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Sammanfattning/Abstract 

Andraspråksundervisningen och samhället i stort har präglats av en enspråkig norm (Ortega, 2013). 

Det har funnits en oro för att modersmålet stör andraspråksinlärningen och att språk därför bör hållas 

isär (Lindberg, 2002). De senaste decennierna har mer och mer forskning belyst flerspråkigheten som 

en resurs för lärande och en flerspråkig norm inom andraspråksinlärning förespråkas. Denna studie 

undersöker om det bland verksamma svenska som andraspråkslärare finns ett resurs- eller 

bristperspektiv på modersmålet i undervisningskontext och hur lärarna ser på modersmålets roll för 

identiteten. Resultatet är baserat på digitala enkäter (N=61). Enkäten publicerades i en intressegrupp 

för svenska som andraspråk på Facebook. Undersökningen visar ett tydligt resursperspektiv på 

modersmålet och att flerspråkigheten används för pedagogiska ändamål. Det samstämmiga 

resursperspektivet diskuteras i ljuset av tidigare forskning. Det diskuteras även huruvida kontexten 

deltagarna befinner sig i (Facebookgruppen) påverkar resultatet.  
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Inledning 

Hur engagerar vi eleverna att ta in svenskan i sina egna unika språkliga repertoarer? Det är enligt 

Ofelia García, huvudfrågan inom pedagogiken för andraspråksinlärning och inte ” hur ska vi lära ut ett 

andraspråk?” (García 2015 vid Symposium oktober, 2015). Synen på språk och andraspråksinlärning 

har börjat förändras i takt med globaliseringen, den ökade migrationen och ny teknik (Wedin, 2017). 

Dessa faktorer i kombination med ett skifte i andraspråksforskningen har börjat förändra synen på 

andraspråksinlärning. Minoritetsspråken ges nu ett större värde och flerspråkigheten ses i högre grad 

som en resurs. Detta resursperspektiv syns även i styrdokumenten, som beskriver hur ”flerspråkighet 

är en tillgång för såväl individen som samhället” (Skolverket, 2011). 

Under tiden för uppstart av uppsatsen pågick en livlig debatt i media om huruvida flerspråkigheten 

gynnar eller stjälper andraspråksundervisningen. Debatten tog avstamp i ett debattinlägg i Aftonbladet 

Debatt, där ett antal moderata politiker föreslog ett avskaffande av modersmålsundervisning, eftersom 

den (enligt dem) ansågs hämmande för inlärningen av svenska (Aftonbladet 17-10-17). Moderaterna 

fick dock inte stå oemotsagda och debatten fortsatte med repliker från språkforskare och svenska som 

andraspråkslärare som pekade på all den forskning som motsäger att förstaspråksutveckling sker på 

bekostnad av andraspråksinlärning. Vidare betonades att parallell modersmålsundervisning istället 

hjälper eleverna att ta till sig ämnesundervisningen (Aftonbladet 17-10-19). Det påpekades även att 

modersmålet är viktigt för elevernas identitet.  

Med denna bakgrund började jag fundera på vilken språksyn som präglar svenska som 

andraspråksundervisningen och hur verksamma svenska som andraspråkslärare ser på modersmålets 

roll i undervisningen; finns det ett resurs- eller bristperspektiv? Hur ger det sig uttryck i 

undervisningen? Ställer de sig frågan: ”hur ska jag lära ut ett andraspråk?” eller ställer de frågan ”hur 

kan svenskan inkluderas i elevernas egna unika språkliga repertoar?”. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det bland verksamma svenska som andraspråkslärare 

finns ett brist- eller resursperspektiv på modersmålet och hur de ser på modersmålet i förhållande till 

språkinlärning och identitet. Uppsatsen syftar även till att ta reda på hur lärarna implementerar detta 

perspektiv i sin undervisning. Frågeställningarna är följande: 

• Hur ser verksamma svenska som andraspråkslärare på elevernas modersmål, finns det ett brist- eller 

resursperspektiv? 

• Använder lärarna elevernas flerspråkighet som en resurs i undervisningen, och i så fall på vilket sätt? 

• Hur ser lärarna på modersmålets roll i förhållande till elevernas identitet? 
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Teoretisk bakgrund 

Tvåspråkighet och flerspråkighet 

Tvåspråkighet och flerspråkighet är inte entydiga begrepp och definieras därför olika av olika forskare. 

Skutnabb-Kangas (1981) har definierat fyra kriterier för flerspråkighet: ursprung, kompetens, funktion 

och attityder. Flerspråkigt ursprung syftar till att man från födseln lärt sig flera språk från infödda 

talare, kompetenskriteriet inbegriper språkbehärskning, funktionskriteriet syftar till hur man i 

vardagslivet använder språken och attitydskriteriet handlar om huruvida talaren och omgivningen 

definierar talaren som flerspråkig (Shutnabb-Kangas, 1981). Wei (2007) beskriver hur tvåspråkighet 

har många dimensioner och att det därför inte går att tala om fasta kriterier, däremot nyckelvariabler. 

Dessa är enligt Wei (2007); ålder och sätt som inlärare lärt sig språken, färdighetsnivå i språken, 

domäner där språket används och självidentifiering och attityder till språken. 

Flertalet forskare problematiserar dock själva grundtanken bakom begrepp som tvåspråkighet eller 

flerspråkighet (Rosén & Wedin, 2015), eftersom begreppen refererar till en pluralitet av autonoma 

språk (García & Wei, 2014). Kritiker av begreppen menar att språk bör ses som ett dynamiskt system 

som interagerar (García & Wei, 2014). Vad det innebär att vara tvåspråkig eller flerspråkig är 

följaktligen beroende av vår förståelse av språk och uppfattning om hur språk fungerar.  

Wedin (2017) belyser hur termer om språkbehärskning inte alltid ger uttryck för den komplexitet en 

språklig uppväxt kan innefatta. Hon beskriver att en flerspråkig kompetens innebär mer än bara att 

vara kompetent i flera språk. Det kan även handla om att kommunicera i ”flerspråkiga sammanhang” 

(Wedin, 2017, 25). Hon belyser detta med att beskriva hur exempelvis hörselskadade nyanlända 

använder sin flerspråkiga kompetens: 

De uttrycker snarare en uppväxt präglad av språklig förhandling, där den sociala samvaron med andra 

människor har inneburit en användning av olika språkliga resurser, som även inneburit behov av olika 

kreativa lösningar för att kommunicera när man saknat gemensamma språk (Wedin, 2017, 25). 

Wedins beskrivning av hörselskadade ungdomars flerspråkighet synliggör komplexiteten i hur vi 

definierar begrepp som förstaspråk, tvåspråkighet och flerspråkighet.  

I en historisk kontext har flerspråkigheten setts ur ett bristperspektiv ända fram till slutet av 1960-talet 

(Musk & Wedin, 2010). Det fanns en föreställning om att flerspråkigheten skulle överbelasta hjärnans 

kapacitet och skapa kognitiva störningar (Musk & Wedin, 2010). Denna förenklade syn på intelligens 

ledde till föreställningen om ”halvspråkighet”. Begreppet formulerades först av Hansegård (1962) och 

innebär att man som tvåspråkig endast halvt behärskar två språk (Musk & Wedin, 2010; Stroud, 2016 

Romaine;1995). På slutet av 60-talet började dock synen förändras, vilket har kopplats till bland annat 

den ökade globaliseringen och migrationen (Musk & Wedin, 2010). Forskning om flerspråkighet har 

sedan dess även visat att flerspråkigheten inte hämmar kognitiva förmågor, utan att fallet är det 

motsatta (Lindberg, 2002). 

Andraspråksinlärning har tidigare utgått från en enspråkig norm, där målet är att inläraren ska tala sitt 

andraspråk så likt en ”infödd talare” som möjligt (Cenoz & Gorter, 2011; Ortega 2013). Flertalet 

forskare har dock de senaste decennierna kritiserat denna norm, och beskrivit en ”enspråkig 

partiskhet” (Ortega, 2013). Synen på flerspråkighet har börjat förändras: den enspråkiga normen 

problematiseras och allt mer fokus flyttas från enskilda språk till flerspråkiga repertoarer (Cenoz & 

Gorter, 2011; Ortega, 2013; García & Wei, 2014 m.fl.).  
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Subtraktiv och additiv tvåspråkighet 

Subtraktiv och additiv tvåspråkighet beskrevs först av Lambert (1974). Den subtraktiva 

tvåspråkigheten innebär att språk lärs in på bekostnad av varandra, medan den additiva innebär att 

språk lärs in och samexisterar eller berikar varandra. Tvåspråkigheten blir enligt Lambert (1974) 

additiv om inläraren har positiv attityd till både målspråksgruppen och den egna gruppens språk och 

kultur (Abrahamsson, 2009). Abrahamsson (2009) beskriver den additiva tvåspråkigheten som en 

balanserad tvåspråkig kompetens, där ”inläraren lägger till sin andraspråkskompetens utan att överge 

sin ursprungliga identitet och den tillhörande förstaspråkskompetensen.” (Abrahamsson, 2009, s. 200). 

Den subtraktiva tvåspråkigheten beskrivs ske när något utav språken värderas lägre och därmed ej 

premieras vid inlärning. Detta kan enligt Lamberts teorier leda till att språket behärskas mindre väl 

eller till och med byts ut (Abrahamsson, 2009).  

Dessa begrepp har inom sociolingvistiken kommit att kopplas ihop med attityder till tvåspråkighet och 

en subtraktiv syn på språk kritiseras och det betonas att språk berikar varandra. Vidare talar 

translanguagingförespråkare snarare om språkliga repertoarer än avskilda språk, vilket ändrar 

grundförutsättningarna för begreppsdiskussionen (t.ex. García 2014).  

Flerspråkighet och identitet 

Identitet definieras av Nationalencyklopedin som ”självbild, medvetenhet om sig själv som en unik 

individ.”, och definieras i en kultur- och socialantropologisk kontext som: ”personers eller gruppers 

egen identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation” (ne.se). Identiteten är, 

ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, dynamisk och beroende av vår omgivning (Musk & Wedin, 

2010). Den förhandlas när vi interagerar med andra människor och i med dessa förhandlingar 

positionerar vi vårt jag (Musk & Wedin, 2010). Vår identitet är alltså skapad av den sociala kontexten, 

vilket enligt Musk & Wedin (2010) tydliggörs när flerspråkiga personer använder olika språkliga 

resurser med olika personer. 

Språk, identitet och makt är starkt sammankopplade och ur ett maktperspektiv har vissa språk 

historiskt getts ett större värde än andra (Musk och Wedin, 2010; Ortega 2013). Det har funnits och 

finns till viss del fortfarande en enspråkig norm inom andraspråksundervisningen, och samhället i 

stort, där majoritetsspråket ses som det enda legitima språket (Ortega, 2013).  

Axelsson (2013) menar att relationen mellan lärare och elev till stor grad handlar om identitetsfrågor 

och maktförhållanden och belyser hur ”identitetsförhandlingar mellan lärare och elever antingen leder 

till samarbete eller tvång” (Axelsson, 2013, s. 548). För att skapa detta samarbete är det enligt 

Axelsson (2013) viktigt att läraren bejakar elevernas identitet och kultur. Detta skapar ett förtroende 

mellan lärare och elever. Detta förtroende är enligt Cummins & Early (2011) en förutsättning för 

kunskapsutvecklingen: ”I relationen mellan lärare och elev och för den gemensamma 

kunskapskonstruktionen ses det som avgörande att elevernas identiteter blir bekräftade och att de kan 

ta med sina språk och kulturer in i klassrummet istället för att förneka dem” (Cummins & Early, 2011 

i Axelsson, 2013).  
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Flerspråkighet i utbildning och styrdokument 

Lärare ska i sitt arbete följa styrdokument utförda av Skolverket på uppdrag av regeringen. Dessa 

innehåller riktlinjer och bestämmelser för hur skola och lärare ska arbeta med varje ämne i varje kurs. 

I den senaste ämnesbeskrivningen av svenska som andraspråk (SVA) i Gy11, betonas 

flerspråkighetens ur ett resursperspektiv på flera ställen. Bland annat står det att ämnet svenska som 

andraspråk ”bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga, 

samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig.” 

Resursperspektivet formuleras ännu mer explicit i följande stycke: 

Flerspråkighet är en tillgång för såväl individen som samhället, och genom att jämföra 

språkkunskaper och språkliga erfarenheter med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla en 

bättre förståelse av vilken funktion språket har för kommunikation, tänkande och lärande. (Gy11, 

Skolverket, 2011). 

Det har dock framhållits att detta resursperspektiv inte i tillräcklig grad införlivats (Axelsson, 2013; 

Wedin 2017). Axelsson beskriver även att det ”fortfarande finns en dissonans mellan forskningen om 

flerspråkiga barns språkutveckling och lärande och den utbildning som erbjuds” (Axelsson 2013, s. 

547). Även skolinspektionens granskning (2014) av nyanlända elevers utbildning visar brister. 

Rapporten beskriver bland annat att det i vissa skolor fanns en enspråkig norm i undervisning av 

förberedelseklasser. Lärare på flera av de observerade skolorna menade att den svenskspråkiga normen 

behövs för att eleverna ska kunna bli ”svenska” elever (Skolinspektionen, 2014, s.19). Vidare beskrevs 

lärare styras av ”ett snävt svenskt kulturellt perspektiv” och gav inte utrymme för de nyanländas 

erfarenheter och perspektiv (Skolinspektionen,2014, s .24).  

Det har funnits, och finns till viss del fortfarande, ett bristperspektiv på modersmålets roll vid 

andraspråksinlärning. Detta kan delvis förklaras av bristande kunskap och myter om språkinlärning. 

Några av dessa myter består i en oro att modersmålet stör andraspråksinlärningen och att språk därför 

bör hållas i sär (Lindberg, 2002, Svensson, 2015). Denna oro har avspeglat sig i flertalet studier och 

rapporter (bl.a. Skolverket, 2014; Ganuza & Hedman, 2017). Wigerfelt & Morgan (2011) undersökte 

vilka konsekvenser tvåspråkigt arbete får för elevernas språk- och kunskapsutveckling och hur 

undervisningen sågs av klasslärare och modersmålslärare. Studien visade att det bland lärarna till en 

fanns en oro för att tvåspråkig undervisning skulle leda till otillräckliga svenskkunskaper (lärarna såg 

dock många fördelar med undervisningen efter implementering av arbetssättet). En annan studie som 

belyser lärarattityder är utförd av Ganuza och Hedman (2017). Författarna utförde en etnografisk 

studie för att undersöka modersmålslärares språksyn och attityder till flerspråkighet. Studien visade att 

det bland lärarna fanns en enspråkig norm och en syn på språk som avgränsade enheter, Enligt 

författarna gav detta en negativ effekt på undervisningen då eleverna inte kände att de kunde uttrycka 

sig fritt (Ganuza & Hedman, 2017). 
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Språk som separata koder eller ett dynamiskt 
system? 

Cummins (1979,1981) beskriver två typer av andraspråksfärdigeter: Basic Interpersonal 

Communicative Skills (BICS) och Cognitive Academic Language Proficiency (CALP). BICS är den 

informella och kontextbundna språkförmågan som används till vardags, medan CALP är den 

kontextberoende formella språkförmågan som sker i akademiska sammanhang. Cummins menar att 

tvåspråkiga använder en och samma underliggande språkförmåga när hen uttrycker sig på första- och 

andraspråk. Det vill säga CALP-kompetenser och BICS-kompetenser uttrycks med samma 

underliggande förmåga oavsett språk. Denna hypotes kallas Common Underlying Profiency (CUP), 

eller interdependenshypotesen (Cummins, 1981). Cummins illustrerar interdependenshypotesen med 

en liknelse av ett isberg. BICS-färdigheterna är det som syns över ytan; bergstoppen. CALP-

färdigheterna är delen av berget som döljer sig under vattenytan. Det ser över ytan annorlunda ut, men 

det finns det en kognitiv interdependens som innebär att när vi använder ett specifikt språk aktiveras 

även det andra språkets underliggande förmågor. 

Utifrån bland annat Cummins teorier har synen på flerspråkighet vidareutvecklats av en mängd olika 

forskare de senaste decennierna (t.ex. Williams 1994, Blackledge & Creese 2010, García 2014). 

García (2014) delar upp utvecklingen av synen på tvåspråkighet i traditionell, självständig och 

dynamisk. Den traditionella synen på tvåspråkigheten innebär en syn på språk som separata autonoma 

språk. Cummins beskrev senare en lingvistisk självständighet i form av CUP. García pekar nu på en 

tredje syn; en dynamisk flerspråkighet som utgör grunden för teorierna om translanguaging (García, 

2014) som beskrivs i följande kapitel. 

Translanguaging 

För att förstå begreppet translanguaging är det av vikt att känna till vad languaging, eller språkande, 

innebär. Begreppet belyser språk som en handling (därav verbformen), istället för en produkt. Det är 

alltså den kommunikativa aspekten av språk som betonas, och inte språk som struktur och form 

(Blackledge & Creese, 2010). Begreppet belyser de kognitiva processer som sker vid språkproduktion 

och inte den språkliga slutprodukten (Swain, 2006). 

Translanguaging (ursprungligen walesiska: trawsiethu) användes först av Williams (1994) för att 

beskriva systematisk användning av två språk vid undervisning under samma lektion (Torpsten et. al., 

2016; García & Wei, 2014). Begreppet översattes sedan till translanguaging av Baker 2001, och har 

sedan dess kommit att vidareutvecklas till att inbegripa såväl ett språkideologiskt förhållningssätt som 

en pedagogisk strategi (Torpsten et. al., 2016; Wedin 2017). Det har funnits förslag på en svensk 

översättning av translanguaging; bland annat korsspråkande, transspråkande och språkkryssande 

(Torpsten et. al., 2016). Det tycks dock inte finnas en total samstämmighet kring ett svenskt begrepp 

ännu, även om det verkar relativt vanligt att använda termen transspråkande (t.ex. Wedin, 2017 & 

Torpsten, 2016).  

I grunden handlar translanguaging om att se och använda flerspråkigheten som en resurs, och bryta 

den enspråkiga normen som finns i undervisning och samhället i stort. Istället för att ignorera 

elevernas språkliga erfarenheter, bör de inkorporeras i undervisningen. Paulsrud, Rosén, Straszer och 

Wedin (2017) betonar den språkideologiska aspekten av translanguaging, och beskriver hur ideologi 

och pedagogik ej går att ses som separata fenomen. Translanguaging innebär enligt författarna både ett 

ideologiskt och pedagogiskt skifte: 
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På ideologisk nivå utmanar translanguaging normerna om hur vi förstår och utvärderar vad språk och 

språkande är […]. På pedagogisk nivå belyser konceptet hur elevernas språkupplevelser och 

färdigheter blir uppmärksammade (eller inte) och stöds i skolan, och hur lärare ska organisera 

inlärningsmiljöer som skapar möjligheter för studenter att bygga vidare på och utvidga sina 

språkrepertoarer. [Min översättning] (Paulsrud, Rosén, Straszer & Wedin, 2017, s. 17.) 

Translanguaging innebär ett avståndstagande från den monolingvistiska (enspråkiga) normen och 

belyser språk ur ett resursperspektiv och ett rättviseperspektiv. Genom att se språk som ett dynamiskt 

system skapas det enligt translanguagingförespråkare språklig rättvisa och jämlikhet (García, 2014). 

Den enspråkiga normen byts ut och utgångspunkten är istället det flerspråkiga språkandet. 

Translanguaging, heteroglossia eller kodväxling? 

Translanguaging har kommit att kritiseras för att endast vara ytterligare en benämning för kodväxling 

(Jonsson, 2017). Men förespråkare av termen menar att kodväxling förstärker bilder av språk som 

olika separata koder, vilket förenklar synen på språkanvändning. Translanguaging erbjuder en mer 

flytande syn på språk, där fler nyanser av språkandet erbjuds (Jonsson, 2017). Språk ses ej som 

frånskilda koder eller enheter, utan tillhör ett och samma dynamiska system av språkliga varieteter och 

repertoarer.  

Det närliggande begreppet heteroglossia innebär att se språkanvändning som röster eller yttranden, 

vilka är påverkade av mänsklighetens sociala arv, politik och historia (Bakhtin,1981 i Blackledge & 

Creese, 2010; Jonsson 2017). Båda begreppen belyser språk ur ett maktperspektiv och vill skapa en 

språksyn bortom språkliga hierarkier (Wedin, 2017, Blackledge & Creese 2010). Heteroglossia, 

liksom translanguaging, motsäger språk som koder eller enheter. Translanguaging har dock mer 

betoning på pedagogiska aspekter. 

Translanguagingpedagogik 

Rosén & Wedin (2015) menar att den enspråkiga normen missgynnar elevers inlärning av ett 

andraspråk och liknar elevernas språkliga repertoarer vid en verktygslåda: ”Att begränsa elever till att 

enbart använda en del av det verktyg de har med i sin verktygslåda är att begränsa och marginalisera 

deras möjligheter att lyckas i skolan. (Rosén & Wedin, 2015,124)”. Denna liknelse beskriver 

grundtanken i en translanguagingpedagogik. Det finns dock inga exakta regler för vad en sådan 

pedagogik ska innehålla. I detta avsnitt beskrivs dock några olika strategier och begrepp som har 

beskrivits inbegripa en sådan pedagogik. 

Williams (1994) gör skillnad på naturlig och officiell translanguaging. Den förstnämnda innebär 

spontana handlingar som eleven utför i syfte att lära, men kan även inkludera lärarens spontana 

användning av translanguaging som försäkran om att eleverna uppnått full förståelse av 

ämnesmaterialet (García och Wei, 2014). Officiell translanguaging är planerad och utförd av läraren 

och en sådan pedagogik sker när läraren interagerar med eleven i syfte att fördjupa ämnesområden och 

skapa fördjupade diskussioner om ämnet (Williams, 1994 i García & Wei, 2014). 

Det krävs enligt García två strategiska principer för läraren att lyckas med translanguaging; social 

rättvisa och social praktik. Principerna är beroende av varandra och förutsätter varandra. Den sociala 

rättvisan innebär att alla språk har lika värde och ska ses som resurs för lärande och 

kunskapsinhämtande (García 2015, Svensson, 2015). Principen om social praktik handlar om den 

praktiska tillämpningen: när läraren använder flerspråkigheten ”i meningsfulla sammanhang med hög 

kognitiv nivå” (Svensson, 2015).   
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García (2015) beskriver även hur en translanguagingpedagogik ska ha stance, design och shifts. Stance 

handlar om en språksyn där ett språk inte ses som en färdig form där man adderar ett till språk; istället 

interageras språkliga egenskaper till inlärarens unika språkliga repertoar. Design innebär att läraren 

måste vara strategisk och veta när och varför translanguaging används. Shifts innebär att läraren måste 

vara flexibel och anpassa sig efter eleverna (García, 2015). 

Translanguaging beskrivs ofta med utgångspunkten att både lärare och elever är flerspråkiga, men det 

har framhållits att även monolingvistiska lärare kan arbeta med translanguaging (Garciá & Wei, 2014; 

Svensson, 2015). Exempel på detta kan vara när monolingvistiska lärare försöker ta in elevernas 

repertoarer med hjälp av deras språkliga kunskaper. 

Den språkideologiska aspekten är viktig i pedagogiken. Det har framhållits att det inte räcker med att 

lärare medvetet använder sig av elevers flerspråkighet i undervisning för att det ska få kallas en 

translanguagingpedagogik (Ganuza & Hedman, 2017). Begreppet bör enligt Ganuza och Hedman 

(2017) endast användas när lärarnas språkideologi dessutom överensstämmer med 

translanguagingpedagogikens. Det räcker följaktligen inte att ta in elevernas repertoarer, läraren måste 

se språk i enlighet med den dynamiska språksynen som präglar translanguaging (Ganuza & Hedman, 

2017). 

Translanguagingpedagogik ur ett kritiskt perspektiv 

Canagarahah (2011) påpekar att det saknas forskning som mer explicit beskriver hur 

translanguagingpedagogik ska gå till och framförallt vilka konsekvenser den ger för elevernas 

skolresultat. Canagarajah (2011) eftersöker ett mer pragmatiskt förhållningssätt till translanguaging 

och menar att det måste utvärderas vad en sådan undervisning innebär. Författaren pekar på studier 

som visar att translanguaging sker naturligt i flerspråkiga klassrum, vilket leder hen till frågan om 

varför aktiv translanguagingpedagogik då behövs. Vidare framhåller Canagarajah risker i utvecklingen 

av ett akademiskt språk om läraren är allt för tillåtande. Enligt författaren krävs det strategier för att 

föra in elevernas repertoarer på ett ”lämpligt” sätt. Detta ska enligt Canagarajah endast ske när det är 

”retoriskt och kontextuellt motiverat” (Canagarajah, 2011, s. 24). Författaren menar dock att 

akademiska konventioner är förhandlingsbara, men belyser att att eleven tar en akademisk risk vid 

dessa förhandlingar. Däremot kan denna risk, enligt Canagarajah, vara värd att ta, i och med att 

elevernas egna repertoarer blir hörda (Canagarajah, 2011). 

Oavsett hur man ser på translanguagings bidrag till utvecklingen av elevernas språkliga repertoarer. är 

pedagogiken ett verktyg för att skapa social rättvisa. Pedagogiken belyser språkliga maktfaktorer och 

ser flerspråkigheten ur ett rättviseperspektiv: språk är lika värda. Ur ett inlärningsperspektiv tycks det 

dock inte finnas tillräckligt underlag för att bevisa att translanguagingpedagogiken ger ett bättre 

skolresultat eller skapar snabbare inlärning. Däremot visar studier att pedagogiken skapar positiva 

attityder vilket i sig främjar lärande (t.ex. Svensson, 2015). Det finns även belägg för att 

förstaspråksutvecklingen och andraspråksutvecklingen snarare gynnar än stjälper varandra (Romaine 

1995; Lindberg, 2002 m.fl.).  
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Metod 

Metodval  

Lärarnas attityder till flerspråkighet undersöktes med hjälp av en webbaserad enkät. Metoden är 

kvantitativ i sin grundläggande form, men med vissa kvalitativa egenskaper i form av enkätens öppna 

frågor. Kvantitativa undersökningar kännetecknas av att med distans till informationskällan med 

maximal precision för att förklara materialet, medan kvalitativa undersökningar kännetecknas av 

tolkande för förståelse av materialet (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Undersökningens 

resultat presenteras främst kvantitativt med siffror som skapar exakta värden, men består även av 

öppna frågor som syftar till att fördjupa. 

Metoden valdes av flera anledningar. Delvis på grund av att det tycks mindre vanligt att använda 

denna metodik för dessa frågeställningar. Tidigare studier om flerspråkighet och translanguaging i 

klassrumskontext är till största del utförda med kvalitativa metoder, främst av etnografisk karaktär 

(Creese & Blackledge 2010, Svensson 2016 m.fl.). Metoden i denna undersökning valdes således i 

ansats att komplettera forskningsfältet genom att belysa frågan med hjälp av en annan metodik. 

En annan orsak till metodvalet är att metodens karaktär leder till ett större deltagarantal, och därmed 

en ökad tillförlitlighet gällande generaliserbarhet. Studiens syftar till att ge en större överblick över 

lärarnas attityder till och praktiska tillämpning av flerspråkighet i klassrumskontext. 

Ytterligare en fördel med enkätmetoden är dess avsaknad av social interaktion, vilket minskar risken 

för att interpersonella faktorer påverkar forskningen. Dessa faktorer kan handla om hur den som 

intervjuas uppfattar intervjuaren, och hur detta påverkar informationen deltagaren har att ge 

(Denscombe, 2009). Fenomenet kallas intervjuareffekten, vilket innebär att respondenten i större eller 

mindre utsträckning påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor (Eljertsson 2014). 

Genom att använda enkäter påverkas respondenten inte i samma grad av de små variationer som 

omedvetet sker i intervjuarens frågor eller följdfrågor.  

Förvisso skulle intervjuer eller observationer ge en mer detaljrik bild, där forskningsfrågorna skulle 

belysas med en större komplexitet. De öppna frågorna syftar dock till detta. Vidare är en del av 

frågorna följdfrågor, vilka har syftet att nyansera svaret och samtidigt fungera som en försäkran över 

att respondenten korrekt uppfattat frågan.  

En nackdel med metoden är att enkäten inte ger respondenten möjlighet att ställa kompletterande 

frågor om något i frågorna skulle vara svårtolkat eller om respondenten är osäker på om denne 

missuppfattat något (Eljersson, 2014). Eljertsson menar dock att denna problematik kan elimineras 

genom mycket genomarbetade frågor (Eljertsson, 2014). Risken för eventuella missförstånd 

minskades även genom den pilotstudie som genomfördes på fyra personer några dagar innan 

enkätpubliceringen. Utöver försöket till genomarbetade frågor har enkäten även en avslutande fråga 

där deltagarna har möjlighet att kommentera enkätens utformning och övriga tankar om såväl enkäten 

som ämnet som den behandlar. 
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Undersökningspersoner och urval 

Den webbaserade enkäten publicerades i Facebookgruppen Svenska som andraspråk. Gruppen 

grundades av Nationellt Centrum för Andraspråk och vänder sig till lärare som undervisar flerspråkiga 

elever (men gruppen har även medlemmar som är lärarstudenter och lärarutbildare). Gruppen är en 

förhållandevis aktiv Facebookgrupp, där inlägg publiceras och diskuteras dagligen.  

Skälen till valet av denna urvalsgrupp är följande: gruppens medlemmar har de egenskaper/variabler 

jag söker; de flesta är verksamma svenska som andraspråkslärare. Dessutom är gruppen en av de 

största av sitt slag med 10 068 medlemmar från hela landet (vid tillfället för datainsamling). 

Gällande bortfall bör det påpekas att alla medlemmar i gruppen inte är verksamma svenska som 

andraspråkslärare eller arbetar med flerspråkiga elever, även om gruppen främst riktar sig till dessa. 

Eftersom enkäten vänder sig till verksamma svenska som andraspråkslärare, är det bara denna kategori 

av gruppens medlemmar som ombads svara. Då det inte finns några uppgifter gällande hur många av 

gruppmedlemmarna som faktiskt är verksamma svenska som andraspråkslärare, går det inte heller att 

beräkna exakta bortfallet. Dessutom är det omöjligt att klargöra hur många medlemmar som sett just 

min enkät, eftersom det ej går att ta reda på hur många som aktivt besöker gruppen (eller som var 

aktiva just den veckan enkäten låg ute).  

Enkäten 

Enkäten består av en del som behandlar deltagarnas bakgrund och sedan följer tre områden: 1) lärarnas 

attityder till flerspråkighet, 2) hur de i praktiken använder flerspråkigheten i 

undervisningssammanhang samt 3) kunskapsfrågor som syftar till att avgöra hur pass insatta lärarna är 

i forskning om flerspråkighet, andraspråksinlärning och modersmålets roll vid andraspråksinlärning. 

Enkätens delområden: attityder, praktik och kunskap döptes i enkäten till  ”Om dig och din 

arbetsplats” (bakgrundsvariabler), ”Tankar kring flerspråkighet” (attityder till flerspråkighet) och ”I 

klassrummet” (praktisk implementering) och ”Avslutande frågor” (kunskapsfrågor) för att undvika ett 

kraftfullt eller värderande vokabulär som skulle riskera att påverka mina deltagares svar. 

Enkätundersökningen består av 41 frågor, varav 7 är öppna (demografiska frågor eller frågor som kan 

besvaras numeriskt räknas ej som öppna i denna undersökning). Enkätens första del består av fjorton 

demografiska frågor som behandlar lärarnas bakgrund och arbetssituation. Dessa berör lärarens ålder, 

tid som verksam lärare samt tid som verksam svenska som andraspråkslärare. Delen innehåller även 

frågor om lärarbehörighet, eventuell fortbildning, förstaspråk och antalet språk som behärskas och i 

vilken grad. Respondenterna anger även vilken nivå och åldersgrupp som undervisas, hur klasserna ser 

ut gällande antalet modersmål i klassen och hur många procent av eleverna på skolan som läser 

svenska som andraspråk.  

Enkätens andra del behandlar lärarnas attityder till flerspråkighet och syftar till att undersöka om det 

finns ett brist- eller resursperspektiv till elevernas modersmål och vilken språksyn de har. Deltagarna 

ombads gradera hur pass väl de instämmer på olika påståenden på likhetskalor från 1 till 5 där 1 

innebar ”stämmer inte alls” och 5 innebar ”stämmer fullt” . De tio påståenden delades upp tematiskt 

(se tabell 1). Vissa påståenden kan dock kopplas till flera teman (se tabell 2). 
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Tabell 1: Attityder till flerspråkighet - temauppdelning av påståenden 

Tema Modersmålets 

roll i förhållande 

till identitet 

Flerspråkighet 

eller enspråkighet 

som pedagogisk 

princip 

Modersmålets roll vid 

andraspråksinlärning 

Språksyn 

Antal 

påståenden 
2 4 4 1 

 

Notera: (se tabell 2 eller bilaga 1 för exakta påståendeformuleringar).  

Den tredje delen består av frågor och påståenden som undersöker hur lärarna i praktiken arbetar med 

flerspråkigheten i klassrummet. Delen består av en flervalsfråga, tre påståenden och sex öppna frågor. 

Dessa berör hur och när modersmålet används, om de har några strategier för att utnyttja 

flerspråkigheten som resurs samt om modersmålet används som grund för metalingvistiska 

diskussioner. Det frågas även om det finns någon skillnad i omfattningen av användning av 

modersmålet i förhållande till nivåer eller antal modersmål i klassen.  

Den sista delen består av sex påståenden som syftar till att undersöka hur pass insatta lärarna är i 

andraspråksforskningen. Detta undersöks genom att de får gradera (i skalan 1 till 5) hur väl de känner 

till vissa begrepp inom forskningsfältet. Här innebär 1 att de inte alls känner till begreppet och 5 

innebär att de är väl insatta i begreppet. Begreppen som valts är translanguaging, 

interdependenshypotesen och teorierna om subtraktiv och additiv bilingualism. De får även själva 

ange hur pass insatta de anser sig vara i andraspråksforskningen, den senaste andraspråksforskningen 

och hur pass intresserade de är av att lära sig mer om modersmålets roll vid andraspråksinlärning. 

Delen innehåller även en avslutande fråga där det finns utrymme för övriga reflektioner om 

flerspråkighet samt tankar om enkäten. För mer detaljer om frågornas utformning finns enkäten i sin 

helhet att tillgå i appendixen (bilaga 1). 

Undersökningsprocedur  

Enkäten skapades i Googles egna formulärprogram Google Forms. Detta på grund av programmets 

tilltalande och enkla design och en relativ stor uppsättning funktioner. Efter en preliminär 

enkätkonstruktion fick fyra bekanta svara på studien. Denna pilotstudie syftade till att kontrollera om 

enkäten kunde missförstås på något sätt samt för att se hur datan presenterades i Google forms. 

Pilotstudien resulterade ej i någon förändring av enkäten, utöver ett språkligt fel i inledningstexten. 

Enkäten publicerades i gruppen måndagen den sjätte november 16.04 och låg ute exakt en vecka. 

Under svarstiden fick deltagarna två påminnelser: en efter halva tiden (torsdagen) och en i början av 

den sista svarsdagen. 

Etiska överväganden 

Internetbaserad forskning involverar samma forskningsetiska principer som all annan forskning 

(Denscombe, 2009) och undersökningen utfördes i enlighet med de fyra huvudkraven för 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017).  Enligt informationskravet ska forskaren ge information om 

den aktuella forskningens syfte, vilket beskrevs för deltagarna både i Facebookgruppen och i 

informationstexten i inledningen av enkäten. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att 
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besluta om de ska medverka i forskningen. Detta krav uppfylldes i och med enkätens frivilliga 

karaktär. Dessutom informerades deltagarna i inledningen om att samtycket sker först vid inskickandet 

av enkätsvar, samt möjligheten att ångra sitt deltagande ända fram till deltagaren trycker på skicka-

knappen. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna från deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2017). Detta krav är uppfyllt i och med att datan ej går att kopplas till enskilda 

individer. Dessutom har deltagarna ej skrivit in sin e-postadress eller några andra uppgifter (däremot 

delades svaren automatiskt in i tidstämplar). Nyttjandekravet är uppfyllt eftersom informationen från 

deltagarna endast har använts i forskningssyfte. 

Hantering av data 

Enkäten öppnades i Googles kalkylblad för att sedan formateras till Excel. Principer vid hanteringen 

av data är följande: 

• Tidsangivelser omvandlades till de facto tider. När informanterna skrivit ”40 år i december” eller 

”snart tre år” har detta ändrats till 39 respektive 2.  

• När informanterna skrivit numeriska värden i bokstäver har dessa ändrats till siffror. Till exempel 

ändrades ”ett halvår” till 0,5 och 3 månader till 0,25.  

• När informanten skrivit en uppskattning har medelvärdet beräknats av de två värdena som angetts. 

På frågan om hur många som talar svenska som andraspråk har exempelvis vissa deltagare skrivit 

20–25% och detta har då ändrats till 22,5%.  

• Punkt har ändrats till kommatecken när deltagarna skrivit ett decimaltal. 

• Omformuleringar för att underlätta kategoriseringar har skett. Ett exempel är att ”Sv” har 

omformulerats till ”Svenska” för att få jämförbara svar. 

• I fråga 13 blev vissa procentsvar oformaterade till 0,9 eller 0,7 i Excel. Vid en kontrollering av de 

enskilda svaren visade det sig att detta var en teknisk bugg. I de enskilda svaren står 90% respektive 

70%, vilket svaren ändrades till. 

• I fråga 12 och 14 blev svaren tyvärr omformaterade till datum. Efter granskning av de enskilda svaren 

visade det sig att exempelvis ”2017-05-06” egentligen är 5–6. Datummärkning var något som skedde 

när kalkylbladet skapades. Även dessa svar ändrades därför till orginalsvar.  

 

Efter denna rensning av data beräknades medelvärden och standardavvikelser för frågorna med 

likhetsskalor, vilket utgör grunden till mitt övergripande resultat. Gällande examensår delades svaren 

upp i värden (1–4), där varje värde stod för en examen inom ett visst tioårsintervall (t.ex. var värde 1 

2007-2017).  De öppna frågorna sammanfattades för att fördjupa och illustrera det kvantitativa resultatet. 

Metoddiskussion 

Undersökningen utfördes med kvantitativ enkätbaseradmetod och presenterades genom deskriptiv 

statistik samt sammanfattande beskrivningar av svar på öppna frågor. Metoden valdes för att 

undersöka ämnet med ny metodik, eftersom majoriteten av tidigare studier inom ämnet utförts med 

kvalitativ metod. En kvalitativ metod hade kunnat ge resultatet fler nyanser, de öppna frågorna 

försökte dock åstadkomma detta. De öppna svaren hade dock kunnat presenterats och analyserats mer 

djupgående och strukturerat, exempelvis tematisk. Metoden ledde emellertid till ett omfattande 
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material, vilket försvårade fördjupning. Undersökningen hade eventuellt gynnats av att täcka ett 

mindre område, med mer specialiserade frågor.  

Statistiska samband eller korrelationsanalyser hade nödvändigtvis inte tillfört något till diskussionen 

av resultatet. Eftersom resultatet ej visar någon större variation, finns det lite variation att förklara (se 

resultatkapitel). 

Resultat  

Efter en inledande beskrivning av bakgrundsvariabler redovisas resultatet utifrån tre övergripande 

områden: attityder till flerspråkighet, vad som sker i praktiken, och egen uppskattning av kunskap. 

Avslutningsvis redovisas även lärarnas övriga reflektioner. Gällande internt bortfall skedde detta i låg 

grad på de slutna frågorna (nästan alltid 61 av 61 svar), och i högre grad på de öppna frågorna (se 

bilaga 3). De öppna frågorna i en enkät ska enligt Eljertsson (2014) endast ses som ”mjukdata”, som 

kan ge viss tilläggsinformation. De öppna frågornas svaghet är dock att det alltid innebär ett 

signifikant internt bortfall, vilket även skedde i denna undersökning. Bilaga 3 redovisar bortfall på 

varje fråga. 

Om deltagarna och deras undervisningsmiljö  

61 personer svarade på enkäten. Deltagarna är mellan 24 och 63 år (M= 40,9; SD =10,22). 93,4 % av 

svaranden är behöriga lärare. Examensår varierar mellan 1977–2017 och medelvärdet för lärarexamen 

är 2006. Majoriteten av dessa (52 %) har tagit sin lärarexamen de senaste tio åren.  

Av deltagarna är 85,2 % behöriga svenska som andraspråkslärare, med examensår som varierar mellan 

1990–2017 (M=2009). Även gällande SVA-behörighet infaller majoriteten (72%) av deltagarnas 

examensår de senaste tio åren. 33 av deltagarna beskrev fortbildning, dessa består främst av svenska 

som andraspråk. Fortbildningarna skedde i många fall i samband med lärarlyftet.  

Det finns en stor spridning gällande deltagarnas yrkeserfarenhet, både som lärare och som svenska 

som andraspråkslärare. Den som har minst erfarenhet som lärare (ej specifikt SVA) har varit verksam 

lärare i tre månader, medan deltagaren med längst erfarenhet har varit verksam lärare i 39 år. I 

genomsnitt har lärarna varit verksamma i 11,79 år (SD = 7,58). Gällande lärarna med SVA-behörighet 

hade de varit verksamma allt från 3 månader till 20 år (M= 6,65; SD 5,51). 

Majoriteten (91,8%) av lärarna uppgav svenska som sitt förstaspråk. Det fanns dock några lärare som 

även uppgav andra språk än svenska som förstaspråk (tyska, engelska, serbiska och nederländska). 

Fyra (6,5%) betecknade sig som tvåspråkiga, med svenska och ett annat språk som förstaspråk 

(spanska, engelska, norska och finska). Gällande övrig språkbehärskning uppgav en del lärare att de 

utöver svenskan endast behärskar engelska, medan vissa lärare uppgav upp språkbehärskning (i en 

varierande skala) upp till fem språk. Majoriteten av dessa språk tillhör dock inte de vanligaste 

invandrarspråken i Sverige, utan vad som brukar kallas moderna språk. 

Det finns en stor spridning åldersmässigt på elevgrupperna som lärarna undervisar. Lärarna uppgav 

allt från årskurs ett på lågstadiet till vuxna på högskola. Ungefär hälften uppgav att de undervisar 

elever mellan 16–19 år. Även på frågan om hur många procent av eleverna på lärarens arbetsplats som 
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läser svenska som andraspråk finns det en stor spridning. Lärarna uppgav procentvärden mellan 2% 

och 100% (M=45%). 

I snitt talas det 7,7 olika modersmål i lärarnas klasser. Det lägsta värdet som angavs var 3 och det 

högsta 37,5 (orginaldata = 35–40). Det högsta värdet står dock ut och är ett så kallat extremt värde 

(Denscombe 2009), då de andra värdena ligger mellan 3–20. Eftersom det är ett enstaka värde som är 

avvikande och urvalet är relativt stort, påverkar det dock medelvärdet mycket lite (vid en borträkning 

av detta värde blir medelvärdet 7,14). 

Attityder till flerspråkighet 

Den första delen, som behandlar attityder, består av fyra underliggande teman: I) modersmålet och 

identiteten, II) flerspråkighet eller enspråkighet som pedagogisk princip, III) modersmålets roll för 

andraspråksinlärning och IV) språksyn (påstående 6 går in i flera teman, men redovisas i tema II).  

Attityderna mättes genom grad av instämmande i påståenden i skalan 1 till 5 (1 innebär ”stämmer 

inte” och 5 ”stämmer helt”). I denna del av enkäten svarade samtliga deltagare (61/61). I följande 

tabell redovisas medelvärden och standardavvikelser för varje påstående:   

Tabell 2: Attityder till flerspråkighet 

Tema: Påstående: Medelvärde: Standardavvikelse: 

I. Modersmålets roll i 

förhållande till identitet 

1. Modersmålet är viktigt 

för identiteten. 
4,96 0,17 

2. Modersmålet är viktigt 

för elevernas självbild. 
4,90 0,30 

II. Flerspråkighet eller 
enspråkighet som 

pedagogisk princip 

3. I klassrummet är det 
viktigt att svenska talas i 

så stor utsträckning som 

möjligt. 

3,19 0,70 

4. I klassrummet är det 
viktigt att eleverna 

endast talar svenska. 

1,95 1,10 

5. Det bästa för 
språkutvecklingen är att 

fokusera på ett språk i 

taget. 

1,55 0,74 

Tema II, III eller IV 6. Att blanda språk gör att 
man aldrig lär sig ett 

språk fullt ut. 

1,31 0,62 

III. Modersmålets roll 

vid andraspråksinlärning 

7. Goda kunskaper i 

förstaspråket gynnar 
inlärningen av 

andraspråket. 

4,98 0,12 

8. Att behärska 
modersmålet väl hjälper 

eleven att utveckla 

färdigheter i svenska. 

4,91 0,27 
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9. Modersmålsundervisning 

gör att eleverna lär sig 

svenska fortare. 

4,55 0,61 

IV. Språksyn 10. Språk kompletterar 

varandra och bör inte ses 

som separata enheter. 

4,75 0,43 

Notera: Påståenden i denna tabell har numrerats tematiskt och stämmer ej överens med ordningen i 

enkäten. Se bilaga 1 för faktisk numrering. 

Modersmålet och identitet  

Deltagarna är eniga om att modersmålet är viktigt för identiteten; 96,7% av deltagarna svarade 5 

(stämmer helt) på påståendet ”modersmålet är viktigt för identiteten”, och resterande svarade 4 

Medelvärdet är 4,96 och standardavvikelsen 0,17. Denna inställning kontrollerades med ytterligare ett 

påstående som formulerades: ”modersmålet är viktigt för elevernas självbild” (se tabell 2). 90,2% 

svarade 5 på detta påstående och resterande svarade 4. Medelvärdet är 4,90 och standardavvikelsen 

0,30.  

Flerspråkighet eller enspråkighet som pedagogisk princip 

För att undersöka om det i undervisningssammanhang finns en flerspråkig eller enspråkig norm bland 

lärarna fick de förhålla sig till fyra påståenden (se tabell 2, påstående 3–6). Undersökningen visade att 

lärarna inte anser att det är viktigt att eleverna endast talar svenska (M= 1,95, SD = 1,10). De tror inte 

heller att det bästa för språkutvecklingen är att fokusera på ett språk i taget (M=1,55, SD=0,74), eller 

att en blandning av språk skulle leda till någon typ av halvspråkighet (M=1,31, SD=0,62). Däremot är 

deltagarna inte helt säkra gällande huruvida det är viktigt att det i klassrummet talas svenska ”i så stor 

utsträckning som möjligt” (M= 3,2 SD = 1,02).  

Modersmålets roll vid andraspråksinlärning  

För att undersöka deltagarnas syn på modersmålets roll vid andraspråksinlärning ombads de svara på 

tre påståenden (se tabell 2, påstående 7–9). Lärarna tror att goda kunskaper i förstaspråket gynnar 

inlärningen av andraspråket; nästan alla (98,4%) svarade 5 och en deltagare (1,6%) svarade 4. 

Medelvärdet är 4,98 och standardavvikelsen 0,12. Deltagarna svarade på liknande sätt gällande 

huruvida behärskning av modersmålet hjälper eleven att utveckla färdigheter i svenska; 93,4% svarade 

4 eller 5 på påståendet om att ”modersmålsundervisning gör att eleverna lär sig svenska fortare”. Till 

skillnad från vid påstående 7 och 8, fanns det dock några deltagare (6,5%) som ställde sig mer på 

mitten av skalan och svarade 3.  

Språksyn  

Påstående 10 (se tabell 2) syftar till att undersöka om lärarna ser på språk som separata enheter eller 

om de ser språk som ett dynamiskt system. Samtliga lärare höll med om påståendet ” Språk 

kompletterar varandra och bör inte ses som separata enheter” (M = 4,75, SD = 0,43).  En egen 

kommentar om detta resultat bör dock inflikas: påståendet formulerades med åtanke att ta reda på om 

de ser språk som ett dynamiskt system, vilket translanguaging utgår ifrån. Här bör dock beaktas att 

frågan är tolkningsbar samt att ordet ”kompletterar” kan skapa en värdeladdning. 
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Vad som sker i praktiken 

För att undersöka om och hur dessa attityder manifesteras i praktiken fick deltagarna svara på frågor 

om när modersmålet används (figur 1 och tabell 3). Vid frågan om vid vilka tillfällen under lektionstid 

eleverna använder sitt modersmål (bilaga 1, fråga 25) kunde deltagarna kryssa i flera alternativ (figur 

1).  

 

Figur 1: Situationer då modersmålet används under lektionstid 

 

Figur 1 illustrerar att det är vanligast att modersmålet används under informella samtal (86,9%) och att 

det är mycket vanligt att modersmålet används vid gruppdiskussioner (88,5%). Även när det gäller 

textproduktion (65,6%) och läsning (63,9%) används elevernas modersmål ofta. Modersmålet används 

mindre ofta vid helklassdiskussioner (37%) och relativt sällan (16,4%) vid skriftliga inlämningar. 

Modersmålet används mycket sällan vid muntliga redovisningar (9,8%).  

23 deltagare (37,7%) kryssade i att det sker ”vid andra tillfällen” och 22 av dessa av exemplifierade 

detta genom att uppge en rad andra situationer då eleverna använder sitt förstaspråk (bilaga 1, fråga 

26). Åtta deltagare beskrev att modersmålet används när eleverna hjälper varandra i 

undervisningssammanhang. Detta sker exempelvis när de översätter åt varandra eller förklarar 

uppgifter för varandra. Tre av lärarna uppgav att modersmålet används vid studiehandledning. En 

lärare beskrev hur modersmålet används ”som en del i en process” och att detta kan ske när de 

”brainstormar eller gör utkast”.  

Efterföljande fråga (bilaga 1, fråga 27) undersöker huruvida modersmålsanvändning sker vid skriftliga 

inlämningar, och i vilken grad (skala 1–5). Svaren gav en mer komplex bild av situationen än vid fråga 

25. Svaren visade att modersmålet får användas relativt sällan vid skriftliga inlämningar; 36,1 % 

svarade 1 och endast 3,3% svarade 5 (detta kan bero på att de fick gradera istället för att kryssa i, 

vilket skapade mer utrymme för nyanser i svaret). 

Tabell 3: Får eleverna blanda in sitt modersmål vid skriftliga inlämningar och i vilken grad? 

Värde Antal deltagare Procent 

1 22  36,1% 

2 19  31,1% 
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3 14  23% 

4 4  6,6% 

5 2  3,3% 

MV: 2,09. SD: 1,07. 

Strategier för att utnyttja flerspråkigheten som resurs 

Vid frågan om lärarna använder några särskilda strategier för att utnyttja flerspråkigheten som resurs 

för pedagogiska ändamål (bilaga 1, fråga 28) gav deltagarna i genomsnitt värdet 3,2 (SD = 1,06). 

Deltagarna ombads även att exemplifiera dessa strategier (bilaga 1, fråga 29) och 39 deltagare (63%) 

valde att svara. De strategier som nämndes flest gånger var : kamratstöd (28,2%), jämförande mellan 

språk (23 %) och översättning (12,8%). Kamratstödet beskrevs främst ske när elever förklarade och 

förtydligade undervisningen för varandra. Jämförandet mellan språk beskrevs ske på allt från 

grammatisk nivå, semantisk, kulturell och konceptuell nivå.  

Andra strategier som beskrevs var bland andra undervisning som inbegrep metalingvistiska 

diskussioner, språkgrupper, införskaffning av förkunskaper på olika språk och gemensamma artefakter 

(som till exempel planscher med flera språk). En lärare berättade att diskussioner som kräver högre 

abstraktionsnivå ibland genomförs på modersmålet. En annan lärare beskrev att ”lärprocessen kan vara 

flerspråkig även om produkten är enspråkig” och exemplifierade hur hen uppmanade eleverna att 

samtala på ett språk och skriva på ett annat. En deltagare beskrev translanguaging och 

genrepedagogik. Flera deltagare beskrev vikten av att vara intresserad av elevernas modersmål. Någon 

betonade att hen försöker stärka modersmålets status för att därmed stärka elevernas självkänsla. 

Nästföljande fråga undersöker om elevernas flerspråkighet används som ett redskap för 

metalingvistiska diskussioner (bilaga 1, fråga 30): 

Tabell 4: Använder du elevernas flerspråkighet som ett redskap för metalingvistiska diskussioner?  

Värde Antal deltagare Procent 

1 3  5%   

2 6  10% 

3 21  35% 

4 15  25% 

5 15  25% 

MV = 3,64. SD = 1,02. 

Även på denna fråga ombads deltagarna att exemplifiera genom att beskriva dessa tillfällen (bilaga 1, 

fråga 31). Flera deltagare svarade i korthet att det sker vid jämförandet av språk. Många 

vidareutvecklade dock detta och beskrev att det kan ske när eleverna och läraren upptäcker att ord från 

olika språk liknar varandra. Andra exempel som beskrevs var översättning, jämförelser mellan 

grammatiska strukturer, ordkunskap, ordbildning, idiomatiska uttryck och etymologi. En deltagare 

skrev att hen använder tolk för att prata om elevens språkutveckling. I dessa samtal brukar de bland 

annat tala om ”hur svenskan och modersmålet berikar varandra”. En annan lärare skrev att de 

diskuterar hur man uttrycker olika saker på olika språk, varifrån ord och deras betydelse kommer. 

Någon berättade om hur eleverna i boksamtal fick uttrycka litteraturterminologin på olika språk. En 

lärare nämnde genrepedagogik och translanguaging. 
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Skillnad i hur flerspråkigheten används i förhållande till elevernas nivå 

och antal modersmål i gruppen 

Vid frågan om det finns någon skillnad gällande hur ofta flerspråkigheten används i förhållande till 

nivån på elevgruppen (bilaga 1, fråga 32) svarade 41 lärare. En majoritet (51,2 %) skrev att det finns 

en skillnad, några (14,6%) visste ej och resterande (8,2 %) svarade nej. 

En del motiverade även sitt svar. En lärare beskrev att modersmålet används oftare i lägre nivåer, 

speciellt vid diskussioner. En annan lärare beskrev att det vid lägre nivåer mer ofta finns tillgång till 

språkstödjare och studiehandläggare som kan modersmålet. Andra påpekade att det är naturligt att 

svenskan används mer vid högre nivåer då de i högre grad har tillägnat sig ett skolspråk på svenska. 

En deltagare menade att modersmålet alltid är tillåtet att använda, men att det i sker i högre grad vid 

lägre nivåer. De som skrev att flerspråkigheten inte används olika i förhållande till nivåer 

vidareutvecklade ej varför det är så.  

Vid frågan om undervisningen påverkas av antalet modersmål i klassen (bilaga 1, fråga 33) svarade 49 

lärare. Majoriteten (55,1%) svarade ja, en del (32,6 %) nej och resterande höll sig neutrala/visste ej. 

De som vidareutvecklade sina svar beskrev bland annat hur det kan vara enklare om fler elever delar 

språk, eftersom de då kan förklara för varandra. Någon beskrev att fler språk gör lektionerna mer 

intressanta. En lärare beskrev att det kan vara missgynnande mot ensamtalarna om ett eller två språk 

dominerar. Detta scenario beskrevs även av en annan lärare, som berättade: ” De elever som är 

ensamma om sitt språk har inte samma möjligheter i de situationer då modersmålet används i 

diskussioner. Fler modersmål är annars en tillgång för det skapar intressanta diskussioner. ”  

En annan lärare problematiserade scenariot när endast en elev talar ett språk. Läraren tyckte att det 

kändes som att hen ”pekade ut” denna genom att fråga om modersmålet. Två lärare menade att fler 

modersmål innebär mer svenska, därför att detta blir gruppens gemensamma språk. Någon menade att 

det kan bli ”rörigare” med fler språk och att fler språkstödjare måste involveras. 

Yrkeserfarenhet och förändrat arbetssätt i förhållande till flerspråkighet 

48 lärare (78,6%) svarade på frågan om de i takt med sin erfarenhet som svenska som 

andraspråkslärare förändrat sitt sätt att arbeta med flerspråkighet (bilaga 1, fråga 34). En majoritet 

(85,4 %) svarade ja, en liten del nej (8,3%) och några (6,2 %) var för nya i yrkesrollen för att uttala 

sig. Samtliga av de som svarade ja beskrev att flerspråkigheten används mer. Lärarna beskrev en större 

medvetenhet och ett ökat resursperspektiv på flerspråkigheten. Flera av lärarna hade i takt med 

erfarenheten gått från en enspråkig norm till en flerspråkig, där modersmålet användes i högre grad. 

En lärare kopplade detta till translanguaging: ” Ja, i början var det bara svenska som gällde i mitt 

klassrum men nu inser jag att translanguaging har många fördelar i elevernas utveckling av svenskan.”  

En annan lärare beskrev: ”Verkligen. Från början var svenska språket i fokus och elevernas tidigare 

språk och erfarenheter var väldigt osynliga i min undervisning när jag var ny.” 

Två deltagare beskrev hur synen på flerspråkighet förändrats de senaste tio åren. En annan lärare 

menade att det skett de senaste tjugo åren. Vidareutbildningar och läsning av ny forskning gavs som 

exempel på anledningar till det ökade resursperspektivet på flerspråkigheten. Endast fyra deltagare 

(8,3 %) svarade nej. De valde att inte vidareutveckla svaret.  
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Egen uppskattning av kunskap 

Påståendena som undersöker kunskap om modersmålets roll vid andraspråksinlärning visade att 

deltagarna anser sig väl insatta i begreppet translanguaging (M = 4, 49). De anser sig mindre insatta i 

begreppet interdependenshypotesen (M =2,49), och relativt insatta i teorierna om subtraktiv och 

additiv bilingualism (M = 3,09). Samtliga svarade på denna del. 

  

Figur 2: Självskattning av kännedom om teorier och begrepp 

 

Deltagarna känner sig överlag insatta i forskningen om andraspråksinlärning och flerspråkighet (M= 4) 

och även relativt insatta i den senaste forskningen (M = 3,8). De tycker även att det skulle vara 

intressant att lära sig mer om modersmålets roll vid andraspråksinlärning (M= 4,11). 

Tabell 5: Självskattning av kunskap i forskning 

Påstående Medelvärde Standardavvikelse 

1. Jag känner mig insatt i 

forskningen om 

andraspråksinlärning 

och flerspråkighet. 

 

4 1,03 

2. Jag känner mig insatt i 

den senaste 
forskningen om 

andraspråksinlärning 

och flerspråkighet. 

3,8 1,13 

3. Jag skulle tycka det 
vore intressant att lära 

mig mer om 

modersmålets roll vid 

andraspråksinlärning. 

4,11 1,08 
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Övriga tankar gällande flerspråkighet i 
klassrummet  

I den avslutande delen fick lärarna ge övriga reflektioner om flerspråkighet. Lärarnas kommentarer 

handlade till stor del om hur viktigt modersmålet är. En lärare skrev: ”Det är roligt och inspirerande att 

använda sig av flera modersmål i klassrummet. Att vara nyfiken på elevernas modersmål gör också att 

eleverna känner sig sedda. ”  

Några lärare problematiserade att deras kollegor i andra ämnen inte har samma syn på elevernas 

modersmål. En deltagare menade att alla lärare inte förstår att eleverna kan visa kunskap på 

modersmålet. Hen betonade att alla lärare i olika ämnen borde arbeta med flerspråkigheten, eftersom 

”det främjar det kollegiala lärandet och fångar upp elevernas kunskaper i svenska även i andra ämnen 

förutom i svenska”. En annan lärare betonade att ”stämningen bland lärarna” påverkar hur 

modersmålets ses och beskrev vidare ”Har kollegor (inte SVA-lärare) som säger: I klassrummet talar 

vi svenska, punkt. Det kan påverka elevernas vilja att tala sitt modersmål i klassrummet även på mina 

lektioner. ” Någon menade att det krävs tid för planering och förkovring i den senaste forskningen, och 

att den tiden tyvärr inte finns. 

Analys och diskussion  

Ett tydligt resursperspektiv 

Resultatet visar att lärarna överlag har en positiv attityd till flerspråkighet i klassrummet, att de på 

många sätt använder flerspråkigheten till pedagogiska ändamål och har kännedom om några begrepp 

inom forskningsfältet. Detta resursperspektiv till flerspråkighet finns bland alla deltagare, även de 

äldre lärarna och även bland de lärare som examinerats för flera decennier sedan.  

Lärarna ser modersmålet som viktigt ur såväl identitetsaspekter som inlärningsaspekter. Samtliga 

lärare tycker att modersmålet är viktigt för identiteten. I de öppna frågorna beskrivs det av flera lärare 

att modersmålet spelar en viktig roll för att eleverna ska känna sig sedda. Att ”se” eleverna genom att 

se deras modersmål har framhållits som en viktig faktor för elevernas kunskapsutveckling. Axelsson 

menar att genom det förtroende som skapas, skapas även förutsättningar för kunskapsutvecklingen 

(Axelsson, 2013).  

Lärarna tror att goda kunskaper i modersmålet gynnar andraspråksutvecklingen, och ser därmed på 

tvåspråkigheten som additiv. Tidigare studier har beskrivit en oro att modersmålsutveckling hämmar 

andraspråksutvecklingen eller skapar någon typ av halvspråkighet (Lindberg 2002, Wigerfelt & 

Morgan, 2011). Denna oro uttrycktes inte av någon av deltagarna i denna undersökning. Det finns inte 

heller någon enspråkig norm bland lärarna (se påstående 3). Däremot visar undersökningen en större 

osäkerhet gällande i vilken omfattning svenska bör talas (se påstående 3 & 4). Majoriteten av lärarna 

beskriver att de i takt med erfarenheten fått ett förändrat förhållningssätt till modersmålet och 

andraspråksinlärning. De menar att det i början av sina karriärer fanns en enspråkig norm, men att de i 

takt med erfarenhet och fortbildning förstått modersmålets betydelse. 

Vid frågor om hur flerspråkigheten användes i undervisningen visar det sig att resursperspektivet även 

implementeras i praktiken (enligt lärarna). Modersmålet rapporteras främst användas vid 
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gruppdiskussioner, men även i andra undervisningssammanhang (se figur 1). Däremot är medelvärdet 

för användningen av modersmålet vid skriftliga inlämningar relativt lågt (se tabell 3). Det verkar med 

andra ord som att modersmålet oftare används i BICS- än CALP-relaterat språkbruk (Cummins, 

1979). Om metoden varit av annan karaktär hade följdfrågor kunnat ställas om varför lärarna i mindre 

grad låter eleverna använda modersmålet i skriftliga inlämningar. Möjligtvis kan en förklaring vara att 

skriftliga inlämningar präglas av ett mer formellt språk som i högre grad måste följa akademiska 

konventioner. Införlivandet av en flerspråkig repertoar i CALP-sammanhang har även 

problematiserats inom translanguagingforskning (Canagarajah, 2011). 

Vidare visar resultatet att lärarna är relativt insatta forskningsfältet. De känner åtminstone mer eller 

mindre grad till betydelsefulla begrepp och anger själva att det känner sig insatta i forskningen, även 

om de gärna vill lära sig mer. Dessa frågor är givetvis ej tillräckliga för att avgöra deltagarnas 

kunskap, utan syftar endast till att undersöka kännedom om området på ett ytligt plan. Intressant är att 

lärarna uppgav att det känner till begreppet translanguaging mycket väl. Medelvärdet för detta är högre 

än det för interdependenshypotesen och teorierna om subtraktiv och additiv bilingualism.  

En nyexaminerad grupp i en speciell kontext? 

Lärarnas svar visar en slående samstämmighet; det finns ett resursperspektiv på modersmålet, 

modersmålet anses viktigt för identiteten och de flesta tror att modersmålsutveckling gynnar 

inlärningen av andraspråket. Detta trots en stor variation av bakgrundsvariabler som lärarnas ålder, 

nivåer/åldrar på elevgrupper, antal modersmål i grupperna och andelen SVA-studerande på skolorna. 

Däremot är variationen mindre gällande SVA-behörighet: majoriteten av lärarna med SVA-behörighet 

har examinerats de senaste tio åren. Det bör dock åter igen understrykas att detta resursperspektiv även 

finns bland de som examinerats för många år sedan, de som ej har SVA-behörighet eller ej hade 

lärarexamen. Tidigare studier har visat på en mer brokig bild, där bristperspektivet funnits med på 

åtminstone något plan. Trots att styrdokumenten numera betonar flerspråkighetens roll för elevernas 

identitet och utveckling har detta inte implementerats i tillräckligt i undervisningen (Lindberg, 2002; 

Skolverket, 2014). Skolverkets rapport undersöker dock inte bara SVA-lärare, utan även andra 

ämneslärare. Några lärare i denna enkätundersökning (se kapitel, fråga 41) betonade att det finns en 

kollegial osamstämmighet i synen på modersmålet. Det beskrevs hur andra lärare (ej SVA-utbildade) 

inte förstår flerspråkighetens resurspotential i kunskapsinhämtande och redovisande av kunskap.  

Viktigt att belysa är dock vilka deltagarna i undersökningen är och vad det innebär för resultatet. 

Möjligtvis är de som svarat på enkäten mer intresserade av ämnet, och fortbildning i allmänhet, än den 

gemene andraspråksläraren. Det länkas frekvent i gruppen till ny forskning och nya rön och det pågår 

diskussioner som bland annat berör synen på modersmålet. Genom att vara med i gruppen tas 

dessutom ett aktivt beslut som visar att personen har intresse för ämnet. Ytterligare ett aktivt beslut tas 

genom att vara engagerad nog att svara på enkäter i detsamma. Det bör även nämnas att gruppen är 

startad av Anna Kaya, som arbetar för Nationellt Centrum för Andraspråk vid Stockholms Universitet. 

Hon har i sitt arbete flertalet gånger uttalat ett resursperspektiv på modersmålet och förespråkar 

translanguaging, bl.a. i en inspelning för N.C. om translanguaging (Nationellt Centrum för 

Andraspråk, 2017). Eventuellt kan grundarens åsikter påverka gruppdynamiken och skapa en viss 

kultur inom gruppen.  
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Translanguagingpedagogik? 

Eftersom det inte finns några detaljerade ”regler” för vad en translanguagingpedagogik exakt ska 

innefatta (snarare förslag och förhållningssätt), går det heller inte att uttala sig om huruvida lärarna 

följer en sådan. I enkäten efterfrågades det heller inte explicit gällande huruvida lärarna använder 

translanguagingpedagogik.  

Lärarna anger att de känner till begreppet translanguaging väl (se figur 2). Dock nämns begreppet 

explicit fåtalet gånger i svaren till de öppna frågorna. Det finns emellertid ett förhållningssätt till 

flerspråkighet som kan kopplas till det som präglar translanguaging: lärarna ser flerspråkigheten som 

en resurs och deras språksyn motsäger språk som separata delar. Denna språksyn visar en annan 

tendens än exempelvis Ganuza och Hedmans studie, där lärarna i studien såg språk som avgränsade 

enheter. Vidare fanns det i nämnda studie en enspråkig norm, vilket även hämmade eleverna att 

uttrycka sig fritt i undervisningen (Ganuza & Hedman, 2017). Det finns dock avgörande skillnader i 

Ganuza & Hedmans studie och denna undersökning. Studien undersöker modersmålslärare och 

metoden är kvalitativ. Ganuza och Hedmans studie är etnografisk och bygger på intervjuer och 

observationer. Denna undersökning är kvantitativ och lärarna får själva uppge hur de ser på språk och 

om/hur flerspråkigheten används i undervisning. En jämförelse av studierna leder dels till frågan 

varför SVA-lärares och modersmålslärares attityder skiljer sig åt, men även om metodiken kan 

avspeglas på resultaten. 

De tydligaste exemplen på en pedagogisk praktik som kan kopplas till translanguaging innefattar 

beskrivningar av hur modersmålets införlivas i metalingvistiska diskussioner. En lärare beskriver 

exempelvis hur flerspråkigheten används genom olika övningar där eleverna gemensamt får komma 

överens om vad ett ord, begrepp eller koncept betyder på sitt språk. Eleverna får även då berätta för 

läraren om det finns en kulturell skillnad. Läraren tar alltså ett steg tillbaka och låter eleverna lära hen 

språkliga nyanser från elevens språkliga repertoar. Genom att göra detta skapar läraren förutsättningar 

för social rättvisa, där elevernas språk och dess nyanser var lika viktiga som svenskan. En annan lärare 

beskriver ”visar mig intresserad av deras första språk och försöker lära mig något ord på språket.” 

Vilket också går att koppla till en praktik av den sociala rättvisan där elevernas språk är värdefulla. 

Lärarna beskriver många exempel där modersmålet är en del av undervisningen. Det sker dock sällan 

vid skriftliga inlämningar (se figur 1 samt tabell 3). Detta kanske kan bero på att skriftliga inlämningar 

i högre grad innefattas av ett CALP-relaterat språkbruk. Det har framhållits att det inte finns någon 

allmän regel eller tydlig strategi för hur translanguaging kan användas gällande CALP-relaterat 

språkproduktion (Canagarajah, 2011).  

Denna studie syftar endast till att belysa lärarnas attityder och användning av flerspråkighet, ej till att 

bedöma hur effektiv translanguagingpedagogik är. Tidigare studier har främst varit av etnografisk 

karaktär och är därför svårare att generalisera. Sammanfattningsvis visar undersökningen ett tydligt 

resursperspektiv med ett förhållningssätt till flerspråkighet som på flera plan stämmer överens med det 

inom translanguaging. 

Slutsatser 

Undersökningen visar att det finns ett tydligt resursperspektiv på flerspråkigheten, att detta 

resursperspektiv implementeras på olika sätt vid undervisning och att modersmålet anses vara viktigt 

för elevernas identitet. Resultatet är påfallande samstämmigt, vilket dock bör ses i ljuset av vilka 

deltagarna är och det forum de verkar inom (Facebookgruppen). Även om denna undersökning endast 
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inbegriper 61 lärares, som dessutom befinner sig i en viss kontext, visar den tendenser till ett ökat 

resursperspektiv på modersmålet än tidigare studier.  

Implikationer 

Studien visar att just dessa personer har ett påtagligt resursperspektiv, men vidare forskning skulle 

behövas för att ta reda på om det verkligen har skett ett skifte gällande attityder till flerspråkigheten. 

Möjligheten till att dra mer generella slutsatser skulle eventuellt ges om enkäten skickades ut till fler 

deltagare, med fördel utanför det forum deltagarna i denna undersökningen verkar inom. Genom att 

skicka enkäten till deltagare som inte nödvändigtvis är med i Facebook-gruppen skulle en mer generell 

bild kunna ges. Enkäten skulle förslagsvis kunna skickas till SVA-lärare i skolor över hela landet för 

att få ett mer generaliserbart resultat. Deltagarna skulle då även kunna ange om de är med i 

Facebookgruppen eller inte. Detta i syfte att undersöka om resultatet är speciellt för denna grupp. 

Ytterligare slutsatser skulle även kanske kunna dras genom av att undersöka hur kön och demografi 

korrelerar med resultaten. Finns det ett större eller mindre resursperspektiv hos kvinnor och män? 

Skiljer det sig åt i hänsyn till socioekonomiska områden?  
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Appendix 

Bilaga 1 – Enkäten 

Om dig och din arbetsplats 

1. Hur gammal är du? Fri text. 

2. Hur många år har du varit verksam som lärare? Fri text. 

3. Hur många år har du varit verksam som svenska som andraspråkslärare?  Fri text. 

4. Är du behörig lärare? Ja/nej-svar. 

5. Om svaret på föregående fråga var "ja", vilket år tog du examen? Fri text. 

6. Är du behörig lärare i svenska som andraspråk? Ja/nej-svar. 

7. Om svaret på föregående fråga är "ja", vilket år tog du examen? Fri text. 

8. Beskriv eventuell fortbildning. Fri text. 

9. Vilket är ditt/dina förstaspråk? Fri text. 

10. Vilka språk behärskar du och i vilken grad? Skriv språk och ange i skalan 1-5 din språkfärdighet. 1 

= inte bra, 5 = mycket bra, (En 3:a kan exempelvis innebära att du talar flytande men är mindre 

säker i skrift, uttal eller grammatik. En 5:a är behärskning av språket på en modersmålsnivå). Fri 

text. 

11. Vilka nivåer i svenska som andraspråk undervisar du i? Fri text. 

12. Vilken ålder har eleverna som du undervisar? Fri text. 

13. Uppskattningsvis, hur många procent av eleverna på skolan du arbetar på har svenska som 

andraspråk? Fri text. 

14. Uppskattningsvis, hur många olika modersmål finns det i dina klasser? Fri text. 

 

Tankar om flerspråkighet 

I vilken grad stämmer följande påståenden in på hur du tänker kring flerspråkighet?  

1 – stämmer inte alls 

5 – stämmer helt 

15. Modersmålet är viktigt för identiteten 

1 2 3 4 5 

16. I klassrummet är det viktigt att svenska talas i så stor utsträckning som möjligt. 

1 2 3 4 5 

17. Goda kunskaper i förstaspråket gynnar inlärningen av andraspråket. 

1 2 3 4 5 

18. Modersmålet är viktigt för elevernas självbild 

1 2 3 4 5 

19. Det bästa för språkutvecklingen är att fokusera på ett språk i taget. 

1 2 3 4 5 

20. I klassrummet är det viktigt att eleverna endast talar svenska. 

1 2 3 4 5 
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21. Att behärska modersmålet väl hjälper eleven att utveckla färdigheter i svenska. 

1 2 3 4 5 

22. Språk kompletterar varandra och bör inte ses som separata enheter. 

1 2 3 4 5 

23. Modersmålsundervisning gör att eleverna lär sig svenska fortare. 

1 2 3 4 5 

24. Att blanda språk gör att man aldrig lär sig ett språk fullt ut. 

1 2 3 4 5 

 

Flerspråkighet i klassrummet 

25. Vid vilka tillfällen under lektionstid använder eleverna sitt modersmål? Du kan kryssa i flera av 

alternativen. Kryssrutor. 

• Vid helklassdiskussioner 

• Vid gruppdiskussioner 

• Vid textproduktion 

• Vid läsning 

• Under informella samtal 

• Vid skriftliga inlämningar 

• När eleverna håller tal eller har muntlig redovisning 

• Vid andra tillfällen 

26. Om du kryssade i "vid andra tillfällen" på föregående fråga, beskriv gärna dessa tillfällen. Fri text. 

27. Får eleverna blanda in sitt modersmål vid skriftliga inlämningar och i vilken grad? 

1 2 3 4 5 

28. Använder du några särskilda strategier för att använda flerspråkigheten som en resurs för 

pedagogiska ändamål? 

1 2 3 4 5 

29. Beskriv gärna dessa strategier. Fri text. 

30. Använder du elevernas flerspråkighet som ett redskap för metalingvistiska diskussioner? 

1 2 3 4 5 

31. Om flerspråkigheten används som redskap för metalingvistiska diskussioner, hur kan detta gå till? 

Fri text. 

32. Om du har erfarenhet av att undervisa i olika nivåer i svenska som andraspråk, finns det någon 

skillnad i hur flerspråkigheten används i undervisningen? Tillåts exempelvis modersmålet användas 

i högre grad vid undervisning av de lägre nivåerna? Fri text. 

33. Påverkas undervisningen av antalet modersmål som finns i klassen, och i så fall hur? Fri text. 

34. Har du i takt med din ökade erfarenhet som svenska som andraspråkslärare förändrat ditt sätt att 

arbeta med flerspråkighet, och i så fall på vilket sätt? Fri text. 

Avslutande frågor 

35. Jag känner till begreppet translanguaging. 

1 2 3 4 5 
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36. Jag känner till interdependenshypotesen. 

1 2 3 4 5 

37. Jag känner till teorierna om subtraktiv och additiv bilingualism. 

1 2 3 4 5 

38. Jag känner mig insatt i forskningen om andraspråksinlärning och flerspråkighet. 

1 2 3 4 5  

39. Jag känner mig insatt i den senaste forskningen om andraspråksinlärning och flerspråkighet 

1 2 3 4 5 

40. Jag skulle tycka det vore intressant att lära mig mer om modersmålets roll vid andraspråksinlärning. 

1 2 3 4 5 

41. Kommentera gärna vad du tyckte om denna enkät eller dela med dig av övriga tankar gällande 

flerspråkighet i klassrummet. Tack för ditt deltagande! Fri text. 
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Bilaga 2 – Internt bortfall 

 

  

Fråga  Svar Fråga Svar Fråga Svar 

1. 61 15. 61 29. 39 

2. 61 16. 61 30. 60 

3. 61 17. 61 31. 32 

4. 61 18. 61 32. 41 

5. 58 19. 61 33. 49 

6.  61 20. 61 34. 48 

7. 52 21. 61 35. 61 

8. 33 22. 61 36. 61 

9. 61 23. 61 37. 61 

10. 60 24. 61 38. 61 

11. 60 25. 61 39. 61 

12. 61 26. 22 40. 61 

13. 61 27. 61 41. 16 

14. 60 28. 61   
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Bilaga 3 – Attityder till flerspråkighet i tabellform 

1. Modersmålet är viktigt för identiteten. 

Värde Antal deltagare Procent 

1 0    

2 0 

3 0 

4 2  3,3% 

5 59  96,7% 

MV = 4,96. SD = 0,17 

2. Modersmålet är viktigt för elevernas självbild. 

Värde Antal deltagare Procent 

1 0 

2 0 

3 0 

4 6  9,8% 

5 55  90,8% 

MV = 4,90. SD = 0,30 

3. I klassrummet är det viktigt att svenska talas i så stor utsträckning som möjligt. 

Värde Antal deltagare Procent 

1 4  6,6% 

2 9  14,8% 

3 25  41% 

4 17  27,9%   

5 6  9,8% 

MV = 3,19. SD = 0,7. 

4. I klassrummet är det viktigt att eleverna endast talar svenska. 

Värde Antal deltagare Procent 

1 31  50,8% 

2 9  14,8% 

3 14  23% 

4 7  11,5% 

5   0   

MV = 1,95. SD =1,10. 
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5. Det bästa för språkutvecklingen är att fokusera på ett språk i taget. 

Värde Antal deltagare Procent 

1 34  55,7% 

2 22  36,1% 

3 3  4,9% 

4 2  3,3% 

5 0 

MV = 1,55. SD =0,74. 

6. Att blanda språk gör att man aldrig lär sig ett språk fullt ut. 

Värde Antal deltagare Procent 

1 48  78,7% 

2 8  13,1% 

3 4  6,6% 

4 1  1,6% 

5   0 

MV =1,31. SD =0,62. 

7. Goda kunskaper i förstaspråket gynnar inlärningen av andraspråket. 

Värde Antal deltagare Procent 

1 0 

2 0 

3 0 

4 1  1,6% 

5 60  98,4% 

MV =4,98. SD = 0,12. 

8. Att behärska modersmålet väl hjälper eleven att utveckla färdigheter i svenska. 

Värde Antal deltagare Procent 

1 0 

2 0 

3 0 

4 5  8,2%   

  

5 56  91,8% 

MV = 4,91. SD = 0,27. 
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9. Modersmålsundervisning gör att eleverna lär sig svenska fortare. 

Värde Antal deltagare Procent 

1 0     

2 0 

3 4  6,6% 

4 19  31,1% 

5 38  62,3% 

MV = 4,55. SD = 0,61. 

10. Språk kompletterar varandra och bör inte ses som separata enheter. 

Värde Antal deltagare Procent 

1 0      

2 0 

3 0 

4 15  24,6% 

5 46  75,4% 

M = 4,75. SD = 0,43. 
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Bilaga 4 – Medgivandebrev till deltagare 

Syfte och bakgrund 

Jag heter Jenny Svensson Nordell och studerar åttonde terminen på ämneslärarprogrammet med 

inriktning svenska och svenska som andraspråk på Stockholms universitet. Jag skriver just nu 

självständigt arbete (C-uppsats) i svenska som andraspråk och har valt att forska om flerspråkighet i 

klassrummet ur ett lärarperspektiv. Jag är nyfiken på hur verksamma svenska som andraspråkslärare 

ser på flerspråkighet och vilken roll den spelar i klassrummet och skolans domäner. Frågorna gällande 

din undervisning syftar till svenska som andraspråksundervisning, och inte undervisning i övriga 

ämnen. 

Undersökningen innehåller mestadels flervalsfrågor, med några öppna följdfrågor. Undersökningen tar 

endast ca 10 min att genomföra, men kan ta lite längre tid om du väljer att kommentera ditt svar. 

Hantering av data och sekretess 

Alla enkätsvar behandlas anonymt i studien. Det innebär att jag inte någon gång kommer att publicera 

data, svar eller uppgifter som gör att det går att härleda från vilken skola, data eller svar uppgifterna 

kommer.  

Om ni har några frågor kring undersökningen är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare 

Susan Sayehli, universitetslektor på Stockholms universitet. Min e-postadress är min e-postadress och 

min handledares e-postadress är handledares e-postadress.  

När ni trycker på skicka-knappen godkänner ni automatiskt ert deltagande i undersökningen. 


