och av specialutbildningar” så lämnar det 

väldigt mycket över till läraren som person (Lundahl 2014, s. 70). Lundahl menar att de resterande 

75 % är undervisningens ”svarta låda” då det forskats väldigt lite om dessa. Lundahls tes är att de 

75 % handlar om lärarnas förmåga att ge eleverna feedback och använda sig av formativa 

bedömningar. Han menar att införandet av standardprov, senare kallade nationella prov, gjorde att 

lärarna fick anpassa sig efter statistiska normer i stället för sina egna yrkesstandarder. Samtidigt 

ökade tilliten till lärarnas betygsättning då dessa genom standardprov/nationella prov kunde ses som 

vetenskapligt objektiva (Lundahl 2014, s. 70-71). Även Skolverket skriver att ”skolforskning visar 

att vad läraren gör är den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska uppnå de förväntade 

lärandemålen” (Skolverket 2012, s. 26). Skolverket hänvisar till Hatties forskning som menar att det 

inte räcker med att lärare har goda ämneskunskaper, de måste även ha gedigna kunskaper i didaktik. 

Med andra ord, trots att en lärare har goda ämneskunskaper förmår inte alltid läraren att hantera 

ämnet på ett sådant sätt att hen skapar möjligheter för eleverna att lära sig (Skolverket 2012, s. 26-

28). ”Läraren bör vara tydlig, engagerad, bry sig om eleverna, vara medveten om varje elevs 

aktuella kunskap och sätt att tänka samt anpassa undervisningen efter detta” (Skolverket 2012, s. 

26).  

Eftersom läraren som person anses vara den viktigaste faktorn vill jag i detta examensarbete 

undersöka de andra 75 %, d.v.s. om läraren har kunskap om de metoder och modeller som hjälper 

eleverna att utveckla sitt andraspråk, upplever/uppfattar eleverna det eller anser de att det är andra 

faktorer/hjälp som gör att de kan tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt. 
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Bakgrund  

Det professionella ledarskapet 

Hermansen tar upp den roll som elevernas självkänsla och inställning till sina studier spelar för hur 

de lyckas i skolan (Hermansen 2011, s. 80-81). Den person som har störst betydelse för att öka 

självkänslan eller ändra på inställningen till skolan är elevernas lärare. Därför blir lärarens agerande 

i skolan väldigt viktigt. Ett av lärarens viktigaste uppdrag, visade en dansk undersökning, blir därför 

att se till att spelreglerna i klassrummet hela tiden är tydliga. Att sätta upp ramar och regler måste 

även rymma en progressiv aspekt, vilket leder till att eleverna på ett naturligt sätt får delta alltmer i 

förhandlingen (Hermansen 2011, s. 85). Det professionella ledarskapet kännetecknas av förmågan 

att som lärare kunna sätta ramar för och utveckla relationen mellan sig själv och de enskilda 

eleverna, men även elevernas inbördes relationer. Att vara trygg i sitt ledarskap, kunna sätta upp 

tydliga ramar och regler men även förhandla hjälper eleverna att få en bättre självkänsla och en 

bättre inställning till skolan, vilket gör att de lyckas bättre med sina studier. Att som lärare ha höga 

förväntningar på sina elever gör även att motivationen höjs då utmaningar stimulerar elevernas 

inlärning (Hajer & Meestringa 2010, s. 42). Hajer och Meestringa påpekar att ”det är viktigt att 

lärare inser att deras uppfattning om en elev eller elevgrupp får genomslag i undervisningen” (2010, 

s. 42). Det är detta som kallas Pygmalioneffekten, d.v.s. en lärarens förväntningar infrias oftast, låga 

som höga. För att få en inlärningsvänlig atmosfär i klassrummet är det allra viktigaste att läraren 

accepterar varje elev så som de är, med deras starka och svaga sidor (Taube 2007, s.110-113). Som 

lärare är det viktigt att kunna säga till eleven ”jag tycker om dig för att du är du”. För att kunna göra 

det är det viktigt att man som lärare är trygg i sig själv, trygg i sin yrkesroll samt tror på det man 

gör. Att kunna skapa goda och personliga relationer till eleverna ger en positiv klassrumsatmosfär 

och ett lärande klassrum. 

Förutom ovan nämnda kvaliteter behöver läraren sträva efter att utveckla ”ett tydligt, omtänksamt, 

respektfullt och ansvarsfullt pedagogiskt ledarskap” för att skapa en lärande klassrumsatmosfär 

(Jensen 2011, s. 97). Taube sammanfattar Jensens tankar på ett tydligt och överskådligt sätt med nio 

punkter som alla elever behöver känna för att få ett positivt inlärningsklimat: 

 

 ”Här är jag aldrig rädd. 

 Här är jag accepterad och omtyckt. 

 Här vet jag vad jag får göra och vad jag inte får göra och varför dessa gränser finns. 

 Här lyssnar de andra på mig. 

 Här möter jag tolerans och förståelse och får hjälp med det som är svårt. 

 Här ser man vad jag är duktig i och säger det till mig. 

 Här får jag pröva nya idéer och välja själv. 

 Här får jag uppleva att det är viktigt det jag tycker, känner och vill. 

 Här känner jag att jag duger och att jag är någon” (Taube 2007, s. 113). 

Språkinriktad undervisning 

Som skolsverige ser ut idag kommer det knappt finnas någon lärare som inte kommer att stöta på 

flerspråkiga elever i sitt klassrum. Det är därför alla lärares ansvar oavsett ämne att anpassa sin 

undervisning så att den blir mer språkutvecklande. Läroplanen för grundskolan Lgr-11 tydliggör 

detta under Skolans uppdrag: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 
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rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lgr-11, s. 9). Läroplanen ställer även 

kunskapskrav som alla elever ska ha uppnått efter genomgången grundskola: ”kan använda det 

svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Lgr-11, s 13). I Skolverkets 

publikation Greppa språket (2011a) sammanfattar författarna de krav på språklig förmåga som 

uttrycks i kurs- och ämnesplaner: 

 ”utveckla förmågan att med hjälp av olika språkliga redskap läsa instruktioner 

 använda för ämnet centrala begrepp  

 undersöka, beskriva, diskutera, reflektera över, analysera, värdera (med hjälp av de centrala 

begreppen och olika informationskällor från olika medier, observationer och intervjuer) 

 förklara eller redogöra för samband mellan begrepp, orsak och verkan i processer, orsaker till och 

följder av processer, eller konsekvenser av processer 

 redovisa och presentera resultaten på olika sätt med hjälp av ett för uppgiften lämpligt urval av texter 

inklusive visualiseringar i form av bilder eller bild och ljud, tabeller, grafer och diagram, modeller 

eller dramatiseringar” (Skolverket 2011a, s. 80). 

Hur man kan uppnå dessa krav förklarar Hajer och Meestringa genom sin bild av Den 

språkinriktade undervisningens träd. De menar att den språkinriktade didaktiken tar hänsyn till 

olika inlärningsstilar och inlärningsstrategier. ”Denna språkinriktade didaktik kan vi se som ett 

rotsystem som ger näring åt och förankrar trädet” (2010, s. 47). 

 

Figur 1 Hämtad från Hajer & Meestringa 2010, s. 47. 

 

Anna Kaya (2011), som för Skolverkets räkning tagit fram utvecklingspaketet Språkutvecklande 

arbetssätt, ger i sin blogg sju principer till hur läraren kan planera och genomföra sin undervisning 
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så andraspråkseleverna utvecklar både goda ämnes- och språkkunskaper. Dessa principer har hon 

översatt från ESOL Online
1
, som är Nya Zeelands kunskapsbank för lärare som undervisar andra-

språkselever. Anna Kaya har översatt dessa principer enligt följande: 

1. ”Lär känna dina elever, deras språkliga och kulturella bakgrund, deras tidigare erfarenheter och 

kunskaper. 

2. Formulera målen för undervisningen, och kunskapskraven för eleverna, både utifrån 

ämneskunskaper och utifrån språkbehärskning. 

3. Se till att målen och undervisningen är uttrycklig och tydlig. 

4. Börja med konkreta, kontextbundna uppgifter för att göra det abstrakta enklare att förstå. 

5. Skapa möjligheter för autentisk språkanvändning med fokus på ämnesspecifikt och akademiskt 

språk. 

6. Säkerställ att det finns en balans mellan receptiv och produktiv språkanvändning vid varje 

undervisningstillfälle. 

7. Ge eleverna redskap och strategier för inlärning, uppföljning, utvärdering och självbedömning” 

(Kaya 2011). 

Syfte och frågeställningar 

Då min VFU-skola har en mångkulturell elevsammansättning, både med nyanlända elever i 

förberedelseklass och med tvåspråkiga elever i de reguljära klasserna, anser jag att det vore 

intressant att undersöka om och i så fall hur de arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt.  

Syftet med studien är sålunda att ur de tvåspråkiga elevernas perspektiv undersöka hur skolans 

lärare arbetar efter translanguaging-pedagogiken. Detta har lett fram till följande frågeställningar: 

 Vilket förhållningssätt har lärarna till flerspråkighet i klassrummet ur andraspråkselevernas 

perspektiv? 

 Vad kännetecknar enligt andraspråkseleverna ett språkutvecklande arbetssätt? 

 Vilka av de metoder eller arbetssätt som lärarna använder anser andraspråkseleverna själva 

vara gynnsamma för deras förståelse och kunskapsutveckling i ämnesundervisning och 

andraspråksinlärning? 

Begreppsförklaringar 

Under rubriken begreppsförklaringar definierar jag här de begrepp som läsaren kommer i kontakt 

med i uppsatsen. 

Modersmål/förstaspråk 

En elevs förstaspråk benämns även som dess modersmål. En persons modersmål är det språk hen 

tillägnar sig först, d.v.s. det språk som man exponeras för genom föräldrar eller andra 

vårdnadshavare. Förstaspråket/modersmålet behöver inte vara en elevs bästa språk utan framför allt 

många nyanlända barn kan i slutändan komma att behärska sitt andraspråk bättre än förstaspråket 

(Abrahamsson 2009, s. 13-14). 

Andraspråk 

En persons andraspråk är det språk som tillägnats efter det att förstaspråket etablerats eller börjat 

etableras. Termen andraspråk betyder att det ”är ett språk som lärts in i den miljö där språket 

                                                           
1
 http://esolonline.tki.org.nz/ESOL-Online/Teacher-needs/Pedagogy/ESOL-principles, Te Kete Ipurangi - the online 

knowledge basket - is New Zealand's bilingual education portal and is an initiative of the Ministry of Education. 

http://esolonline.tki.org.nz/ESOL-Online/Teacher-needs/Pedagogy/ESOL-principles
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används och fungerar som huvudsakligt kommunikationsspråk”, t.ex. när en invandrare lär sig 

svenska i Sverige (Abrahamsson 2009, s. 14). 

Nyanländ elev 

En nyanländ elev är en elev som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Eleven har 

påbörjat sin skolgång i Sverige efter höstterminens start det kalenderår då hen fyller sju år. ”En elev 

ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet” (Skolverket 2016, s. 8).  

Förberedelseklass (FBK) 

”Förberedelseklassen kan väljas för att ge de nyanlända eleverna de kunskaper de behöver för att så 

tidigt som möjligt kunna ta del av den ordinarie undervisningen. Förberedelseklassen är inte en 

form av särskilt stöd” (Skolverket 2016, s. 8). 

Svenska som andraspråk (SVA) 

Som elev läser man antingen ämnet svenska eller svenska som andraspråk, man kan inte läsa en 

blandning av de båda kursplanerna. Ämnet svenska som andraspråk följer därför samma timplan 

som ämnet svenska (Lgr-11 Kommentar). Läroplanen påpekar att: ”undervisningen i ämnet svenska 

som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket” (Lgr-11, s. 

239). Eleverna ska genom undervisningen ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och 

skriftspråk och även sin förmåga att nyansera sitt språk för att använda det i olika sammanhang och 

för skilda syften (Lgr-11, s. 239).  

Studiehandledning 

Elever som anses behöva det har enligt skolförordningen rätt att få studiehandledning på sitt 

modersmål. En studiehandledare kan vara en flerspråkig lärare eller annan skolpersonal. 

Studiehandledning kan även utföras av en lärare tillsammans med en studiehandledare som talar 

elevens modersmål (Skolverket 2016, s. 9). 

Translanguaging 

Translanguaging innebär att läraren planerar sin undervisning så att man på ett medvetet och 

strategiskt sätt utnyttjar de flerspråkiga elevernas förstaspråk som en resurs i undervisningen. Det 

finns ingen fastställd term för begreppet på svenska men termen korsspråkande har nämnts som 

förslag (Drewsen 2015). 
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Tidigare forskning 

I avsnittet Tidigare forskning kommer jag att redogöra för de aktuella forskningsteorier som ett 

språkutvecklande arbetssätt bygger på. Jag kommer först att presentera hur jag fann den litteratur 

som jag kommer att referera till nedan samt presentera författarna av texterna. 

I min databassökning har jag använt Linnéuniversitetets söktjänst OneSearch. OneSearch är 

universitetsbibliotekets söktjänst för en gemensam sökning i bibliotekets databaser och dess 

bibliotekskatalog. I OneSearch kan man få träff på böcker, artiklar, tidskrifter, avhandlingar, 

konferensmaterial, rapporter och databaser. 

Jag gjorde en manuell sökning, d.v.s. jag hade kommit fram till sökord samt författare som jag 

ansåg var intressanta för mitt forskningsområde genom att studera andra arbetens referenslistor, 

tidskrifters innehållsförteckningar och ämnesadekvata hemsidor (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s.74). 

De utvalda texterna är relevanta för denna studie eftersom de antingen tar upp translanguaging-

pedagogiken eller ett språkutvecklande arbetssätt. De texter som presenteras är publicerade mellan 

år 2000-2015. De sex utvalda författarna presenteras nedan: 

Dr. James Cummins är Professor på the department of Curriculum, Teaching, and Learning at 

OISE. Dr. Cummins har en plats i Canada Resarch Chair (Tier 1) och mottog 1979 pris från 

International Reading Association's Albert J. Harris award. 

Ofelia García är Professor i the Ph.D. programs of Urban Education and of Hispanic and Luso-

Brazilian Literatures and Languages på Graduate Center of the City University of New York. Hon 

har även varit Professor of Bilingual Education på Columbia University´s Teachers College, Dean 

of the School of Education på Brooklyn Campus of Long Island University, och Professor of 

Education på The City College of New York. 

Pauline Gibbons är Professor vid University of Technology i Sydney, Australien, och Adjunct 

Professor at the University of New South Wales. Pauline Gibbons har varit gästprofessor vid 

Stockholms universitet under åren 2008-2009. Sedan 2006 finns Pauline Gibbons bok Language, 

Scaffolding Learning: Teaching ESL children in the Mainstream Classroom (2002) i svensk 

översättning med titeln ”Stärk språket Stärk lärandet”.  

Eija Kuyumcu är doktorand i tvåspråkighet vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen 

för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. 

Gudrun Svensson är lektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska språket vid 

Linnéuniversitetet. Hennes forskning berör flerspråkighet och skolutvecklande verksamhet. Gudrun 

Svensson har tillsammans med Maria Lindgren och Elisabeth Zetterholm bedrivit 

forskningsprojektet ”Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum” under 

åren 2012-2014. Projektet ledde bland annat till boken ”Forskare bland personal och elever – 

Forskningssamarbete om språk- och identitetsutveckling på en flerspråkig skola” samt ett antal 

forskningsartiklar varar jag använt mig av Gudrun Svenssons Translanguaging – att använda 

flerspråkighet i undervisningen (2015). 

Li Wei är Professor of Applied Linguistics på the Institute of Education, University College 

London. Hon har även arbetat på Department of Speech of Newcastle University och som Professor 

på Birkbeck College, University of London. 

Cen Williams började som lärare men blev 1996 rektor på University of Wales, Bangor. Han var 

den första direktören på Canolfan Bedwyr och ledde flera nationella projekt inom termologi och 

språkteknologi. Mellan åren 2000-2002, arbetade han på University of Wales med att bygga upp 

Welsh Education Development Unit. 
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Elisabeth Zetterholm har tillsammans Gudrun Svensson och Maria Lindgren bedrivit 

forskningsprojektet ”Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum” under 

åren 2012-2014. Projektet ledde bland annat till boken ”Forskare bland personal och elever – 

Forskningssamarbete om språk- och identitetsutveckling på en flerspråkig skola” samt ett antal 

forskningsartiklar varar jag använt mig av Elisabeth Zetterholms Forskningen i undervisning 

(2015). 

Språkutvecklande arbetssätt 

Gibbons ser på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Scaffolding som finns med i titeln på den 

bok jag kommer att referera till betyder just stöttning. Gibbons utgångspunkt är att man ska hjälpa 

eleverna att nå nästa utvecklingszon helt enligt Vygotskys teorier (Gibbons 2010, s. 12-13). Gibbons 

tar upp en amerikansk studie där man fann följande faktorer som påverkade om en andraspråkselev 

skulle klara sina studier eller ej (Gibbons 2010, s. 30): 

1. Samtidigt som eleven fick stöttning i sin andraspråksinlärning i ämnena fick eleven även 

stöttning i sitt modersmål.  

2. Modeller för språk- och kunskapsundervisning på två språk användes. 

3. Skolan hade ett sociokulturellt tillåtande klimat, där eleverna kände sig delaktiga och att de-

ras erfarenheter togs tillvara. 

Både Gibbons och Cummins är ense om att när lärarnas förväntningar på eleverna var höga 

lyckades också andraspråkseleverna bäst. (Cummins 2000, s. 8-10 & Gibbons 2010, s. 30). 

Cummins förklarar med sin modell hur ”inlärning av det kunskapsinriktade språket” går till: 

Figur 2. Efter Cummins 2000, s. 9. 

Cummins modell visar på att i interaktionen mellan lärare och elev måste elevernas kognitiva 

engagemang vara maximalt om de ska kunna göra några studiemässiga framsteg. Dessutom bör 
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interaktionen mellan lärare och elev främja elevernas kulturella, språkliga och personliga identiteter. 

Detta för att skapa förutsättningar i klassrummet där eleverna helhjärtat vill satsa av sig själva i 

inlärningsprocessen (Cummins 2000, s. 9). 

Cummins menar att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan kognitivt engagemang och 

identitetsinvestering. ”Ju mer eleverna lär sig, desto mer stärks deras studiemässiga självbild och 

desto mer engagerade i sina studier blir de” (Cummins 2000, s. 10). Om eleverna känner att läraren 

inte tycker om dem, respekterar dem eller uppskattar deras kunskap och förmåga kommer de inte att 

vilja investera sin identitet i inlärningsprocessen. Många elever från marginaliserade sociala grupper 

har tidigare fått ”lägga åt sidan” sitt förstaspråk och sin kultur på uppmaning av deras lärare. De har 

därför inte fått ge uttryck för sin intellektuella och personliga begåvning i skolan. Utgångspunkten i 

Cummins modell är att inlärningsprocessen måste ses ur två synvinklar: kognitivt engagemang och 

identitetsinvestering, vilket innebär att elevernas tidigare kunskaper måste aktiveras i 

undervisningen Elevers erfarenheter och förkunskaper är därför viktiga delar i ett språkutvecklande 

arbetssätt och oavsett vilken språklig eller social bakgrund eleven har måste undervisningen 

organiseras så att alla inkluderas. Undervisningssättet bygger på en demokratisering av 

klassrummets interaktionsmönster där även de svagare eleverna ska bli aktiva deltagare i sitt eget 

lärande (Cummins 2000, s. 10, Gibbons 2010, s. 31 & Kuyumcu 2013, s. 610).  

Utifrån ovanstående teorier om andraspråkselevernas inlärningsprocess så har Gibbons blivit en 

förespråkare av genrepedagogiken. Genrepedagogiken framhäver språkets och litteracitetens 

betydelse för skolarbetet och är därmed en textbaserad undervisningsmodell. Gibbons menar att ”tal 

är en bro till skrift” och genom att läraren planerar sin undervisning utifrån denna ståndpunkt kan 

man arbeta både språk- och ämnesutvecklande (Gibbons 2010, s. 69). Med ett tema som 

utgångspunkt hjälper läraren eleverna att genom sin övning ta dem vägen från talspråket till 

skriftspråket, detta för att språkinlärningen ska få en logisk utveckling. 

Genrepedagogiska cirkelmodellen 

Den genrepedagogiska cirkelmodellen (The Teaching and Learning Cycle) utvecklades av de 

australiska forskarna Joan Rothery och Jim Martin och är en didaktisk modell för en styrd läs- och 

skrivutveckling. Cirkelmodellen är indelad i fyra faser som man arbetar med i ett pågående 

kretslopp (Skolverket 2011a, s. 88-89): 
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Figur 3 hämtad från Skolverket 2011a, s. 89. 

 

 

1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet  

Lärare och elever bygger tillsammans upp kunskaper om ämnesområdet utifrån elevernas tidigare 

kunskaper (Skolverket 2011a, s. 89). Detta sker genom att man samlar in information om ämnet, 

man samtalar, läser och undersöker olika informationskällor. I den första fasen ska eleverna 

utveckla såväl språk som kunskap om ämnet, varför det är viktigt att de får arbeta tillräckligt länge i 

denna fas innan man går vidare till nästa. 

2. Studera texter inom genren för att få förebilder 

Eleverna arbetar här med att förstå syftet med den text de förväntas skapa, vilka språkliga strukturer 

och språkliga val är typiska för den genre man valt att arbeta med (Skolverket 2011a, s. 90). 

Eleverna får därför läsa och studera flera modelltexter inom genren för att få upptäcka och 

identifiera hur form och innehåll samverkar. Här introduceras eleverna i samtal om språket i texten 

samtidigt som de utvecklar ett ämnesrelaterat begreppsförråd. 

3. Skriva en gemensam text 

Lärare och elever skriver en gemensam text och eleverna delar med sig av sina erfarenheter 

(Skolverket 2011a, s. 90). Lärarens uppgift är att styra samtalet genom att stötta eleverna och föra 

fram strukturer och betydelser i språket som eleverna inte behärskar på egen hand. Tillsammans 

återkopplar man till de texter eleverna arbetat med i fas 2. Meningen med att författa en gemensam 

text är även att den ska fungera som en modelltext till nästa fas. 

4. Skriva en individuell text 

Till den sista fasen ska eleverna fått kunskap om ämnet, de språkliga strukturer och språkliga val 

som är typiska för genren (Skolverket 2011a, s. 90). Lärare och elever har utvecklat ett gemensamt 

språk för att samtala om textbygget. Eleverna får i denna fas skriva utkast, samtala om texten med 

läraren och kompisar, samt bearbeta texten innan den slutgiltiga individuella texten skrivs. 

Även genrepedagogiken bygger på Lev Vygotskijs utvecklingsteori om vikten av samarbete mellan 
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elev och mer kunniga personer, t.ex. lärare, föräldrar, kompis. Gibbons anser att elever som får 

undervisning efter denna undervisningsmodell ges bättre möjligheter att tillgodogöra sig 

undervisningen, eftersom den bygger på ett cykliskt arbetssätt och en explicit undervisning 

(Kuyumcu 2013, s. 606-610).  

Translanguaging 

Williams myntade på 80-talet begreppet translanguaging. Han definierade det som en metod att 

behålla och utveckla en tvåspråkighet, d.v.s. det är inte ett sätt att använda sitt modersmål för att 

uppnå en fullgod nivå i sitt andraspråk (Williams 2012, s. 10). Williams menar att det är särskilt 

viktigt när man lär sig ett andraspråk att använda och fortsätta utveckla även sitt modersmål. 

Eftersom tvåspråkiga elever redan växlar mellan sina två språk i vardagen bör de även få göra det i 

skolan för att på så sätt möjliggöra en större kunskapsutveckling (Williams 2012, s. 13). Även 

Skolinspektionens rapport Språk och kunskapsutveckling för barn- och elever med annat 

modersmål än svenska pekar på detta, de menar att modersmålet har stor betydelse för all 

språkutveckling. Under skoltid handlar mycket om att lära sig att tolka, analysera, reflektera och 

förstå ett mer formellt språk som finns i läromedelstexter. Om eleverna inte ges möjlighet till att 

utveckla sitt modersmål tillsammans med det svenska språket stannar utvecklingsnivån upp och all 

inlärning tar mycket längre tid. Eleven riskerar även att bli intellektuellt understimulerad 

(Skolinspektionen 2010, s. 10-11).  

Translanguaging innebär med andra ord att läraren ser på en elevs flerspråkighet som en tillgång i 

stället för ett hinder i klassrummet, d.v.s. ”elevernas hela språkliga potential används vid 

kunskapsinhämtning” (Zetterholm 2015, s. 40-41). Undervisningen läggs upp på ett medvetet och 

strategiskt sätt så elevens båda språk breddas samtidigt som de får en fördjupad ämneskunskap.  

Williams har genom att kategorisera innehållet i undervisningen gjort en modell över när det är 

mest passande att använda vilket språk. Han menar att elever vid translanguaging tar emot 

instruktioner via sina receptiva språkkunskaper, d.v.s. lyssna och läsa, för att sedan använda 

informationen med hjälp av sina produktiva språkkunskaper, tala och skriva. Vid praktiska övningar 

anser han att man kan använda sig av endast andraspråket. Vid lingvistiska övningar behöver 

eleverna använda sig av båda språken lika mycket och vid kommunikation behövs båda språken 

med betoning på andraspråket. När det gäller instruktioner bör båda språken användas lika mycket 

och vid kognitiva övningar används båda språken, med betoning på modersmålet (Williams 2012, s. 

13). 

García menar att andraspråksundervisning historiskt har bedrivits genom subtractive bilingualism 

där syftet med undervisningen har varit att eleven ska lära sig ett andra språk för att uteslutande gå 

över till andraspråket (García 2015). Idag förespråkar García dynamic bilingualism vilket hon 

exemplifierar genom en elevs uttalande (fritt översatt av mig): spanska är mitt hjärta och engelska 

är mina vener, d.v.s. språken hör ihop och kan inte ses som två isolerade system, hjärtat klarar sig 

inte utan venerna och vice versa. Elever kan ha flera språk och som lärare bör man i stället se på 

dessa som ett språksystem. Flerspråkiga använder sina olika språk beroende på i vilket sammanhang 

de befinner sig i, de kan byta språk efter behov och kontext. García menar att det är när lärarna låter 

eleverna vara flerspråkiga och uppmuntrar dem att använda båda sina språk som de utvecklas allra 

mest både kognitivt, språkligt och kunskapsmässigt (García 2015). 

Translanguaging som pedagogik - teori 

García och Wei (2014) har tagit fram en modell över vid vilka didaktiska mål som lärare kan 

använda sig av translanguaging i sin undervisning. Modellen heter Teaching to learn content and 

language through translanguaging och består av sju mål med strategier för att kunna nå dessa mål 

(fritt tolkat och översatt av mig): 
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Varför? 

Mål 

Vad? 

Strategier 

1. Särskilja och anpassa 

Att särskilja bland eleverna och anpassa 

instruktioner till olika typer av elever i det 

mångspråkiga klassrummet. 

Översättning 

2. Skapa förförståelse  

Att skapa en förförståelse så att eleverna kan 

skapa sig en förståelse för ämnet som 

undervisas och hur språket används i ämnet. 

Gemensam genomgång 

Grupparbete 

Läsning av flerspråkiga texter 

Lyssna på flera språk/Visuell hjälp 

Projektarbete 

Tematiskt arbete 

Egen forskning 

3.  Djupare förståelse, utveckla ny 

kunskap och kritiskt tänkande 

Att få eleverna att genom ny kunskap utveckla 

ett kritiskt tänkande och förhållningssätt. 

Gemensam genomgång 

Grupparbete 

Läsning av flerspråkiga texter 

Lyssna på flera språk/Visuell hjälp 

Projektarbete 

Tematiskt arbete 

Egen forskning 

Inre tal 

Skriva på annat språk (modersmål) 

4. Tvärspråkliga översättningar och 

flerspråkig medvetenhet 

Att stärka elevernas förmåga att möta de 

kommunikationsutmaningar som utbildning 

ställer.  

Ordväggar 

Början på meningar 

Hitta språkliga likheter, t.ex. bok – book  

Jämföra med flerspråkiga texter 

Jämföra språk med hjälp av flerspråkiga 

ordlistor, syntax- och morfologiövningar 

5. Tvärspråklig flexibilitet 

Att eleverna använder alla sina språkliga 

kompetenser. 

Växla mellan språk och media 

Översätta 

Använda translanguaging vid tal och skrift 

6. Identifiering av språkets position 

Att engagera eleverna. 

Alla punkter ovan 

7. Undersöka lingvistiska olikheter 

Att eleverna upptäcker lingvistiska olikheter, 

upplöser lingvistiska hierarkier och sociala 

strukturer. 

Alla punkter ovan 
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García och Wei menar att mål 1, 2 och 3 syftar till att kommunicera och skaffa sig lämplig kunskap, 

mål 4 och 5 till att skaffa sig nya språkkunskaper samtidigt som man bibehåller sina gamla och mål 

6 och 7 ska leda till att eleverna förstår samhället bättre genom att undersöka språkliga olikheter och 

strukturer (García & Wei 2014, s. 120-121). 

Strategierna för att nå de sju målen sammanfattar García och Wei i tre huvudpunkter (2014, s. 121-

122): 

1. Lärarens försök att skapa mening genom 

 Translanguaging när det behövs för förståelsen. 

 Uppmuntra eleverna att använda translanguaging i inre tal (Inner speech). 

2. Lärarens användning av klassrummets utformning som en resurs för translanguaging, 

vilket kan innebära: 

 Möjligheten att skapa flerspråkiga texter i olika gener genom ett referensbibliotek. 

 Möjligheten att använda sig av stöd via multimedia, t.ex. datorer och Ipad. 

 Möjligheten att använda sig av eller skapa ett flerspråkigt klassrum genom flerspråkiga 

ordväggar/planscher, flerspråkiga meningar, o.s.v. 

 

3. Lärarens användning av klassrummets struktur och läroplan/kursplan för arbete 

enligt translanguaging: 

 Placering i klassrummet efter språkgrupper (modersmål) för att underlätta gruppsamtal 

och grupparbete vid användning av translanguaging. 

 Projektarbeten och tematisk undervisning med praktiska moment, t.ex. multimedia som 

film. 

 Forskaruppgifter där eleverna kan använda sig av translanguaging när de får fram ny 

information. 

 Att arbeta kursplansövergripande, d.v.s. inkludera språkundervisning i ämnesstudier. 

 Språkjämförande uppgifter, d.v.s. att arbeta med tvärspråkliga jämförelser och bygga 

upp en flerspråklig medvetenhet. 

Translanguaging som pedagogik - praktik 

Gudrun Svensson beskriver i sin artikel Translanguaging – att använda flerspråkighet i 

undervisningen (2015) hur man i en mellanstadieklass började arbeta utifrån Translanguaging- 

pedagogiken (Svensson 2015). I klassen talades 12 olika förstaspråk. En av lärarna talade arabiska, 

vilket var ett av språken i klassen. Metoden som användes bygger på två basprinciper inom 

Translanguaging, social rättvisa (social justice) och social träning (social training). Dessa 

basprinciper har Gudrun Svensson hämtat från Garcías bok Bilingual education in the 21
st
 century: 

a global perspective (2009). Social rättvisar handlar om vilka attityder som finns kring 

flerspråkighet, d.v.s. att läraren har en positiv attityd till flerspråkigheten i klassen. Läraren måste 

lägga upp undervisningen ”på en åldersrelaterat hög kognitiv nivå med fokus på det språkliga i 

meningsfulla sammanhang” (Svensson 2015). Social träning handlar om vilka metoder som 

används för lärande, d.v.s. hur läraren genom sin planering av undervisningen ser till att elevernas 

förstaspråk integreras.  
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Undersökningen började med att man kartlade elevernas språkkunskaper genom att de själva fick 

uppskatta sina språkkunskaper i deras olika språk. Klassen arbetade sedan med flera olika övningar 

där lärarna lyfte fram fördelen med att vara flerspråkig. Bland annat skrev de på båda språk i sina 

elevdagböcker, de nyanlända skrev först på sitt modersmål och de som kommit längre med 

svenskan gjorde tvärtom (Svensson 2015).  

Eleverna fick sedan arbeta praktiskt i språkpar med temat Broar i världen. Här fick eleverna ta hjälp 

av föräldrar, modersmålslärare för att översätta begrepp och texter till sitt förstaspråk. Hela arbetet 

redovisades genom att grupperna gjorde planscher som ställdes ut på skolan (Svensson 2015).  

Gudrun Svensson påpekar att de ännu inte kunnat dra några vetenskapliga slutsatser men framhåller 

att eleverna själva nu uppskattar att deras kunskaper i både första- och andraspråket har stärkts. 

Lärarna i studien anser även att elevernas ”insikter och förståelse för ämnena blir bredare och 

djupare” (Svensson 2015). Det framhålls även att föräldrarnas engagemang i elevernas utbildning 

ökat i och med projektet. 

 

Teoretiskt perspektiv 

”Elever lär i samspel med andra, med lärare och klasskamrater och människor utanför skolan. Språk 

är dessutom ett avgörande verktyg för att länka samman det de redan kan med ny kunskap” (Hajer 

& Meestringa 2010, s. 47). Med detta citat i ryggen förstår jag vikten av att lära känna eleverna och 

deras språkkunskaper. Med insikten i att det är vad jag som lärare gör som avgör hur väl mina 

elever kommer att lyckas inleder jag därför kapitlet med teori om min syn på att lära. 

Att lära 

Jag ser på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Det innebär att man inte kan undvika att lära: 

”frågan är snarare vad vi lär oss i olika situationer” (Säljö 2000, s. 47). Det sociokulturella 

perspektivet har sina rötter i den ryske psykologen Lev Vygotskys idéer. Enligt Vygotsky sker 

inlärning i det han kallar för den proximala utvecklingszonen. Zonen utgör avståndet mellan elevens 

förmåga att utföra en uppgift under en vuxens eller kamrats vägledning och elevens förmåga att 

utföra uppgiften på egen hand. 

Grundprinciperna i det sociokulturella perspektivet är att människan lär genom att delta i olika 

verksamheter. Kunskap är integrerat i dessa verksamheter/sammanhang och genom att delta och 

samspela med andra människor tillägnar vi oss kunskap (Säljö 2000, s. 47-48, 66-67, 72-73). Säljö 

menar att lära och utvecklas ur ett sociokulturellt perspektiv innebär att lärande ska förstås ur två 

aspekter. Den första aspekten är att man lär inom en dynamisk kultur, vilket innebär att samhällets 

verksamheter ständigt utvecklas och ger människan nya redskap för att lära och utveckla både sin 

praktiska som sin intellektuella förmåga. Den andra aspekten ska ses som en konsekvens av den 

första, d.v.s. människans förmåga att lära handlar om hur hen tar sig an dessa redskap och förmår att 

använda dem. Säljö sammanfattar det som: ”i ett sociokulturellt perspektiv har människors förmåga 

att lära och att utvecklas – såväl kollektivt som individuellt – ingen bestämd gräns. Vi skapar hela 

tiden redskap med vars hjälp vi kan lösa fysiska och intellektuella problem” (Säljö 2000, s. 73). 

Jag vill med denna teoretisering av begreppet sociokulturellt perspektiv förtydliga att jag skriver 

inom ramen för en speciell kunskapstradition. 
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Metod 

Kapitlet inleds med en beskrivning av mitt vetenskapliga synsätt, vald metod, urvalet av 

respondenterna samt forskningsetiken i studien. Det följs av en beskrivning av genomförandet av 

insamling och bearbetning av materialet samt en beskrivning av hur materialet har analyserats. 

Kapitlet avslutas med att metodens tillförlitlighet diskuteras. 

Mitt vetenskapliga synsätt  

Det vetenskapliga synsättet är det dominerande arbets- och tankesättet som man använder sig av i 

sin forskning. Traditionellt identifierar man två inriktningar: positivism och hermeneutik. 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och resultat från denna typ av forskning ska vara 

verifierbara, mätbara och ur forskningen ska man kunna åstadkomma allmängiltiga resultat (Patel & 

Tebelius 1987, s. 28-32). Hermeneutiken kan ses som en motsats till positivismen och har sitt 

ursprung i humanismen. Synsättet handlar om att tolka och förstå de fenomen man undersöker. 

Metoden anses lämplig om forskaren avser att ”få tillgång till informanternas egna upplevelser av 

fenomen samt när informanterna ska ges ett stort utrymme att själva välja vad de vill tala eller 

skriva om” (Westlund 2009, s. 62). 

Avsikten med denna uppsats är inte att dra några generella slutsatser, utan snarare att tolka vad 

andraspråkseleverna på den aktuella skolan anser kännetecknar ett språkutvecklande arbetssätt samt 

hur de upplever lärarnas förhållningssätt till deras flerspråkighet. Jag ansluter mig därför till det 

hermeneutiska synsättet. 

Val av metod 

Syftet med min metodbeskrivning är att göra det möjligt för läsaren att på egen hand bedöma 

resultatens och tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet (Patel & Tebelius 1987, s. 68-76). 

Metod ska ses som reglerna för tillvägagångssättet snarare än själva tillvägagångssättet (Larsen 

2009, s. 17). Patel och Tebelius definierar metod som ”principer för kunskapssökandet” (Patel & 

Tebelius 1987, s. 39). 

Fokusgruppsmetoden 

Fokusgruppsmetoden är en kvalitativ metod som ger möjlighet till ”upptäckande”, ”djup” och 

”kontext” till det fenomen som forskaren önskar fördjupa sig inom (Wibeck 2010, s. 149). Metoden 

”ger också upphov till tolkning och därigenom till förståelse av varför saker är som de är, och hur de 

kom att bli så” (Wibeck 2010, s. 149). En fokusgruppstudie avser inte att ge statistiskt 

generaliserbara resultat utan det som är intressant är vad gruppdeltagarna säger utan att det behöver 

vara representativt för en större grupp (Wibeck 2010, s. 152). 

Metoden fokusgrupp är en typ av gruppintervju som innebär att en samtalsledare samlar en grupp 

människor som, under en begränsad tid, får diskutera ett ämne/frågor som initieras av just 

samtalsledaren (Wibeck 2010, s. 11). Wibeck ger definitionen ”fokusgrupper är en forskningsteknik 

där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren” (Wibeck 2010, 

s. 25). I sin definition vill Wibeck poängtera tre viktiga saker (Wibeck 2010, s. 25-26): 

 Forskningsteknik, d.v.s. metoden syftar till datainsamling i forskningssyfte. 

 Samla in data genom gruppinteraktion, d.v.s. interaktion står i fokus. 

 Ämnet bestäms av forskaren, d.v.s. det är ingen spontan diskussion och gruppen leds av en 

samtalsledare.  

Att använda sig av metoden fokusgrupp anser Wibeck är lämplig i följande situationer (Wibeck 

2010, s. 52-54): 
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 När det finns stora olikheter mellan människor. – Metoden anses lämplig då det finns stora 

skillnader mellan de människor som ska delta. Datan från fokusgruppen kan då ge en inblick 

i hur deltagarna tänker, talar och lever. 

 När handlande och motivation ska undersökas. – Deltagarna vill försöka förstå varandra och 

hur andra hade handlat i samma situation. Gruppdeltagarna jämför därför sina erfarenheter 

och ställer frågor till varandra under diskussionens gång, vilket kan underlätta för 

samtalsledaren som kan upptäcka frågeställningar och funderingar som hen själv inte tänkt 

på. Man bör notera att människan inte alltid handlar som man säger att man gör. 

 När olikheter ska förstås. – Då vissa fenomen och ämnen upplevs på olika sätt kan 

fokusgrupper vara ett sätt att få insikt i andras upplevelser. Gruppsammansättningen bör då 

vara homogen så att olika grupper kan jämföras med varandra. 

 När det finns behov av en vänlig och respektfull undersökningsmetod. – 

Undersökningsmetoden är lämplig om syftet med intervjun är att försöka skapa en trevlig 

och avslappnad interaktion med känslan att någon lyssnar på vad man har att säga. Metoden 

är även lämplig att använda om det finns spänningar mellan olika parter i en fråga men 

motsättningarna får dock inte vara för stora för att fokusgruppmetoden ska fungera.  

 När man vill minska intervjuarens styrande roll. – I en fokusgruppintervju behöver inte 

samtalsledaren på samma sätt hålla igång samtalet och introducera nya frågeställningar som 

vid en individuell intervju. 

 När man vill veta hur en grupp tillsammans tänker kring ett ämne/fenomen. – Metoden 

anses lämplig då forskaren vill åt gemensamma, kulturellt förankrade attityder eller 

föreställningar. 

Fokusgrupper bör inte användas om ändamålet inte är forskningsinriktat, d.v.s. ämnar till att besvara 

forskningsfrågor. T.ex. bör man inte använda fokusgrupper vid konflikthantering eller när man vill 

nå enighet i något eller fatta ett beslut. De bör inte heller användas när gruppdiskussioner inte är ett 

lämpligt forum så att alla kan göra sin röst hörd, t.ex. om lärare och elever tillsammans ska 

diskutera arbetsförhållanden. När det krävs statistisk data för att kunna generalisera är inte 

fokusgruppmetoden gångbar. Det är även viktigt att ämnet är anpassat för gruppdeltagarna för att 

man ska kunna få ut något av studien (Wibeck 2010, s. 54-55). 

Mitt val av undersökningsmetod 

Utifrån min problemformulering har jag valt att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden. 

Jag vill i min studie skapa förståelse för hur de tvåspråkiga eleverna upplever att lärarna arbetar 

efter translanguaging-pedagogiken på den undersökta skolan samt vad som enligt dem kännetecknar 

ett språkutvecklande arbetssätt. Detta vill jag uppnå genom den kvalitativa metoden, då den avser 

att tolka och förstå enskilda fall. 

Fokusgruppmetoden anser jag lämplig då jag ville att eleverna skulle, genom att skapa en trevlig 

och avslappnad interaktion, få känslan av att någon lyssnar på vad just de tycker och upplever. Detta 

anser jag är speciellt viktigt då många har svårt med språket och därför inte får eller vågar göra sin 

röst hörd (När det finns behov av en vänlig och respektfull undersökningsmetod). Genom denna 

metod kunde jag sätta igång samtalet och sedan vara lite av en fluga på väggen samt introducera 

nya frågeställningar som dök upp eller hoppa över de som redan tagits upp i samtalet (När man vill 

minska intervjuarens styrande roll). Eftersom jag ville veta hur just gruppen SVA-elever tänker 

kring lärarnas förhållningssätt samt vilka arbetssätt de anser hjälper dem i sin språkutveckling 

passade fokusgruppmetoden undersökningens syfte (När man vill veta hur en grupp tillsammans 

tänker kring ett ämne/fenomen). 
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Urval 

Vid planering av hur forskaren ska sätta samman sin fokusgrupp utgår man från ett strategiskt urval, 

d.v.s. deltagarna väljs utifrån undersökningens mål. Vad är det som forskaren vill ”få ökad insikt 

och förståelse genom att på djupet studera vad ett mindre antal människor har att säga i en viss 

fråga” (Wibeck 2010, s. 66). 

När man gör sitt urval, d.v.s. sätter samman fokusgrupperna, bör man ta följande frågor i beaktning: 

 ”Hur ska intervjupersonerna väljas ut? 

 Hur villiga är dessa att ge sin bild av verkligheten? 

 Hur stor förmåga har de att uttrycka sig? 

 Finns det risk att dominanta personer tar över diskussionen på bekostnad av de mer tillbakadragna?” 

(Wibeck 2010, s. 152). 

Beroende på undersökningens syfte kan man välja att ha homogena eller heterogena grupper 

(Wibeck 2010, s. 63). När man vill uppnå ett samförstånd i fokusgruppen rekommenderar Wibeck 

att man använder sig av homogena grupper, då man antar att gemensamma erfarenheter och 

intressen gör att gruppen är mer villig att dela åsikter och personlig information med de andra. Om 

syftet däremot är att jämföra åsikter hos människor med olika bakgrund bör samtalen göras med 

homogena deltagare i varje grupp men de jämförande grupperna bör vara heterogena, t.ex. elever i 

en grupp, lärare i en annan, rektorer i den tredje o.s.v. 

När man väljer gruppsammansättningen kan forskaren själv sätta ihop grupper eller använda sig av 

redan existerande. Det finns givetvis för- och nackdelar med de båda sätten menar Wibeck (2010, 

65-66). Om deltagarna i gruppen är främlingar för varandra kan de som är blyga bli ännu mer 

tillbakadragna och de som är starka blir då ännu mer tongivande i diskussionerna. Detta är då något 

man kommer runt vid användandet av redan existerande grupper. Wibeck menar att vid användandet 

av existerande grupper får forskaren ”en inblick i en av de sociala kontexter där idéer formas och 

beslut fattas” (Wibeck 2010, s. 65). 

Enligt Wibeck bör antalet deltagare i en fokusgruppintervju inte vara färre än fyra men inte heller 

fler än sex. Är antalet deltagare fler än sex får samtalsledaren ta en aktiv roll så att alla deltagare får 

komma till tals (Wibeck 2010, s. 62). 

Mitt urval 

Undersökningen genomförs på en F-6-skola med ca 350 elever, ungefär 30 % av eleverna har ett 

annat modersmål. Skolan arbetar just nu med Skolverkets utvecklingspaket Språkutvecklande 

arbetssätt i alla ämnen. Skolverket har tagit fram ett utvecklingspaket i syfte att stödja lärare i alla 

skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras 

kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet består av Skolverkets bok Greppa 

språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, ett diskussionsunderlag samt filmer från 

Skolverket. Utvecklingspaketet tar upp alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och 

skriva. Skolan har delat upp lärarna i tvärgrupper, d.v.s. i varje grupp ingår lärare från låg-, 

mellanstadiet och ämneslärare. Träffarna hålls av skolans förstelärare och det är inbokat fem 

tillfällen om cirka två timmar. 

Min undersökning genomförs i samarbete med skolan och med hjälp av svenska som 

andraspråkläraren. SVA-läraren är i grunden utbildad förskollärare men har läst upp SVA-

behörighet och arbetar nu med SVA och som speciallärare på skolans mellanstadie. Hon har idag 31 

elever som läser SVA i fem mindre grupper. Det var i dessa grupper som jag genomförde min 

undersökning. Mitt urval består med andra ord av homogena (endast SVA-elever) och redan 

existerande grupper (de är i sina vanliga SVA-grupper). De fem fokusgrupper är fördelade enligt: 

två vardera i årskurs fem och sex samt en grupp i årskurs fyra. Grupperna i årskurs fem och sex 
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varierade mellan 4 och 6 deltagare medan gruppen i årskurs fyra blev något stor med totalt åtta 

deltagare.  

Beskrivning av informanterna 

Respondenterna i undersökningen består av de elever på mellanstadiet (årskurs 4-6) som läser SVA, 

totalt 31 elever. 30 elever deltar i undersökningen, varav 16 är pojkar och 14 är flickor. I gruppen 

finns modersmålen arabiska, somaliska, persiska, thailändska, kurdiska, dari, kiswahili, romani, 

armeniska, bosniska och grekiska representerade. Många av eleverna talar och förstår även andra 

språk som de kommit i kontakt med under sin uppväxt, t.ex. koreanska, ”indiska” (En elev har 

uppgett ”indiska” som språk. Det finns dock inget språk i Indien som heter så. I Indien finns minst 

30 olika språk, vanligast är engelska och hindi) och swahili (se Bilaga 4). Några av eleverna läser 

även ett B-språk (främmande språk) som tillval, t.ex. tyska, franska och spanska. Möjligheten att 

välja till språkstudier förutom engelska och modersmål får eleverna från och med årskurs 6. 

Av de intervjuade eleverna är 6 elever nyanlända och 16 är födda i Sverige medan resterande kom 

till Sverige för 6-10 år sedan. 22 av eleverna har gått hela sin skolgång i svensk skola medan 7 

elever har börjat sin svenska skolgång i Förberedelseklass (FBK). 

De största språken bland SVA-eleverna, förutom svenska, är arabiska (16 st) och somaliska (6 st). 

Många anger även att de talar engelska (se Bilaga 3). 7 av eleverna uppger att deras föräldrar inte 

talar svenska, 5 av dessa uppger att de inte talar svenska hemma. 2 anger att de talar svenska med 

syskon hemma. 5 av eleverna uppger även att de talar olika språk med sina föräldrar och 2 elevers 

föräldrar kan inte läsa och/eller skriva på sitt modersmål. 2 har angett att endast den ene föräldern 

kan det. 1 elev har även angett att föräldern inte kan skriva på sitt modersmål men kan skriva på 

arabiska. 

Alla elever säger att de talar svenska i skolan. De språkgrupper som är större, arabiska och 

somaliska, har även angett att de talar sitt modersmål i skolan. 7 elever säger sig tala engelska i 

skolan, då några av de intervjuade eleverna har haft det som skolspråk innan de kom till Sverige. 

För de andra kan detta troligtvis tolkas som att de hänvisar till engelskundervisningen.  

19 av eleverna går på modersmålsundervisning, 9 har ingen modersmålsundervisning och 1 elev har 

angett att hen ibland har modersmålsundervisning. 

4 av eleverna upplever att föräldrarna inte kan hjälpa dem med läxorna från skolan. 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet ska all forskning ske i enlighet med ”några allmänna regler som alla svarar 

mot mer generella levnadsregler” (Gustafsson m.fl. 2011, s. 12): 

1. ”Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat  

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra  

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering  

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö  

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning” (Gustafsson m.fl. 2011, s. 12). 

Jag har i min undersökning tagit ovanstående punkter i beaktning. Jag har i min metod, 

fokusgruppmetoden, genomfört dem på ett etiskt godtagbart sätt. Syftet med studien är väl känt för 
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intervjupersonerna, eleverna är med andra ord medvetna om varför intervjuerna görs. 

Vårdnadshavarna till de intervjuade eleverna är informerade via brev om min studie. Brevet är 

utformat i enlighet med de forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten som 

Högskolan Dalarna har satt upp (se Bilaga 1). I brevet har jag förklarat vem jag är, att studien 

genomförs tillsammans med skolan och Svenska som andraspråk-läraren. I brevet framgår det 

tydligt vad syftet med studien är. Eftersom jag genomförde studien som en del i skolans arbete i 

samspråk med SVA-läraren ansåg jag att det inte var nödvändigt med föräldrarnas samtycke, utan 

att det räckte med elevernas. Intervjupersonernas personuppgifter hanterats konfidentiellt och de 

uppgifter som framkommer genom intervjun kommer endast att användas i denna undersöknings 

syfte.  

Genomförande 

Vid genomförandet av intervjuerna kan man enligt Wibeck använda sig av strukturerade eller 

ostrukturerade intervjuguider (Wibeck 2010, s. 69). En strukturerad intervjuguide bör innehålla fem 

typer av frågor menar Wibeck: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor 

samt avslutande frågor. En öppningsfråga ska vara av karaktären att få deltagarna att känna sig 

avslappnade och att de har något gemensamt. Dessa bör därför helst handla om fakta snarare än om 

attityder och åsikter. Introduktionsfrågor används till att introducera deltagarna till ämnet forskaren 

avser att diskutera. Övergångsfrågor är precis som det låter frågor som ska leda samtalet vidare. 

Nyckelfrågorna är de viktigaste frågorna för analysen och de bör vara mellan två och fem till 

antalet. De avslutande frågorna är till för att summera samtalet, vanligt är att samtalsledaren gör en 

kort muntlig sammanfattning och att deltagarna får kommentera och reflektera över vad som 

framkommit i samtalet. Oftast avslutas samtalet med att samtalsledaren frågar: Är det nån som vill 

tillägga något? (Wibeck 2010, s. 69-70).  

Jag har vid mina fokusgruppintervjuer använt mig av en strukturerad intervjuguide (se Bilaga 2 

Gruppsamtal). Fem gruppsamtal genomfördes bland SVA-eleverna, där eleverna var i sina ordinarie 

SVA-grupper, med andra ord årskurs- och klassvis. Fördelningen var en grupp med fyror och två 

grupper med femmor respektive sexor. Gruppsamtalen tog 20-30 minuter att genomföra. 

Alla gruppintervjuer genomfördes samma vecka i elevernas ordinarie svenska som andraspråk-

grupper samt på deras ordinarie SVA-tid. Detta gjorde att eleverna inte behövde gå ifrån ordinarie 

undervisning samt känna sig utpekade genom att de blev utplockade från klassen. Eleverna fick 

med hjälp av mig och SVA-läraren fylla i ett formulär angående deras språkkunskaper samt göra en 

egen uppskattning om deras språkkunskaper. Själva fokusgruppintervjuerna spelades in med hjälp 

av en Ipad och appen Quick Voice. Under samtalen fördes kortare anteckningar både av mig och av 

SVA-läraren så att vi kunde summera samtalet i slutet enligt formen för strukturerade intervjuer 

(Wibeck 2010, s. 69-70). 

Databearbetning och analysmetod 

Databearbetning 

Wibeck menar att beroende på undersökningens frågeställning kan olika nivåer av transkribering 

användas: 

Nivå 1 – ”innebär en detaljerad transkription, där talspråksformer, talstyrka, tvekljud, överlappande 

tal, betonade ord, talhastighet med mera finns med” (Wibeck 2010, s. 91). 

Nivå 2 – även denna nivå är ordagrann. ”Alla identifierbara ordförekomster återges, och även 

omtagningar, felstarter och liknande skrivs ut” (Wibeck 2010, s. 91). Dock använder man sig av 

konventionell stavning och pauser angers i sekunder inom parentes, t.ex. (2 s). 
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Nivå 3 – ”är helt skriftspråksnormerad. Oavslutade meningar, omtagningar, tvekljud och 

uppbackningar har helt tagits bort” (Wibeck 2010, s. 91). Den text man skriver består på denna nivå 

av korrekta meningar, stor bokstav och punkt. Syftet är här att återge det huvudsakliga innehållet i 

det som sägs, mer som en summering. 

Jag använder mig av nivå 3 vid min transkribering, d.v.s. jag har transkriberat inspelningarna genom 

att sammanfatta samtalen. Alla pauser, oavslutade meningar eller tvekljud är borttagna och jag har 

skrivit ner texten enligt skriftspråkets normer.  

Analys 

Analysens mål är ”att upplysa människor om sådant de inte tidigare visste och att lyfta förståelsen 

till en ny nivå (Wibeck 2010, s. 104). En forskares uppgift är att dra slutsatser utifrån det hen funnit 

i materialet. Var det någonting som i och med studien bekräftades eller utmanades? Vilka 

konsekvenser kan resultatet medföra? Var något nytt eller oförutsett? 

Jag har valt att använda mig av det Wibeck kallar för innehållsanalys för mina fokusgruppsdata. 

Analysen går ut på att man går tillbaka till syftet och studiens frågeställningar då de styr både 

datainsamlingen och val av analysmetod. Forskaren delar upp datan i kategorier och söker efter 

trender i dessa. Kategorierna summeras för att forskaren lättare ska kunna upptäcka mönster i det 

insamlade materialet. Det går bra att sammanfatta varje diskussion för sig och sedan sammanföra 

dem till olika teman (Wibeck 2010, s. 96-97).  

Efter transkriberingen kategoriserar jag alla gruppers svar efter frågeformuläret. Eftersom 

fokusgruppmetoden tillät mig att använda frågeformuläret som en frågeguide har jag slagit samman 

vissa frågor och kategoriserat in svaren under lämplig kategori. Det kategoriserades således under 

rubrikerna: 

 Är det tillåtet att du talar på ditt modersmål i klassrummet? 

 Finns det situationer där du uppmuntras att använda ditt/dina språkkunskaper i 

klassrummet?  

 Har du någon hjälp på ditt modersmål i klassrummet? 

 Har du någon annan hjälp? 

 Vilken typ av hjälp är viktigast för dig? 

 Vad gör dina kompisar för att du lättare ska förstå och delta i undervisningen? 

 Vad gör din lärare för att du lättare ska förstå och delta i undervisningen? 

 Har du nytta av dina kunskaper från hemlandet/hemspråket i skolan? 

 Tycker du att du får möjlighet att visa vad du kan? 

 Vad kan skolan göra för att du lättare ska kunna vara med och delta på allt? 

Dessa använder jag även som rubriker i min resultatdel. Därefter tolkar jag mitt material utifrån 

studiens syfte, d.v.s. att ur de tvåspråkiga elevernas perspektiv undersöka hur skolans lärare arbetar 

efter translanguaging-pedagogiken. I min resultatdiskussion kopplar jag samman min teoretiska 

utgångspunkt med de intervjuade elevernas svar kopplat till den tidigare forskning som jag tagit del 

av. 

Min undersöknings tillförlitlighet, trovärdighet, rimlighet och samvetsgrannhet 

Eftersom det kan vara svårt för utomstående att tolka och analysera min insamlade data på exakt 

samma sätt som jag gjort har jag försökt att i mitt Metod-kapitel redovisa för förutsättningarna för 

min undersökning. Jag redogör för mitt vetenskapliga synsätt, motiverar och redogör för mina val 
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angående metod, urval, genomförande, bearbetning och analys av datan samt följer de 

forskningsetiska anvisningar som Högskolan Dalarna tagit fram. Elevernas brist på självinsikt vara 

en vilseledande faktor för att bedöma studiens tillförlitlighet. Jag har dock försökt att värdera 

trovärdigheten och rimligheten i elevernas svar för att producera en så tillförlitlig rapport som 

möjligt.  
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Resultat 

Fokusgruppsamtalen 

Är det tillåtet att du talar på ditt modersmål i klassrummet? 

De flesta av eleverna upplever att det inte är tillåtet att tala på sitt modersmål i klassrummet. Någon 

elev uttryckte det som ”nej, det är olagligt”. Varför det inte skulle vara tillåtet kan summeras i denna 

elevs uttalande: ”Nej, det är det inte. De andra kan tro att vi säger fula saker”. Det var endast i en 

grupp som man upplevde det som tillåtet men de sa att ”alla har inte någon som talar samma språk 

och då blir det ju svårt”. Av fem grupper var det då endast i en grupp som någon elev uppfattade det 

tillåtet att tala sitt modersmål. 

Finns det situationer där du uppmuntras att använda ditt/dina språkkunskaper i 

klassrummet?  

De flesta eleverna upplever inte att de uppmuntras att använda sitt modersmål i klassrummet. En 

elev säger att hen ibland skriver ord i sin text på sitt modersmål för att sedan slå upp dem, utan att 

tappa flytet i skrivandet. Eleverna hjälper ibland varandra med översättning eller förklaringar men 

detta sker spontant. De tillfällen då de uppmanas att använda sitt modersmål är oftast om läraren 

behöver hjälp med översättning. Ett exempel som nämndes var vid religionsundervisning och 

Koranen.  

På frågan om det förekom organiserade gruppdiskussioner/arbeten språkvis sa eleverna att de inte 

får det men gör det ibland ändå. De har blivit tillsagda av läraren att prata svenska så alla förstår. En 

annan grupp sa att ”man måste prata svenska i klassen” De skulle dock gärna ha gruppdiskussioner 

på sina modersmål om det är möjligt. Även här var svaren väldigt samstämmiga, alla grupper 

påpekar återigen att man ska prata svenska i klassrummet. 

De elever som har blivit uppmuntrade att hjälpa andra på sitt modersmål anger att det var på en 

annan skola.  

Har du någon hjälp på ditt modersmål i klassrummet? 

I klassrummen finns det inget tvåspråkigt material, ingen hjälp på väggarna eller lexikon på deras 

modersmål. De lexikon som finns är svensk-engelska. Det finns inga läromedel på deras hemspråk 

men de har möjlighet att låna viss litteratur på modersmålet på skolans bibliotek. 

Alla elever i årskurs sex har tillgång till varsin Ipad och dessa använder de i sin undervisning, bland 

annat för att översätta begrepp/ord man inte förstår eller vill skriva. 

Några elever har haft hjälp av studiehandledare tidigare, på andra skolor eller när eleven gick i 

förberedelseklass. Tre elever har fortfarande hjälp av studiehandledare i vissa ämnen som 

matematik, SO och NO. Det är en elev i årskurs 4, en i årskurs 5 och en i årskurs 6. De tycker att 

det är bra. 

En elev nämner att de en gång haft ett prov där det fanns med ett arabiskt lexikon, vilket hen tyckte 

var mycket bra. 

Har du någon annan hjälp? 

Alla eleverna går på SVA och de flesta tycker att det är väldigt bra då de i små grupper går igenom 

ämnen och begrepp. De känner att det är lättare att fråga när man inte förstår. I vissa grupper 

framkommer det att klimatet i klassen inte är så tillåtande för att göra fel, vilket gör att eleverna 

som inte förstår drar sig för att fråga då de är rädda att andra elever ska skratta åt dem.  
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Några elever anser att de kommit så långt i sin svenska att de inte behöver en speciell introduktion 

av ett nytt ämne utan endast med skrivandet och speciellt då med den svenska grammatiken.  

Vilken typ av hjälp är viktigast för dig? 

Alla elever upplever att det som hjälper dem till förståelse är att få se på bilder och film som stöd 

inte bara att lärarna förklarar och de sedan skriver ner anteckningar. Några elever tyckte att det var 

lättare att hänga med om man även har genomgången på ett papper som de kan följa med i. Några 

elever nämner en viss lärare som väldigt duktig på att förklara så de förstår. Hen visar mycket 

bilder, filmer, visar med konkreta föremål och förklarar svåra ord. Hen låter eleverna vara aktiva 

och undersöka/upptäcka kunskap själva utifrån en tydlig struktur. 

Flera elever nämner att de vill ha mer tid i sina SVA-grupper eller andra mindre grupper i 

klassrummet för att få förklaringar av svåra ord och begrepp i alla ämnen. Många anser även att de 

hade varit hjälpta av att haft en egen Ipad för att kunna översätta själva. 

En grupp önskade mer förklaringar direkt med läraren speciellt i matematik. Många angav att de 

vågar inte säga att de inte förstår inför hela klassen. 

Att repetera tycker eleverna är bra och många önskar genomgång/repetition 2-3 gånger av ämnet 

man ska arbeta med. Eleverna uppger idrott som ett ämne där man ofta har flera genomgångar, först 

förklarar läraren, sedan visar hen med en elev eller får några elever visa vad/hur man ska göra. 

Vad gör dina kompisar för att du lättare ska förstå och delta i undervisningen? 

Endast en grupp svarade på frågan, och sa att det finns en respekt för varandra i klassrummet vilket 

gör att de vågar fråga och alla hjälps åt att förklara. 

Vad gör din lärare för att du lättare ska förstå och delta i undervisningen? 

En grupp tog upp idrotts- och träslöjdslektionerna som exempel på att upplägget fungerar bra för 

deras förståelse, eftersom lärarna förklarar bra, flera gånger och på olika sätt samt visar hur man ska 

göra. En elev i en annan grupp tog upp att det på engelskan fungerar väldigt bra då de arbetar i små 

grupper, ser på filmer och sedan arbetar med texterna. Eleverna upplever att just variationen är ett 

bra sätt för att öka förståelsen för ämnet.  

Har du nytta av dina kunskaper från hemlandet/hemspråket i skolan? 

De flesta uppger att de endast har nytta av sina kunskaper från hemlandet/hemspråket då de har 

arbetat i geografin med sina hemländer eller inom religionskunskapen. De säger dock att det är 

viktigt för dem att kunna sitt hemspråk då det är en viktig länk till sin släkt och deras kultur. ”Om 

inte jag kan lära mina barn arabiska kommer de inte att kunna prata med sina släktingar”. Några 

nämner även att det är bra att kunna många språk och att de har en fördel där. 

Tycker du att du får möjlighet att visa vad du kan? 

Alla elever anser inte att de kan visa vad de kan eftersom de inte har språket. En elev anser att hen 

hade varit hjälpt av att kunna få skriva på sitt hemspråk. Några elever säger att de hellre hade varit i 

mindre grupper eller ensamma med läraren för att våga tala och fråga.  

En elev säger att lärare tror att ”jag är efterbliven” bara för att jag inte alltid förstår. Samma elev 

fortsätter: ”många förutsätter att man inte förstår bara för man ser utländsk ut”. 

Vad kan skolan göra för att du lättare ska kunna vara med och delta på allt? 

Följande punkter framkom, i svaren från de intervjuade eleverna, som framgångsfaktorer för att de 
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ska kunna vara med och delta på allt: 

 Att läraren har ”kontroll” över klassen. Eleverna vill ha ordning och reda för att kunna kon-

centrera sig, d.v.s. de vill ha stränga lärare då anser de att det blir tyst och lugnt. 

 Att läraren respekterar dem. 

 Att undervisningen anpassas, d.v.s. anpassning av språket till den nivå som eleverna behärs-

kar. Eleverna tappar intresse om de får en för svår text. De vill ha enklare ”papper” som för-

klarar mer.  

 Att arbeta i små grupper.  

 SVA-undervisning. 

 Tydlighet och struktur. 

 Ipad som hjälp i skolarbetet, för översättning och lärande spel. 

 Modersmålsundervisning, enklare att kunna översätta och uttrycka sig om man är duktig i 

sitt modersmål. 

 Ha häften/papper med frågor till ämnet som man arbetar med. 

 Inte för långa genomgångar, då tappar de elever som har svårt med språket intresset. 

 Studiehandledning på modersmålet. 

Kommentar 

Eleverna har uppfattningen av att det inte är tillåtet att prata på sitt modersmål i klassrummet, ”det 

är olagligt” osv. Ingen av eleverna ifrågasätter den ”oskrivna” regeln utan hänvisar till att de andra 

eleverna kan tro att de säger fula saker. För att vara helt säker på att det inte fanns någon regel på 

skolan om att man endast fick prata svenska gick jag och svenska som andraspråkläraren igenom 

skolans ordningsregler och det fanns ingen regel som på något sätt antyder att det skulle vara 

förbjudet att tala andra språk än svenska i skolan. Frågan är då varifrån den föreställningen 

kommer? Och varför förutsätter/var kommer den förutfattade meningen från att bara för att de 

pratar sitt modersmål så säger de fula saker? Är detta något som eleverna själva skapar eller är det 

något som någon lärare verkligen har sagt till dem? Det kan kanske vara svårt för eleverna att skilja 

på vad som verkligen har sagts eller vad de tolkat in själva i lärarens förhållningssätt.  

I kartläggningen skattar många sina kunskaper i svenska rätt högt. Samtidigt kunde jag se att några 

av de elever som satt sig på de två högsta nivåerna (4 och 5) inte kunde stava till t.ex. svenska. 

Av alla de intervjuade eleverna når inte hälften alla de åldersadekvata målen för SVA, d.v.s. läsa, 

skriva och tala, (Lgr11) enligt läraren i svenska som andraspråk. Målet att tala uppnås i princip av 

alla, läsa klarar de flesta men många fallerar i den skriftliga delen. Kunde deras skriftspråk ha 

utvecklats snabbare om de haft möjligheten att få utgå från sitt modersmål eller att fler hade haft 

studiehandledning? 

En tredjedel av de intervjuade eleverna har ingen modersmålsundervisning på grund av att det i 

vissa språk inte finns någon modersmålslärare (armeniska), någon motivation hos eleven eller 

okunskap om förstaspråkets betydelse från hemmet. 

De yngre eleverna hade inte lika lätt att reflektera över om läraren har ett speciellt arbetssätt och 

hade inte heller insett vikten av att kunna använda sitt modersmål i undervisningen. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att ur de tvåspråkiga elevernas perspektiv undersöka hur skolans lärare 

arbetar efter translanguaging-pedagogiken. Följande frågeställningar har behandlats: 

 Vilket förhållningssätt har lärarna till flerspråkighet i klassrummet ur andraspråkselevernas 

perspektiv? 

 Vad kännetecknar enligt andraspråkseleverna ett språkutvecklande arbetssätt? 

 Vilka av de metoder eller arbetssätt som lärarna använder anser andraspråkseleverna själva 

vara gynnsamma för deras förståelse och kunskapsutveckling i ämnesundervisning och 

andraspråksinlärning? 

Metoddiskussion 

Inom ramen för den kvalitativa forskningen har undersökningsmetoden fokusgruppintervju valts, då 

denna undersökning ämnar till att gå på djupet med respondenterna och inte vill generalisera eller 

mäta ett fenomen. Vad som är viktigt enligt problemformulering och syfte är att försöka se hur 

andraspråkseleverna på just denna skola uppfattar translanguaging-pedagogiken.  

 

Det finns givetvis både för- och nackdelar med alla metoder och som forskare får man ställa dessa 

mot varandra och välja den metod som man bäst anser kan ge den information som undersökningen 

kräver. I avsnittet Val av metod har jag redogjort för dessa och motiverat varför jag valde 

fokusgruppmetoden. Nackdelen med fokusgruppsintervjuer kan vara att alla inte kommer till tals, 

då några i gruppen kan vara tongivande för vad man får tycka och säga. Samtalen i mina 

fokusgrupper var väldigt samstämmiga men jag upplevde inte att det var någon som var mer 

tongivande och någon som inte fick komma till tals. Jag fördelade ordet och gick ”laget runt” så att 

alla skulle känna sig motiverade att svara. Varför svaren i grupperna var så samstämmiga kan 

kanske bero på att de var i sina vanliga trygga grupper där man inom gruppen har en viss attityd till 

skolan och lärarna. Även om SVA-läraren satt med så uttryckte de vad de tyckte fungerade mindre 

bra. Jag upplevde inte att de ”höll igen” även om SVA-läraren kan ses som en representant från 

skolan.  

Fördelen med metoden är att forskaren har rollen av en samtalsledare i stället för en intervjuare 

vilket ger en mer lättsam och öppen atmosfär och forskare kan fånga upp och be respondenterna 

utveckla sina svar eller lägga till följdfrågor under samtalets gång (Wibeck 2010, s. 52-55). Detta 

ansåg jag var viktigt då andraspråkseleverna har en begränsad svenska och man kan behöva be dem 

förklara eller ge exempel på vad de menar för att de ska få fram vad de vill säga. En annan fördel 

var att jag på detta sätt kunde genomföra samtal med i princip alla elever med svenska som 

andraspråk (endast en elev deltog inte) på mellanstadiet på den aktuella skolan. Detta hade inte varit 

möjligt då tiden för examensarbetet är begränsad och att inom tidsramen både hinna förbereda, 

genomföra och bearbeta intervjuerna hade inte varit möjligt med trettio intervjuer. Eftersom jag 

med hjälp av metoden kunde täcka in, i princip, alla andraspråkselevers åsikter och förslag anser jag 

att studien kan svara för sitt syfte och ge den undersökta skolan ett bra underlag för att arbeta vidare 

med ett språkutvecklande arbetssätt. 

Avslutningsvis vill jag påpeka att jag, utifrån denna studie, på inget sätt avser att dra några generella 

slutsatser, utan uppsatsen avser att tolka vad andraspråkseleverna på den aktuella skolan anser 

kännetecknar ett språkutvecklande arbetssätt och hur eleverna upplever att lärarnas förhållningssätt 

är till deras flerspråkighet.  

Analys och resultatdiskussion 

Mitt teoretiska perspektiv har varit att se på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär 

att man lär i samspel med andra. Lärandet är därför en ständigt pågående process och man lär av de 
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människor man möter genom att delta i olika verksamheter (Meestringa 2010, s. 47 & Säljö 2000, s. 

47-48, 66-67, 72-73). 

Jag kommer därför i min resultatdiskussion att redogöra för vad de tillfrågade SVA-eleverna anser 

vara ett språkutvecklande arbetssätt, vilket förhållningssätt lärarna, på den undersöka skolan, har till 

flerspråkighet samt vilka metoder de tillfrågade eleverna anser gynnar deras kunskaps- och 

andraspråksutveckling kopplat till teori om språkutvecklande arbetssätt, det sociokulturella 

perspektivet samt translanguaging-pedagogiken. 

Ett språkutvecklande arbetssätt 

Den tidigare forskning som jag tagit del av är genomförd i ett sociokulturellt perspektiv. 

Utgångspunkten för ett språkutvecklande arbetssätt är att stötta/hjälpa eleverna att nå nästa 

utvecklingszon (Gibbons 2010, s. 12-13). Många elever från marginaliserade sociala grupper har 

tidigare fått ”lägga åt sidan” sitt förstaspråk och sin kultur på uppmaning av deras lärare, vilket 

strider mot ett språkutvecklande arbetssätt (Cummins 2000, s. 10, Gibbons 2010, s. 31 & Kuyumcu 

2013, s. 610). På den undersökta skolan upplever de tillfrågade eleverna att det inte är tillåtet att tala 

på sitt modersmål i klassrummet. Någon elev uttryckte det som ”nej, det är olagligt” och 

anledningen till varför det inte skulle vara tillåtet kan summeras i denna elevs uttalande: ”Nej, det är 

det inte. De andra kan tro att vi säger fula saker”.   

Elevers erfarenheter och förkunskaper är viktiga delar i ett språkutvecklande arbetssätt och oavsett 

vilken språklig eller social bakgrund eleven har måste undervisningen organiseras så att alla 

inkluderas. Undervisningssättet bygger på en demokratisering av klassrummets interaktionsmönster 

där även de svagare eleverna ska bli aktiva deltagare i sitt eget lärande (Cummins 2000, s. 10, 

Gibbons 2010, s. 31 & Kuyumcu 2013, s. 610). De tillfrågade eleverna menar att de inte kan visa 

vad de kan eftersom de inte har språket. En elev anser att hen hade varit hjälpt av att kunna få skriva 

på sitt hemspråk. Några elever säger att de hellre hade varit i mindre grupper eller ensamma med 

läraren för att våga tala och fråga. Här önskar eleverna likt forskningen att undervisningen hade 

organiserats på ett annorlunda sätt så att de vågar tala och fråga.  

Det professionella ledarskapet 

Forskningen har visat att om lärarnas förväntningar på eleverna är höga lyckas också 

andraspråkseleverna väl. Om eleverna inte känner att läraren tycker om dem, respekterar dem eller 

uppskattar deras kunskap och förmåga kommer de inte vilja investera sin identitet i 

inlärningsprocessen. (Cummins 2000, s. 8-10 & Gibbons 2010, s. 30). I min studie framkom det att 

en av de tillfrågade eleverna upplever att lärare tror att: ”jag är efterbliven” bara för att jag inte 

alltid förstår. Samma elev fortsätter: ”många förutsätter att man inte förstår bara för man ser 

utländsk ut”. Det sociokulturella perspektivet går ut på att man tillsammans med andra utmanar och 

utvecklas (lär) för att kunna nå nästa kunskapsnivå, vilket även är utgångspunkten i Cummins 

resonemang om ett språkutvecklande arbetssätt. Han menar att elevernas tidigare kunskaper måste 

aktiveras i undervisningen (Cummins 2000, s. 10). Om man då, som den tillfrågade eleven, 

upplever att läraren uppfattar att man inte har den kunskap som man verkligen besitter kommer inte 

eleven att investera sin identitet i lärandeprocessen och därmed prestera sämre. Det är därför viktigt 

att alla elever ges möjlighet att få visa vad de kan.  

Ett av lärarens viktigaste uppdrag är att se till att spelreglerna i klassrummet hela tiden är tydliga 

menar Hermansen (2011). Att sätta upp ramar och regler måste även rymma en progressiv aspekt, 

vilket leder till att eleverna på ett naturligt sätt får delta alltmer i förhandlingen. Det professionella 

ledarskapet kännetecknas av förmågan att som lärare kunna sätta ramar för och utveckla relationen 

mellan sig själv och de enskilda eleverna (Hermansen 2011, s. 85). I min undersökning framkom 

det att även eleverna ansåg det vara viktigt att läraren har kontroll över klassen. Eleverna ville ha 

ordning och reda med en tydlighet och struktur för att lättare kunna koncentrera sig. Eleverna i 
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undersökningen ville ha stränga lärare då de ansåg att det ökade lugnet, vilket i sin tur leder till att 

de lättare kan följa undervisningen.  

Hajer och Meestringa påpekar att ”det är viktigt att lärare inser att deras uppfattning om en elev 

eller elevgrupp får genomslag i undervisningen” (2010, s. 42). Det är detta som kallas 

Pygmalioneffekten, d.v.s. en lärarens förväntningar infrias oftast, låga som höga. För att få en 

inlärningsvänlig atmosfär i klassrummet är det allra viktigaste att läraren accepterar varje elev så 

som de är, med dess starka och svaga sidor (Taube 2007, s.110-113). En av de tillfrågade eleverna 

påpekade i intervjun att hen upplevde att många lärare förutsatte att hen inte förstod bara för att hen 

såg utländsk ut. Om en elev upplever att läraren har låga förväntningar kan den så kallade 

Pygmalioneffekten uppstå. Att som lärare ha höga förväntningar på sina elever gör även att 

motivationen höjs då utmaningar stimulerar elevernas inlärning (Hajer & Meestringa 2010, s. 42). 

”Att läraren respekterar mig” var även en av de sammanfattade punkterna som eleverna själva 

identifierade som en framgångsfaktor för att kunna vara med och delat i allt. En av grupperna 

påpekade också att respekten för varandra inom klassrummet var viktig, finns det respekt för 

varandra vågar man fråga och alla hjälps åt att förklara. 

Metoder eller arbetssätt som andraspråkseleverna upplever gynnsamma för deras 

förståelse och kunskapsutveckling i ämnesundervisning och andraspråksinlärning 

Eleverna i undersökningen har tagit upp några lektioner/lärare som de anser vara planerade och 

genomförda så att de förstår. Det är en lärare som visar mycket bilder, filmer, visar med konkreta 

föremål och förklarar svåra ord. Läraren låter eleverna vara aktiva och undersöka/upptäcka kunskap 

själva utifrån en tydlig struktur. Andra lektioner som eleverna ansåg planerade så att de förstod var 

idrotts-, engelsk- och träslöjdslektionerna, då de ansåg att lärarna förklarar bra, flera gånger och på 

olika sätt samt visar hur man ska göra. De upplever att just variationen är ett bra sätt för att öka 

förståelsen för ämnet. Elevernas uppfattningar stämmer väl överens med genrepedagogikens 

cirkelmodell där man börjar med att bygga upp kunskap om ämnesområdet, man studerar sedan 

liknande texter i genren för att få förebilder, sedan gör man en gemensam text och avslutar med en 

individuell text (Skolverket 2011a, s. 89-90). Detta cykliska arbetssätt kan användas även på ämnen 

där textproduktion inte är i fokus. Jag anser att man t.ex. i en idrottslektion kan använda sig av 

tankarna i cirkelmodellen: först förklarar man, sedan förklarar man med hjälp av en elev. Några 

elever visar sedan hur man gör och slutligen genomför eleverna själva övningen. De tillfrågade 

elevernas uppfattningar stämmer även väl överens med de principer som ESOL Online tar upp och 

som viktiga för att andraspråkseleverna ska utveckla både goda ämnes- och språkkunskaper: 

 ”Börja med konkreta, kontextbundna uppgifter för att göra det abstrakta enklare att förstå. 

 Skapa möjligheter för autentisk språkanvändning med fokus på ämnesspecifikt och akademiskt 

språk. 

 Ge eleverna redskap och strategier för inlärning, uppföljning, utvärdering och självbedömning” 

(Kaya 2011). 

De metoder eller arbetssätt eleverna upplever som gynnsamma för deras förståelse och 

kunskapsutveckling sammanfattade de i följande punkter: 

 Att läraren har ”kontroll” över klassen. Eleverna vill ha ordning och reda för att kunna kon-

centrera sig, d.v.s. de vill ha stränga lärare då anser de att det blir tyst och lugnt. 

 Att läraren respekterar dem. 

 Att undervisningen anpassas, d.v.s. anpassning av språket till den nivå som eleverna behärs-

kar. Eleverna tappar intresse om de får en för svår text. Vill ha enklare ”papper” som förkla-

rar mer.  

 Att arbeta i små grupper.  

 SVA-undervisning. 



30 

 Tydlighet och struktur. 

 Ipad som hjälp i skolarbetet, för översättning och lärande spel. 

 Modersmålsundervisning, enklare att kunna översätta och uttrycka sig om man är duktig i 

sitt modersmål. 

 Ha häften/papper med frågor till ämnet som man arbetar med. 

 Inte för långa genomgångar, då tappar de elever som har svårt med språket intresset. 

 Studiehandledning på modersmålet. 

Dessa punkter stämmer väl överens med både synsättet om ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

och vad som kännetecknar ett språkutvecklande arbetssätt enligt forskarna Cummins, Gibbons,  

Williams, García och Wei. 

Uppfattningen om lärarnas förhållningssätt till flerspråkighet i klassrummet  

Translanguaging innebär att läraren ser på en elevs flerspråkighet som en tillgång i stället för ett 

hinder i klassrummet, d.v.s. ”elevernas hela språkliga potential används vid kunskapsinhämtning” 

(Zetterholm 2015, s. 40-41). Enligt elevsamtalen på den undersökta skolan är det inte tillåtet att tala 

på sitt modersmål i klassrummet. Någon elev uttryckte det som ”nej, det är olagligt”. Varför det inte 

skulle vara tillåtet kan summeras i denne elevs uttalande: ”Nej, det är det inte. De andra kan tro att 

vi säger fula saker”. Det var endast i en grupp som man upplevde det som tillåtet men de sa att ”alla 

har inte någon som talar samma språk och då blir det ju svårt”. Eftersom de flesta elever upplevde 

det förbjudet att tala sitt modersmål gick jag och svenska som andraspråkläraren igenom skolans 

ordningsregler och det fanns ingen regel som på något sätt antyder att det skulle vara förbjudet att 

tala andra språk än svenska i skolan. Då upplevelsen ändå är den att det är förbjudet kan man endast 

spekulera i om det är något som lärarna säger till eleverna, vilket i sådana fall kan tolkas som att 

lärarna inte arbetar efter translanguaging-pedagogiken.  

García menar att det är när lärarna låter eleverna vara flerspråkiga och uppmuntrar dem att använda 

båda sina språk som de utvecklas allra mest både kognitivt, språkligt och kunskapsmässigt (García 

2015). García och Wei sammanfattade de sju didaktiska målen med translanguaging i tre 

huvudpunkter (2014, s. 121-122): 

1. Lärarens försök att skapa mening genom 

 Translanguaging när det behövs för förståelsen. 

 Uppmuntra eleverna att använda translanguaging i inre tal (Inner speech). 

De flesta intervjuade eleverna i min studie uppger att de upplever att de inte uppmuntras att använda 

sitt modersmål i klassrummet. Dock säger en elev att hen ibland skriver ord i sin text på sitt 

modersmål för att sedan slå upp dem, detta för att inte tappa flytet i skrivandet. Eleverna hjälper 

ibland varandra med översättning eller förklaringar men detta sker spontant och inte med någon 

uppmuntran från läraren. De tillfällen då de uppmanas att använda sitt modersmål är om läraren 

behöver hjälp med översättning  

De elever som har blivit uppmuntrade att hjälpa andra på sitt modersmål anger att det var på en 

annan skola.  

2. Lärarens användning av klassrummets utformning som en resurs för translanguaging, 

vilket kan innebära: 

 Möjligheten att skapa flerspråkiga texter i olika gener genom ett referensbibliotek. 

 Möjligheten att använda sig av stöd via multimedia, t.ex. datorer och Ipad. 
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 Möjligheten att använda sig av eller skapa ett flerspråkigt klassrum genom flerspråkiga 

ordväggar/planscher, flerspråkiga meningar, o.s.v. 

I elevintervjuerna här framkom det att det i klassrummen inte finns något tvåspråkigt material, 

ingen hjälp på väggarna eller några lexikon på deras modersmål. De lexikon som finns i 

klassrummet är svensk-engelska. Det finns inte heller några läromedel på elevernas 

modersmålspråk. 

I årskurs sex har alla elever tillgång till varsin Ipad. Dessa använder de i sin undervisning, bland 

annat för att översätta begrepp/ord man inte förstår eller vill skriva. 

3. Lärarens användning av klassrummets struktur och läroplan/kursplan för arbete 

enligt translanguaging: 

 Placering i klassrummet efter språkgrupper (modersmål) för att underlätta gruppsamtal 

och grupparbete vid användning av translanguaging. 

 Projektarbeten och tematisk undervisning med praktiska moment, t.ex. multimedia som 

film. 

 Forskaruppgifter där eleverna kan använda sig av translanguaging när de får fram ny 

information. 

 Att arbeta kursplansövergripande, d.v.s. inkludera språkundervisning i ämnesstudier. 

 Språkjämförande uppgifter, d.v.s. att arbeta med tvärspråkliga jämförelser och bygga 

upp en flerspråklig medvetenhet. 

På den aktuella skolan förekommer inga organiserade gruppdiskussioner/arbeten språkvis enligt de 

intervjuade eleverna. Ibland hamnar de i grupper så att de har möjlighet att göra det trots att deras 

uppfattning är att de inte får föra diskussioner på sitt modersmål. De har blivit tillsagda av läraren 

att prata svenska så alla förstår, ”man måste prata svenska i klassen”.  

Alla elever i studien går på SVA- undervisning och där får de möjlighet att arbeta kursplans-

övergripande, d.v.s. inkludera språkundervisning i ämnesstudier. De går då i små grupper igenom 

ämnen och begrepp.  

Alla elever som anses behöva det har enligt skolförordningen rätt att få studiehandledning på sitt 

modersmål (Skolverket 2016, s. 9). På den undersökta skolan har tre av de trettio intervjuade 

eleverna hjälp av studiehandledare i vissa ämnen som matematik, SO och NO. Eleverna uppger att 

de då kan arbeta med språk- och tvärspråkliga jämförande uppgifter för att öka förståelsen. 

Konklusion och förslag på vidare forskning 

De intervjuade eleverna anser att lärarna inte har ett medvetet förhållningssätt till flerspråkighetens 

fördel i klassrumssituationen. Inom klassrummets väggar bör man endast tala svenska enligt 

eleverna.  

Vad som kännetecknade ett språkutvecklande arbetssätt var enligt eleverna då lärare använder sig av 

bilder, filmer, konkreta föremål, förklarar svåra ord flera gånger och på olika sätt samt visar hur 

man ska göra. Läraren låter eleverna vara aktiva och undersöka/upptäcka kunskap själva utifrån en 

tydlig struktur. Eleverna upplever att just variationen är ett bra sätt för att öka förståelsen för ämnet. 

Min tolkning är att eleverna själva ser på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv och understryker 

vikten av hur läraren gör snarare än lärarnas ämneskunskaper. Elevernas uppfattning om det 

professionella ledarskapet och lärares didaktiska förmågor stämmer väl överens med: ”läraren bör 

vara tydlig, engagerad, bry sig om eleverna, vara medveten om varje elevs aktuella kunskap och sätt 

att tänka samt anpassa undervisningen efter detta” (Skolverket 2012, s. 26).  
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Det hade därför varit väldigt intressant att i vidare forskning intervjua både lärare och ledning 

angående deras syn på flerspråkighet och hur man bedriver en språkinriktad undervisning med 

hänsyn till just SVA-eleverna.  

Min studie visar på att när eleven går i reguljär klass men läser SVA förväntas de hänga med i 

undervisningen utan anpassning i klassrummet. Den anpassning som görs sker utanför klassrummet 

i form av studiehandledare eller SVA-undervisning. Det hade därför varit intressant för vidare 

forskning att se hur det förhåller sig på skolorna runt om i Sverige. 

Jag har arbetat och gjort min verksamhetsförlagda utbildning på skolor med en mångkulturell 

prägel. Jag valde därför att skriva mina examensarbeten inom just detta område. Genom dessa 

examensarbeten har jag lärt mig massor som jag tar med mig som nybliven lärare. Jag brinner för 

läs- och skrivutveckling och jag skulle gärna vilja arbeta med detta ur ett svenska som andraspråk-

perspektiv. 
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Bilaga 1 - Brev till vårdnadshavande 

(Avidentifierad version) 

 

Grundlärarprogrammet    Växjö, 2016-02-10 

Examensarbete II, 15 hp. 

VT 2016 

 

Till Vårdnadshavande för:     

Information om undersökningen: Ett språkutvecklande arbetssätt på X-skolan 

Hej! 

Mitt namn är Carolina, ”Lina”, Fröberg och jag ska i samarbete med X på X-skolan, undersöka hur 

skolan arbetar språkutvecklande. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 

(Examensarbete II) vid Högskolan Dalarna för en grundlärarexamen.  

Undersökningen kommer att ske i form av gruppintervjuer bland de elever som läser Svenska som 

andraspråk på mellanstadiet. Alla intervjuer kommer att sammanfattas och avidentifieras, d.v.s. inga 

namn kommer att nämnas i uppsatsen. Vill du inte att ditt barn deltar i gruppintervjuerna så 

kontakta Lina eller X. 

Som lärarstuderande omfattas jag av den yrkesetik som gäller för alla utbildade lärare. Jag kommer 

också att ta hänsyn till både den generella policy som finns och den policy skolan har. 

När uppsatsen är klar kan de som vill ta del av uppsatsen, mejla till Lina så skickar hon den. Om du 

har frågor eller synpunkter som gäller undersökningen kan du höra av dig till Lina eller X. 

Med vänliga hälsningar 

Lina Fröberg och X  

Student        Svenska som andraspråklärare; X-skolan 

Mailadress Lina: v14carfr@du.se 

070-350 90 49 

Mailadress X: 

Handledare Högskolan Dalarna: 

Patrik Larsson: plo@du.se  

mailto:plo@du.se
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Bilaga 2 - Frågeformulär 

 

Kartläggning av upplevda språkkunskaper 

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

När kom du till Sverige? 

Hur länge har du gått i svensk skola? 

Har du gått i Internationell klass/Förberedelseklass? 

Vilka språk talar du? 

Vilka språk talar dina föräldrar? 

Vilka språk talar du hemma? 

Talar du samma språk med mamma/pappa? 

Kan dina föräldrar skriva och/eller läsa på sitt modersmål? 

Vilka språk talar du i skolan? 

Har du modersmålsundervisning? I så fall i vilket språk? 

Kan dina föräldrar hjälpa dig med läxor på svenska? 

Mina språkkunskaper: 

Nivå Förstår Talar Läser Skriver Modersmål 

5     
 

4     
 

3     
 

2     
 

1     
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Gruppsamtal 

– Lärarnas förhållningssätt till Translanguaging 

 

 Är det tillåtet att du talar på ditt modersmål i klassrummet? 

 

 Finns det situationer där du uppmuntras att använda ditt/dina språkkunskaper i 

klassrummet? Tex använder ditt/dina modersmål för att: 

Skriva texter (först på modersmål sedan översätta texten till svenska med hjälp) 

Förklara för annan elev 

Enskilda arbeten 

Grupparbeten 

Diskutera med annan elev 

Svara/ställer fråga till läraren (någon annan tvåspråkig översätter)? 

 

 Har du någon hjälp på ditt modersmål i klassrummet? 

Läromedel/litteratur 

Lexikon 

Dator/Ipad 

Studiehandledare 

Hjälp på väggarna 

Tvåspråkigt material 

 

 Har du någon annan hjälp? 

SVA 

Genomgångar av ämnet 

Bilder/filmer 

 

 Vilken typ av hjälp är viktigast för dig? 
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 Vad gör dina kompisar för att du lättare ska förstå och delta i undervisningen? 

 

 Vad gör din lärare för att du lättare ska förstå och delta i undervisningen? 

 

 Har du nytta av dina kunskaper från hemlandet/hemspråket i skolan? 

 

 Tycker du att du får möjlighet att visa vad du kan? 

 

 Ge exempel på vad som är en bra hjälp för förståelsen av undervisningen? 

 

 Vad kan skolan göra för att du lättare ska kunna vara med och delta på allt? 
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Bilaga 3 - Kartläggning av upplevda språkkunskaper 

 

Kön: 

Pojke Flicka 

16 14 

 

När kom du till Sverige? 

Född i Sverige 10 år sedan 8 år sedan 6 år sedan 3 år sedan 2 år sedan 

16 1 4 3 2 4 

 

Hur länge har du gått i svensk skola? 

Hela skolgången 5år 4år 3år 2år 

22 1 1 2 4 

 

Har du gått i Internationell klass/Förberedelseklass? 

Ja Nej 

7 23 

 

Vilka språk talar du? 

Arabiska Somaliska Engelska Svenska Persiska Thailändska Kurdiska 

16 6 8 29 1 1 2 

 

Dari Kisuwahili Romani Spanska Bosniska Grekiska 

1 1 1 1 1 1 

 

Vilka språk talar dina föräldrar? 

Arabiska Somaliska Engelska Svenska Persiska Thailändska Kurdiska 

15 6 4 23 1 1 2 

 

Dari Kisuwahili Romani Spanska Franska Bosniska Grekiska 

1 1 1 1 1 1 1 
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Vilka språk talar du hemma? 

Arabiska Somaliska Engelska Svenska Persiska Thailändska 

15 6 4 25 1 1 

 

Kurdiska Dari Kisuwahili Romani Spanska Grekiska 

2 1 1 1 1 1 

 

Talar du samma språk med mamma/pappa? 

Ja Nej 

26 3 

 Lite eng. 2 

 

Kan dina föräldrar skriva och/eller läsa på sitt modersmål? 

Ja Nej Vet ej 

22 2 1 

Endast mamma 2 Endast arabiska 1  

 

Vilka språk talar du i skolan? 

Arabiska Somaliska Engelska Svenska Romani Armeniska 

6 4 7 30 1 1 

 

Har du modersmålsundervisning? I så fall i vilket språk? 

Arabiska Somaliska Thailändska Kurdiska Bosniska Nej Ibland 

10 6 1 1 1 9 1 

 

Kan dina föräldrar hjälpa dig med läxor på svenska? 

Ja Nej 

26 4 
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Bilaga 4 - Mina språkkunskaper 

 

Nivå Förstår Talar Läser Skriver Modersmål 

5 

Arabiska IIIIIIIII 
Somaliska III 
Svenska 
IIIIIIIIIIIIIIII 
Persiska I 
Engelska I 
Thailändska I 
Kurdiska I 
Dari I 

Arabiska IIIIIIII 
Somaliska III 
Svenska 
IIIIIIIIIIIIIIIIII 
Persiska I 
Engelska III 
Thailändska I 
Kurdiska I 
Dari I 

Arabiska I 
Somaliska II 
Svenska 
IIIIIIIIIIIIIII 
Persiska I 
Engelska I 
Thailändska I 
Kurdiska I 
Kiswahili I 

Arabiska II 
Somaliska II 
Svenska 
IIIIIIIIII 
Persiska I 
Engelska I 
Kurdiska I 
Kiswahili I 

Arabiska 
IIIIIIIIIIIIIIII 
Somaliska IIIIII 
Persiska I 
Thailändska I 
Kurdiska I 
Dari I 
Kiswahili I 
Romani I 
Armeniska I 
Bosniska I 
Grekiska I 

4 

Arabiska III 
Somaliska III 
Svenska IIIIIIIIIIIII 
Engelska IIIIIIIII 
Franska I 
Kiswahili I 
Bosniska I 
Grekiska I 

Arabiska IIIIII 
Somaliska III 
Svenska IIIIIIIIIII 
Engelska IIIIIIIII 
Kiswahili I 
Romani I 
Bosniska I 
Grekiska I 

Arabiska III 
Somaliska II 
Svenska 
IIIIIIIIIIII 
Engelska 
IIIIIIIIIIIII 

Svenska 
IIIIIIIIIIIIIIIII 
Engelska 
IIIIIIIIIIIII 
Thailändska I 
Dari I 

 

3 

Arabiska II 
Svenska I 
Engelska 
IIIIIIIIIIIIIIIII 
Koreanska I 
Romani I 
Armeniska I 
Spanska I 
Tyska I 
Franska I 
Kurdiska I 

Arabiska II 
Svenska I 
Engelska IIIIIIIIII 
Indiska I 
Armeniska I 
Spanska III 
Tyska I 
Kurdiska I 

Arabiska IIIIII 
Somaliska II 
Svenska I 
Engelska IIIIIII 
Bosniska I 
Franska I 
Grekiska I 

Arabiska IIIIIII 
Somaliska III 
Svenska II 
Engelska IIII 
Kurdiska I 
Bosniska I 
Tyska I 
Franska I 
Grekiska I 

 

2 

Arabiska II 
Somaliska I 
Engelska II 
Italienska I 
Tyska II 
Indiska II 
Franska I 
Spanska II 
Swahili I 
Finska I 

Arabiska II 
Engelska IIIII 
Tyska II 
Franska II 
Indiska I 
Spanska I 
Finska I 

Arabiska II 
Engelska III 
Indiska I 
Franska I 
Tyska II 
Spanska III 
Swahili I 
Turkiska I 

Arabiska II 
Somaliska I 
Engelska III 
Indiska I 
Franska I 
Tyska I 
Spanska II 
Turkiska I 

 

1 

Arabiska IIII 
Spanska III 
Franska I 
Turkiska I 
Holländska I 

Koreanska I 
Franska I 
Bosniska I 
Spanska II 
Turkiska I 
Holländska I 
 

Arabiska II 
Engelska I 
Dari I 
Spanska I 
 

Arabiska III 
Engelska I 
Koreanska I 
Spanska II 
 

 

 


