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Tema Symposium 2018: Litteraciteter och flerspråkighet

Den flerspråkiga skolan 
– en väv av samtal 

Min utgångspunkt är att flerspråkighet och mångfald är en 
resurs i skolan. I mina fältanteckningar från skolan för mitt 
forskningsprojekt kan jag läsa lärarkommentaren ”jag har aldrig 
mött så här språksvaga barn tidigare”. Detta väcker frågan: hur 
kan barnen vara språksvaga när de sammantaget talar över 50 
språk? Nästa markering i mina fältanteckningar kommer vid 
lärarcitatet: ”vi har nästan inga svenska barn på skolan – i min 
klass har jag en elev som är svensk”. Detta väcker andra frågor 
om identitet och förhållningssätt. 

Mina anteckningar fortsätter med ett klassrumsbesök en tidig 
morgon när en lärare överraskas av att det kommer tre nyanlända 
barn till klassen samtidigt. Hen finner sig snabbt i situationen 
och parar ihop de nya eleverna med andra som talar samma 
språk, varefter den planerade lektionen om instruerande texter 
fortsätter. 

Med denna inledande inblick i min forskning vill jag säga att 
den flerspråkiga skolan består av en komplex väv som tar sig 
olika uttryck. Från 2017 ingår jag som forskare i det tvär veten-
skapliga projektet ”Barn Migration och Integration” (BMI) vid 
Barnrättscentrum på den Juridiska fakulteten vid Stockholms 
uni versitet. Det övergripande syftet med satsningen är att för-
djupa förståelsen för de utmaningar och möjligheter som följer 

Under symposiet i Stockholm om  
litteraci teter och flerspråkighet pratar   
Sari Vuorenpää på temat litteracitet genom 
interaktion. Här skriver hon om sitt nya 
forsknings projekt på en skola där eleverna 
sammantaget talar över 50 språk. 

av den stora ökningen av människor, varav många är barn, som 
kommit och kommer till Sverige under senare tid. Det är alltså 
projektets startpunkt och mitt projekt: ”Litteracitet en dörr-
öppnare till livet” tar avstamp i att det är en demokratisk rättig-
het att få bli litterat. Här vill jag ge en första inblick i en av 
delstudierna. ”Interaktion i samtal om kartläggning av nyanlända 
elever” (INKA) har sin utgångspunkt i det direktiv som kom 
från Skolverket 2016 och som säger att det är obligatoriskt för 
alla skolor att göra en kartläggning av nyanlända elevers språk- 
och ämneskunskaper. Skolverket har tagit fram ett kartlägg nings-
 material bestående av tre steg. Kartläggningen ligger till grund 
för beslut om placering i årskurs och skola samt för planering av 
elevens fortsatta undervisning. Studierna inom INKA-projektet 
baseras på samtal såväl under olika steg av kart läggningsprocessen 
som samtal mellan kartläggare och moders målslärare. 

SARI VUORENPÄÄ

Sari Vuorenpää är lektor i läs- och skrivutveckling och postdoktor 
inom barn, migration och integration vid Stockholms universitet.  
I sin presentation under symposiet, ”Litteracitet genom interak-
tion”, berättar hon om sin avhandling från 2016 med samma titel. 
Fokus är samtalets betydelse i skolan och hur samtal länkar  
ihop skrivundervisning till kedjor av händelser som Sari kallar 
litteracitetskedjor – ett begrepp som hon myntade under 
doktorand tiden. Presentationen visar hur skollitteracitet sitter  
i väggarna och uttrycks i tal- och skriftspråkliga handlingar.

För att ge en liten inblick i denna trestegsprocess visar jag här en 
sekvens från steg 1 då kartläggaren (K) samtalar med eleven (E) 
och föräldern (F): 

Samtalet handlar i sin helhet om vilket språk eleven väljer 
som språk för modersmålsundervisning i skolan. I detta fall står 
valet mellan mandarin eller engelska, vilket kartläggaren presen-
terar på rad 55.

Transkriptionsnyckel:
/  hörbar paus
____  sagt med emfas 
?   frågeintonation
   markerad stigton
ee och mm  förlängda ljud

55. K: aa here in sweden   kids have possibility to learn their 
mother language / so in your case you have the possibility to 
choose to have english
56. F: mm
57. K: or to have mandarin
58. F: mandarin 
59. K: and this /situation is / often one a week / once time a week 
one hour / so it is not you are not going to learn language 
60. F: mm
61. K: what you are doing is just / having its practicing
62. F: practicing
63. K: and writing so you don’t forget 
64. F: mm
65. K: you know
66. F: mm
67. K: so it is this situation is after school so
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68. F: mm
69. K: this is not part of the 
70. F: mm 
71. K: curriculum it´s kids stay after school for this lesson so I 
think you need to think about which language do you like them 
to have english and mandarin  
72. F: no   
73. E: no  
74. F: no / did you understand what she 
75. E: yes
76. F: you / you have right to practice your own mother language 
you can choose english
77. E: I  don’t want to / english�
78. F: yea then you can choose if you brother prefer chinese he 
can choose chinese
79. K: can   you   write   in Chinese? 
80. F: can   you  write chinese? 
81. E: yes
82. F: really?
83. E: I   grow  up in china   for 12 years   for god sake  I think you 
would know 
84. F: but I don´t think
85. K: okey can you read in Chinese?
86. E: yes   /

Samtalet fortsätter och språkvalet för modersmålsundervisning 
blir engelska. En mer utförlig beskrivning och analys av samtalet 
hittar ni i artikeln ”Första mötet med den svenska skolan – 
kartläggningssamtal med nyanländ elev” av Vuorenpää och 
Zetterholm (se under review). 

I en annan delstudie, nämligen LISMUS – Literacy and 
Science in multicultural schools, som är ett samarbetsprojekt 
mellan Stockholms Universitet och Helsingfors Universitet, 
söker vi efter ny kunskap om barns lärande i olika lärmiljöer. 
Just nu analyserar vi ett skolprojekt där levande fåglar ingår i det 
flerspråkiga klassrummet, det vill säga processen från ägg-
kläckning till djurskötsel. De preliminära resultaten visar att 
levande djur i klassrummet, trots det extraarbete som krävs av 
både lärare och elever, stöttar lärandet på flera plan. Se vidare i 
Wolff, L. Vuorenpää, S. & P. Sjöblom (under arbete).
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