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Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur lärare i svenska högstadie- och gymnasieskolor förhåller sig till sina 
flerspråkiga elevers språkrepertoarer i planeringen och genomförandet av sin undervisning. För att göra 
detta ombads lärare inom två av grund- och gymnasieskolans kärnämnen, svenska som andraspråk 
och/eller engelska, svara på en webb-distribuerad enkät i vilken de fick resonera kring och redogöra för 
hur de lägger upp och genomför sitt arbete. Vid enkätdistributionen efterfrågades även deltagare till en 
uppföljande intervju, till vilken en informant anmälde intresse. Anledningen till att lärare inom såväl 
svenska som andraspråk som engelska kontaktades var för att studien ämnar undersöka hur lärare i såväl 
andraspråk som främmandespråk resonerar gällande sina flerspråkiga elevers språkrepertoarer i 
planering och utförande av undervisning. Den slutgiltiga deltagargruppen bestod av 27 informanter 
utspridda över 15 län i Sverige, varav 13 var verksamma inom svenska som andraspråk, 9 inom engelska 
och 5 inom båda ämnena i kombination. Utifrån studiens resultat kan det konstateras att lärare inom de 
olika ämnena resonerar relativt lika vad gäller planeringen av undervisningen, men att utförandet av 
undervisningen ser olika ut dels på grund av tidsbrist, syn på hur språkinlärning går till och osäkerhet 
kring hur språkutvecklande arbete ser ut. Studiens resultat visar även att många skolor inte har någon 
specifik policy angående hur lärare ska arbeta språkutvecklande. Utifrån de resultat som framkommit 
öppnar studien upp för en diskussion kring huruvida lärare verkligen tillgodoses med de förkunskaper 
de behöver för att i klassrummet kunna möta det moderna samhällets heterogenitet.  
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1. Inledning 
Inom andraspråksforskningen har det på senare tid blivit allt tydligare att flerspråkiga elevers 
förutsättningar inom skolan till stor del påverkas av deras språkliga kunskaper. På grund av detta 
uppmuntrar såväl forskare inom området, som Skolverket själva att alla lärare som är verksamma inom 
den svenska skolan ska arbeta med ett flerspråkigt tankesätt för att säkerställa att skolan är en plats för 
alla elever oavsett bakgrund (Axelsson 2004, s. 510–511; Skolverket 2019). Dock visar ändå resultat 
från Programme for International Student Assessment (PISA) att utlandsfödda elever och elever med 
utländsk bakgrund ofta presterar sämre i tester (Skolverket 2016, s. 30), och detta är något som 
uppmärksammats flera gånger i media (se t.ex. Sveriges Radio 2015; Sandberg 2019). I samband med 
dessa elevers resultat diskuteras ofta deras socioekonomiska bakgrund och möjlighet till stöttning 
hemifrån (Skolverket 2016, s. 32). Något ytterligare som kan tänkas påverka flerspråkiga elevers resultat 
är hur verksamma lärare i skolor idag faktiskt arbetar för att underlätta skolvardagen för flerspråkiga 
elever. För att alla elever ska kunna ta del av undervisningen och utvecklas som individer krävs det att 
de förstår undervisningen, något som kan åstadkommas genom exempelvis användning av tvärspråklig 
jämförelse, språklig stöttning eller transspråkande.  

Då lärares förhållningssätt till flerspråkiga elevers språkrepertoarer kan tänkas påverka elevernas 
möjligheter till skolframgång ämnar denna studie ta reda på hur lärare resonerar kring sitt arbete med 
hänsyn till flerspråkiga elevers språkrepertoarer i svensk skola idag. För att göra detta riktas 
uppmärksamheten inte enbart mot svenska som andraspråkslärare utan även lärare inom ämnet engelska. 
Anledningarna till detta är flera. Till att börja med är både svenska som andraspråk och engelska 
kärnämnen i svensk skola, vilket innebär att för att få behörighet till såväl gymnasiet som till universitet 
och högskola krävs det att man nått åtminstone en godkänd nivå i dessa två ämnen (Skolverket u.å.a; 
Skolverket u.å.b). Vidare finns det inom andraspråksforskningen skilda perspektiv på hur effektiv 
undervisning faktiskt ser ut, och om engelsklärare, som ju arbetar med språk, inte tar tillvara på 
flerspråkiga elevers repertoarer kan det finnas en möjlighet att lärare i andra ämnen som inte är direkt 
språkrelaterade inte heller gör detta. Tillvaratagandet av flerspråkiga elevers språkresurser kan alltså 
tänkas påverka dessa elevers förutsättningar i skolan i stort.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är dels att få en bild av hur språklärare inom två av grundskolans och 
gymnasiets kärnämnen arbetar med och förhåller sig till sina elevers språkrepertoarer i svenska 
högstadie- och gymnasieskolor. Dels är det att se om det finns någon skillnad mellan lärares 
förhållningssätt inom olika ämnen och om förhållningssättet kanske kan påverkas av riktlinjer uppsatta 
från skolans håll. Här fokuseras då främst undersökningen på huruvida lärare som arbetar inom svenska 
som andraspråk, engelska och kombinationen av dessa två ämnen resonerar olika kring sin undervisning. 
Utifrån detta ämnar studien öppna upp till en diskussion kring synen på andraspråksinlärning, 
undervisning och språkrepertoarer. Studien utgår ifrån följande fyra frågeställningar: 
 

1. Hur förhåller sig lärare som undervisar i svenska som andraspråk och engelska till sina 
flerspråkiga elevers språkrepertoarer och hur väljer lärarna att beskriva hur det syns i praktiken? 
 

2. I vilken utsträckning anser lärarna att de uppmuntrar sina elever att använda sig av andra språk 
än målspråket i klassrummet (genom översättning, tvärspråklig jämförelse, transspråkande och 
liknande)? 
 

3. I vilken utsträckning går det att se en skillnad i förhållningssätt till elevernas språkrepertoarer 
mellan lärare som undervisar i endast svenska som andraspråk eller engelska, och lärare som 
undervisar i båda ämnena? 
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4. Finns det några specifika riktlinjer, från skolornas håll, angående hur lärare ska arbeta för att 
tillgodose flerspråkiga elever med tillräcklig språklig stöttning?  

1.2 Disposition 
Texten är indelad i sex huvudsakliga kapitel. I kapitel 2 presenteras bakgrunden för studien. Därmed 
lyfts relevanta styrdokument från Skolverket, samtida forskning om effektiv undervisning inom svenska 
som andraspråk samt engelska och studier med kopplingar till denna. Vidare ges även i kapitel 2 en 
överblick över det teoretiska ramverk som är relevant för den senare analysen och diskussionen av 
studiens resultat. Därefter, i kapitel 3, presenteras studiens metod och material, vilket sedan efterföljs av 
en redogörelse av studiens resultat i kapitel 4. I kapitel 5 analyseras och diskuteras dessa resultat utifrån 
det tidigare nämnda teoretiska ramverket och slutligen, i kapitel 6, presenteras några sammanfattande 
slutkommentarer utifrån studien samt förslag för vidare forskning.  

2. Bakgrund 
Samtida svensk skola är en ytterst heterogen plats. Under de senaste fem åren, sedan 2014, har antalet 
nyanlända elever ökat drastiskt (Bunar 2015, s. 9). Även om alla dessa elever har rätt till en likvärdig 
utbildning så har det på senare år uppstått problem eftersom lärare helt enkelt inte alltid har de kunskaper 
som krävs för att kunna erbjuda detta (Bunar 2015, s. 10). I samtida utbildningsväsen finns det 
exempelvis en brist på såväl stöttning och användande av elevers bakgrundskunskaper som 
individualisering i undervisningen (Bunar 2015, s. 28). I detta kapitel kommer det presenteras vad 
Skolverket har för riktlinjer gällande undervisning i andra- och främmandespråk (avsnitt 2.1). I avsnitt 
2.2 kommer vidare det teoretiska ramverk bestående av bland annat teorier om andraspråksinlärning, 
stöttning, transspråkande, språkrepertoarer samt lingvistiska marknader, som ligger till grund för den 
senare analysen, att presenteras. Även vad forskningen har att säga om språkinlärning inom 
andraspråksundervisning samt främmandespråksundervisning kommer att belysas i detta avsnitt. 
Slutligen, i avsnitt 2.3, lyfts tidigare studier kring undervisning och språkinlärning. 

2.1 Skolverkets riktlinjer 
Som tidigare konstaterat fokuserar denna studie kring ämnena svenska som andraspråk (sva) samt 
engelska inom högstadiet och gymnasiet. Anledningen till att just dessa två ämnen valts ut för att fungera 
som utgångspunkt är eftersom undersökningen ämnar se hur arbetet med flerspråkiga elever ser ut i 
svensk skola. Vidare är det eftersom dessa två ämnen är obligatoriska för att en elev ska kunna bli 
antagen till en gymnasieutbildning och senare få en gymnasieexamen och därmed behörighet till vidare 
utbildning (Skolverket u.å.a; Skolverket u.å.b). Då dessa ämnen, samt Skolverkets syn på flerspråkiga 
praktiker, är av särskild vikt i denna studie följer en sammanfattning av riktlinjerna och målsättningarna 
för skolan i stort samt ämnena sva och engelska. 

Skolverket (2019) uppmuntrar på flera ställen arbete med ett tvärspråkligt perspektiv i skolan och 
även synen på flerspråkighet som resurs. Bland annat presenterar Skolverket på sin hemsida 
sammanfattningar av samtida forskning med vilken de önskar framhäva vikten av att arbeta med 
flerspråkiga elevers första- och andraspråk, inte enbart i svenska som andraspråk, utan även i andra 
ämnen såsom naturorientering (NO) (Höst, 2019).  Vidare lyfter Skolverket (2019) att samtida forskning 
visat att språk-och kunskapsutveckling är nära sammankopplat, vilket de menar resulterar i att språklig 
medvetenhet blir central för samtliga lärare verksamma inom skolan. 
 Viktigt att lyfta är även hur det ser ut gällande tvärspråkligt arbete i kursplanerna för de två ämnena 
svenska som andraspråk och engelska eftersom detta kan tänkas påverka hur lärare i dessa ämnen väljer 
att strukturera sin undervisning. I svenska som andraspråksämnet framhävs det på grundskolenivå att 
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undervisningen ska syfta till att utveckla elevernas kunskaper på alla olika nivåer av det svenska språket, 
samt deras kunskaper kring språkanpassning (2011a). Det framhävs även att elevernas självförtroende 
samt medvetenhet kring ”den egna språkliga och kommunikativa förmågan” ska stärkas genom 
undervisningen (2011a). I kursplanen för svenska som andraspråk på gymnasienivå står det att elever 
ska få tillfälle att arbeta med tvärspråklig analys och jämförelse, och de ska även ”ges möjlighet att 
reflektera över sin egen flerspråkighet” (Skolverket 2011b). Inom engelskämnet finns det dock inte lika 
tydligt utskrivet att lärare ska arbeta med flerspråkighet på detta sätt, vilket kan tänkas bero på att det 
handlar om främmandespråksundervisning och inte andraspråksundervisning. Enligt kursplanen för 
grundskolans engelska ska elever snarare ”ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ 
förmåga” vilket innefattar språkanpassning efter situation, förmåga att lösa kommunikativa problem, 
samt utveckla olika strategier (Skolverket 2011c). Vidare står det i kursplanen för engelska på 
gymnasienivå att undervisning ”i allt väsentligt [ska] bedrivas på engelska” (Skolverket 2011d). Dock 
lyfts även att undervisningen bör förse alla elever med förutsättningar att förstå, tala, samt använda 
språkliga strategier för olika sammanhang (Skolverket 2011d).  
 Vidare betonar Norberg Brorsson och Lainio (2015, s. 52–54) att det i såväl läro- som kursplaner i 
Lgr11 och Lgy11 lyfts aspekter av språk och kultur, även i relation till andra ämnen än svenska som 
andraspråk. Med hänvisning till läroplanen Lgr11 påvisar Norberg Brorsson och Lainio (2015, s. 52) 
exempelvis att det står skrivet att utbildning ska vara lika för alla oavsett i vilken del av landet eller typ 
av skola eleven går i. Vidare framhävs språkets betydelse för såväl individuell identitetsutveckling som 
kunskapsutveckling i denna läroplan (Norberg Brorsson & Lainio 2015, s. 52). Att man som lärare har 
ett ansvar för att stötta elever i denna utveckling, såväl språkligt som kunskapsmässigt, är även det något 
som Norberg Brorsson & Lainio (2015, s. 52) menar understryks i denna läroplan.  

I läroplanen för gymnasieskolan (Lgy11) menar Norberg Brorsson & Lainio (2015, s. 53–54) att 
språkets betydelse för utvecklingen inte framhävs fullt lika tydligt som i grundskolans läroplan. Dock 
betonas det att det ändå likt i Lgr11 finns ett mål om att ”eleverna ska få stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling” (Norberg Brorsson & Lainio 2015, s. 53). Något som vidare tydliggörs i 
såväl Lgr11 som Lgy11 är att det i de enskilda ämnenas kursplaner framhävs en till ämnet passande 
språkanvändning (Norberg Brorsson & Lainio 2015, s. 53–54). Detta menar Norberg Brorsson och 
Lainio (2015, s. 54) resulterar i att lärarna inom de olika ämnena faktiskt har ett ansvar att hjälpa eleverna 
att uppnå en bredd i språkandet som möjliggör för dem att använda ett för ämnet passande vokabulär. 
Norberg Brorsson och Lainio (2015, s. 56) lyfter dock att den enda delen av lärarutbildningen som är 
lika för alla läraraspiranter är den utbildningsvetenskapliga kärnan, och denna menar de kan se olika ut 
beroende på vid vilket lärosäte man studerar. Överlag menar Norberg Brorsson och Lainio (2015, s. 59) 
”att språk och mångfaldsfrågor inte tilldelas någon större betydelse i utbildningen av alla lärarstudenter”. 
Detta kan i sin tur tänkas reflekteras i olika lärares undervisningspraktiker. 

2.2 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt beskrivs först och främst teorier om andraspråksinlärning i stort, med referens till teorier 
om dels hur inlärning går till och kan underlättas (avsnitt 2.2.1), för att sedan ge en översiktlig bild av 
vad några av de begrepp som är centrala för studien innebär (avsnitt 2.2.2 om språkrepertoarer och 
superdiversitet och avsnitt 2.2.3 om lingvistiska marknader och lingvistiskt kapital).  

 2.2.1 Teorier om andraspråksinlärning 
En forskare som varit framstående inom andraspråksforskning med fokus på flerspråkighet som ett 
verktyg i undervisningen är Jim Cummins. Enligt Cummins (2009, s. 320) är vad som kallas the 
monolingual principle (enspråkighetsprincipen) något som anses vara vedertagen kunskap på många 
håll i samhället idag. Denna princip innebär att användning av målspråket premieras över användning 
av andra språk vid språkinlärning med målet att elever ska kunna tänka på målspråket med minimal 
påverkan från förstaspråket, eftersom detta antas vara det bästa sättet för utveckling inom målspråket 
(Howatt 1984; i Cummins 2009). Cummins (2005, s. 585) skriver även att ett dominant perspektiv på 
hur språkundervisning skulle se ut länge ansåg användning av fler språk än just målspråket under 
lektioner vara mer av ett hinder för inlärning än ett stöd. Även om detta ofta inte är fallet idag, menar 
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Cummins (2005, s. 585; 2009, s. 317) att detta perspektiv på många håll fortfarande är synligt inom 
skolan. Cummins (2005, s. 587–588) hävdar dock att undervisning som tar vara på elevers olika språk 
faktiskt kan vara att föredra framför hur undervisning ofta ser ut ute i samhället idag, delvis då man 
exempelvis kunnat styrka att språkliga kunskaper inom olika språk är beroende av varandra och därmed 
överförbara. Alltså kan en person som har ett välutvecklat modersmål dra nytta av sina kunskaper i 
modersmålet när hen utvecklar sina kunskaper inom målspråket. Genom att låta elever dra nytta av sina 
mångsidiga språkkunskaper kan man även mer effektivt hjälpa elever framåt i utvecklingen eftersom 
man då erkänner att deras bakgrundskunskaper är värdefulla, vilket kan öka deras motivation och vilja 
att delta i undervisningen (Cummins 2005, s. 588–590). 
 Vidare skriver Cummins och Stille (2013, s. 630–631) att ett flerspråkigt tillvägagångssätt inom 
undervisningen kan vara speciellt behjälpligt för elever som har den dubbla arbetsbördan av att dels lära 
sig målspråket och dels ta in ämnesstoff. Ett sådant tillvägagångssätt inbegriper ”ett erkännande av 
elevernas språkliga repertoarer, främjandet av flerspråkiga språkpraktiker, samt överförandet av 
kunskaper mellan språk” (Cummins & Stille 2013, s. 631; egen översättning). Exempelvis kan 
översättningsuppgifter fungera som ett sätt att öka språklig medvetenhet och även bidra till att elever 
känner stolthet över sina kunskaper i modersmålet (Cummins 2009, s. 319). Likväl kan ett 
uppmuntrande av att elever ska skriva på primärspråket, eller arbeta med klasskamrater eller lärare för 
att översätta från primärspråket till målspråket främja elevernas vilja att producera på målspråket 
(Cummins 2009, s. 320). Cummins (2009, s. 320) menar vidare att införandet av flerspråkiga 
undervisningspraktiker är något som bör lyftas av beslutsfattare i en större utsträckning, eftersom 
införandet av sådana praktiker i skolan skulle kunna motarbeta den ojämlikhet i förutsättningar som 
faktiskt existerar mellan majoritets- och minoritetselever.   

Även Monica Axelsson har skrivit mycket kring flerspråkiga elevers förutsättningar i skolan. 
Axelsson (2004, s. 503) påpekar att, i för henne skrivande stund, vittnar statistiken om att flerspråkiga 
elever inte sällan saknar behörighet till gymnasiala studier, samt har låg språklig förmåga i svenska. I 
samband med detta lyfter Axelsson (2004, s. 505) att vid undervisning av minoritetsspråkselever är 
förstaspråkets användning och status i skolan en av flera centrala faktorer. Dock finns det, enligt 
Axelsson (2004, s. 507) en avsaknad av kunskap, förmåga och/eller vilja bland lärare att sätta de mål 
och riktlinjer kring flerspråkighet givna av Skolverket i verket i undervisningen: ”Det svenska samhället 
företer en ambivalent inställning till att reellt utveckla flerspråkiga barns möjligheter till skolframgång 
som också influerar målgruppens egna attityder och önskningar” (Axelsson 2004, s. 507). 

Axelsson (2013, s. 547) skriver att andelen flerspråkiga barn i skolan runt år 2010 ligger på ”20 
procent i förskolan, 21 procent i grundskolan och 18 procent i gymnasieskolan” och att procenten på 
vissa håll i landet är ännu högre. Utifrån detta konstaterar Axelsson (2013, s. 547) att skolan är en otroligt 
heterogen plats men att undervisningen i mångt och mycket inte överensstämmer med hur samtida 
forskning säger att språkutveckling går till och hur denna kan stödjas. Med detta sagt menar Axelsson 
att det är nödvändigt för såväl samhälle som skola att ”utveckla sin beredskap för att möta den 
heterogenitet som numera är ett faktum i de svenska klassrummen” (2013, s. 548). Även om det kanske 
inte är rimligt eller ens genomförbart att införa tvåspråkig utbildning i alla skolor så bör ändå lärare i 
samtliga ämneskonstellationer visa förståelse och uppskattning till den mångfacetterade elevgrupp som 
finns i samtida svensk skola (Axelsson 2004, s. 510–511). 

Med hänvisning till andra forskare lyfter Axelsson (2013, s. 548) några faktorer som är centrala för 
utvecklingen och skolframgången hos flerspråkiga elever vilka inbegriper bland annat maktförhållanden 
och pedagogisk inriktning i skola och klassrum. Hur undervisningen ser ut påverkas av lärares 
uppfattningar, vilka i sin tur påverkas av hur samhället i stort ser ut (Cummins 2001; i Axelsson 2013, 
s. 548). Axelsson (2013, s. 548) menar att samspelet som finns mellan lärare och elever i ett klassrum 
till stor del påverkar hur lärandet och identiteten hos eleverna utvecklas. Med det sagt lyfter Axelsson 
(2013, s. 552) exempelvis att om elever inte får möjlighet att använda sitt förstaspråk i skolan kan skolan 
få en negativ konnotation för dessa elever, och uppfattas som ett tvång. En risk med detta är då att eleven 
helt enkelt motsätter sig undervisningen och undviker att ta in det som lärs ut (Axelsson 2013, s. 552). 
Axelsson (2013, s.551) skriver även att genom att möjliggöra att elever kan lära sig ett nytt språk 
samtidigt som de får underhålla sitt förstaspråk så stärker man eleverna. Axelsson (2013, s. 551) lyfter 
vidare, likt Cummins (2009; 2013), att elever som delar modersmål kan agera stöd för varandra i 
inlärningen. Ett exempel på ett sådant tillfälle är när elever är på olika nivå i andraspråket men delar 
modersmål, och då stödjer varandra i grupparbeten eller liknande med hjälp av förstaspråket (Axelsson 
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2004, s. 511). Även i individuella arbeten kan förstaspråket användas som ett verktyg för vidare 
utveckling inom andraspråket, då genom att elever kanske får använda tvåspråkiga lexikon eller skriva 
sammanfattningar och liknande på förstaspråket (Axelsson 2004, s. 511; Cummins 2009, s. 320). 
Dessutom tenderar elever som haft möjligheten att använda sitt förstaspråk som en resurs vid inlärning 
att prestera bättre även inom andra ämnen (Lucas & Katz 1994; i Axelsson 2004, s. 512).  

Detta för diskussionen vidare in på scaffolding. Scaffolding eller språklig stöttning är ett begrepp 
myntat av Pauline Gibbons. Begreppet innebär en typ av handledning, vilken är ämnad att hjälpa elever 
nå förståelse och kunskap inom nya språk genom att bland annat inte endast säga vad de behöver 
utveckla utan även hur de ska nå dit, för att eleven slutligen ska kunna klara av uppgifter på egen hand 
(Gibbons 2010, s. 42). Arbetssättet som sådant är tydligt influerat av Vygotskijs tankar om en proximal 
utvecklingszon (Gibbons 2010, s. 42–43). En lärare som tillgodoser sina elever med tillräcklig språklig 
stöttning ser alltså till att eleven i fråga får en lagom hög kognitiv utmaning, men även den mängd hjälp 
som behövs för att klara av uppgiften, för att eleven sedan ska kunna lära sig och klara av arbetet på 
egen hand senare (Gibbons 2010, s. 44). Vidare kretsar stöttande arbete med andraspråkselever kring ett 
antal centrala faktorer. Dels måste man som lärare se till att inflödet inlärarna bemöts av är förståeligt, 
dels måste inlärarna få tillfälle att använda sina språkkunskaper inom andraspråket för att kunna 
utvecklas (Gibbons 2010, s. 193–195). Gibbons (2010, s. 195) skriver vidare att det även är viktigt att 
inlärare får lära sig språkliga strategier, såsom att förhandla om innebörd genom att be om 
förtydliganden, ställa följdfrågor eller bekräfta det som sagts. Vidare måste man se till att arbeta på ett 
sätt som vidgar elevernas språkliga repertoarer, och därmed hjälpa dem utveckla ett språk som kan hjälpa 
dem att uttrycka sig situationsanpassat (Gibbons 2010, s. 196). Vidare är det viktigt att elever som har 
ett välutvecklat modersmål får använda sig utav sina kunskaper inom förstaspråket i inlärningen av 
andraspråket, eftersom detta kan underlätta utvecklingen inom andraspråket och deltagandet i den övriga 
undervisningen (Gibbons 2010, s. 196–197).  
 Ett sätt att få användning av elevers hela språkrepertoar som ett verktyg i inlärningen av andraspråket 
är exempelvis genom att främja transspråkande. Detta begrepp är även det en central utgångspunkt för 
denna analys. Svensson (2018, s. 1) förklarar begreppet som en benämning på ”människans användning 
av alla språkliga resurser vid kommunikation med andra och i det egna inre tänkandet”. Forskning kring 
användbarheten av flerspråkigas olika språk vid inlärning har funnits under en lång tid, men begreppet 
translanguaging som sådant introducerades inte förrän 1996 av Cen Williams (Svensson 2018, s. 1). 
Innan dess hade dock även forskare såsom Cummins (1976) konstaterat att en individs språkliga 
förmågor är kopplade till varandra, varför man som flerspråkig borde ha möjlighet att använda sina 
språkförmågor simultant i skolmiljön (Svensson 2018, s. 2–3). Detta då en elevs olika språk kan fungera 
som stöttepelare för varandra, och att elever genom att använda sina språkliga kompetenser simultant 
kan ”skapa en djupare och fullständigare förståelse i sin kunskapsutveckling” (Baker 2001/2011; i 
Svensson 2018, s. 3). Innebörden av begreppet transspråkande kan även sägas vara tvådelad: dels 
innebär det växlingar mellan språk hos en enskild talare och dels innebär det en undervisningspraktik 
vilken åsyftar att använda alla tillgängliga språkliga resurser som verktyg i undervisningen (Svensson 
2018, s. 4).  
 Dock skiljer sig synen på språktillägnande något mellan inlärning av ett andraspråk och främmande 
språk (Hammarberg 2013, s. 28). Hammarberg (2013, s. 28) skriver: 

andraspråksinlärning sker i det land där språket talas och innebär en socialisation in i det nya språket, medan 
främmandespråksinlärning sker utanför språkmiljön, typiskt i skolan och högskolan 

 
Andraspråksundervisning kan således sägas vara det svenska som andraspråk klassificeras som, då det 
är en undervisning av ett språk som inte är elevernas modersmål, men som är majoritetsspråket i det 
samhälle och den omgivning där undervisningen ges. Benämningen främmandespråksundervisning 
syftar däremot till en annan typ av språkundervisning (Hammarberg 2013, s. 28), där målspråket inte 
heller är inlärarnas modersmål, men heller inte ett majoritetsspråk i omgivningen där undervisningen 
ges. Detta är alltså vad ämnet engelska i svensk skola kan anses vara. På grund av denna skillnad främjas 
det av somliga inom främmandespråksundervisningen att målspråket fungerar som huvudsakligt 
kommunikationsmedel (Ellis 2013, s. 38). Detta eftersom språket inte lika självklart kommer in i 
elevernas liv utanför skolans väggar vilket gör att inflödet och möjligheterna till utflöde på det språket 
är begränsade (Ellis 2013, s. 38).  
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2.2.2 Språkrepertoarer och superdiversitet 
Ett begrepp som är återkommande i denna studie är språkrepertoar, eller verbal repertoar, vilket 
utvecklades av John Gumperz (Blommaert & Backus 2013, s. 11). Begreppet repertoar brukar användas 
för att beskriva individers ”totala samling av kommunikativa resurser” (Blommaert & Backus 2013, s. 
12; egen översättning). Repertoaren inbegriper inte enbart språk, utan även kunskapen om hur man ska 
använda språk i olika situationer (Blommaert & Backus 2013, s. 11). Gumperz (1964, s. 137) skriver att 
den verbala repertoaren inte enbart består av språk utan även speglar kontextuella och sociala aspekter 
av språkanvändning. Således tillgodoser den språkliga repertoaren talare med de nödvändiga ”vapnen 
för vardaglig kommunikation” (Gumperz 1964, s. 138; egen översättning). Detta lyfts även av 
Blommaert och Backus (2013, s. 16) som skriver att individer använder olika typer av språk för olika 
situationer, eller marknader (se följande avsnitt). Därför kan en viktig del av en persons repertoar 
innefatta kompetens i olika stilar av ett och samma språk, som att exempelvis kunna skilja på 
vardagsspråk och skolspråk (Blommaert & Backus 2013, s. 16). Vidare skriver Blommaert och Backus 
(2013, s. 15) att språkrepertoarer är ombytliga och att de följer språkanvändarens livsrytm, vilket innebär 
att de utvecklas med tidens gång.  

Något som även är väsentligt att lyfta i samband med diskussioner av språkrepertoarer är begreppet 
superdiversitet. Superdiversitet är, i mångt och mycket, resultatet av globalisering och ett mer 
mångfacetterat samhälle (Blommaert & Rampton 2011, s. 1). Vertovec (2007, s. 1025) utvecklade detta 
begrepp för att kunna beskriva den allt mer komplexa sammansättningen av individer som finns i 
samhället, då han menar att det inte är nog att endast kategorisera individer utefter exempelvis etnicitet. 
Begreppet belyser även att man i dagens samhälle inte lika givet kan göra antaganden kring en individs 
bakgrund, såsom ursprung, språkkunskaper, kultur, religion och liknande, eftersom man i modern tid 
lever i ett mer ombytligt och globaliserat samhälle (Blommaert & Backus 2013, s. 13). Detta innebär 
alltså att en person som kanske, utifrån låt säga hens efternamn eller nationalitet, skulle antas tala ett 
visst språk eller en viss varietet, inte nödvändigtvis behöver göra detta. Individers kompetens, beteende 
och bakgrund är med andra ord inte alls lika förutsägbara faktorer i modern tid som de varit tidigare 
(Blommaert & Backus 2013, s. 13).   

2.2.3 Lingvistiska marknader och lingvistiskt kapital 
En lingvistisk marknad kan liknas vid en specifik situation eller kontext där en typ av språkbruk anses 
ha ett högre värde än en annan (Bourdieu 1991, s. 142). Bourdieu (1991) lyfter att inom en specifik 
marknad såsom exempelvis skolmiljön, kan en viss språkform främjas framför en annan, eftersom denna 
typ av språk kan hjälpa dess talare att positionera sig bland andra språkbrukare. Man kan alltså tänka att 
det i vänskapskretsar premieras en annan typ av språkbruk än mellan exempelvis en elev och lärare eller 
anställd och chef. Bourdieu (1991, s. 141) lyfter att hans lärare exempelvis använde imperfekt 
konjunktiv eftersom detta ansågs finare, och därmed hjälpte dessa lärare att positionera sig som 
professionella. 

Begreppet lingvistisk marknad är även tätt kopplat till lingvistiskt kapital vilket kan förklaras som de 
kompetenser en individ har vilka ger den individen auktoritet att tala i en specifik situation (Bourdieu 
1991, s. 142). Bourdieu (1991, s. 142–143) menar att inneha lingvistiskt kapital är att kunna använda 
språket till sin egen fördel, och till olika syften. Dock måste det finnas en marknad för det, för om 
marknaden saknas tappar kapitalet sitt värde och därmed upphör det att vara kapital och övergår till att 
enbart vara en kompetens (Bourdieu 1991, s. 143). Bourdieu (1991, s. 143) exemplifierar detta genom 
att hänvisa till individer som studerar latin, men som ständigt måste ”försvara existensen av en 
latinmarknad, dvs., i synnerhet, reproduktionen av latinkonsumenter genom skolsystemet”.   

Vidare förklarar Bourdieu (1991, s. 144) att en typ av språk endast kan anses vara ett lingvistisk 
kapital kopplat till den marknad där det fungerar som kapital. Bourdieu (1991, s. 144) menar att även 
inom dessa lingvistiska marknader existerar en slags hierarki, genom vilken somliga individer alltså 
tilldelas en mer dominant position. Dessa individer påverkar alltså vad som ska anses vara språk av 
värde, lingvistiskt kapital, inom den marknaden där de är dominanta (Bourdieu 1991, s. 144). Detta 
skulle alltså återigen kunna liknas vid skolmarknaden, där vuxna inom skolmiljön såsom rektorer och 
lärare har medlen att avgöra vilket språkbruk som ska anses vara korrekt och önskvärt för just 
skolmiljön.  
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2.3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt av studien presenteras tidigare forskning som ligger till underlag för denna studie. I avsnitt 
2.3.1 beskrivs två studier som bland annat visar på att undervisning kan se väldigt olika ut mellan olika 
klassrum och i avsnitt 2.3.2 refereras till en studie som visat att såväl förstaspråket som andraspråket 
kan vara till hjälp när en inlärare lär sig ett tredjespråk, vilket blir relevant för denna studie då såväl 
andraspråksundervisning som främmandespråksundervisning till viss del tas upp.  

2.3.1 Klassrumsbaserade studier 
Tidigare forskning som utförts för att ta reda på hur lärares undervisningspraktiker ser ut har bland annat 
kunnat fastställa att de skiljer sig väldigt mycket från klassrum till klassrum. Rosén och Bagga-Guptas 
(2015) studie ”Prata svenska vi är i Sverige!” är en del av CIC-projektet (Categorization of Identities 
and Communication). Studien fokuserar på att undersöka de sociala praktiker och diskurser som är 
synliga i undervisningen för vuxna immigranter i Sverige (Rosén & Bagga-Gupta 2015, s. 59). I studien 
diskuteras exempelvis rådande språkpolicy i Sverige idag, vilka i olika mån lyser igenom i klassrummen 
som undersökts i studien (Rosén & Bagga-Gupta 2015, s. 1). Studien vittnar om att det i 
andraspråksklassrum kan finnas väldigt olika tillvägagångssätt gällande hur lärare uppmärksammar och 
tillåter elevernas språkliga bakgrunder (Rosén & Bagga-Gupta 2015). I studien presenteras två typer av 
andraspråksklassrum, klassrum A och klassrum B, i vilka arbetssättet och synen på språk skiljer sig 
markant. I klassrum A uppmuntras användning av målspråket svenska framför alla andra språkvarianter 
och inslag av andra språk ses som hinder i inlärningen snarare än verktyg för förståelse (Rosén & Bagga-
Gupta 2015). Författarna lyfter exempelvis att i klassrum A skiljer läraren elever åt, det vill säga låter 
inte elever samarbeta, om de kommer från samma område eller land vilket ses som ett möjligt problem 
då de alltså delar förstaspråk. Däremot finns det i klassrum B en dialog gällande språk och språkliga 
varieteter, och läraren i detta klassrum försöker positionera såväl sig själv som sina elever som 
mångfacetterade språkbrukare/individer (Rosén & Bagga-Gupta 2015).  

Vidare har studier gjorts för att visa på hur transspråkande kan användas som en resurs i olika 
klassrum (Creese & Blackledge 2010). Creese och Blackledge (2010) visar i studien exempel på så 
kallade complementary schools i vilka lärarna i fråga använder sig av sina elevers språkrepertoarer för 
att undervisa i språkämnena. I artikeln argumenterar författarna för en mer flexibel syn på språkinlärning 
där man undervisar flerspråkiga elever genom en undervisningspraktik vilken tar till vara på 
flerspråkighet (Creese & Blackledge 2010). I studien lyfts bland annat att man traditionellt sett ansett 
det vara önskvärt att till största möjliga mån skilja elevers olika språk åt, vilket i sin tur har premierat 
en idé om så kallad separat tvåspråkighet (Creese & Blackledge 2010, s. 104–105). Som författarna 
skriver har man inom forskning på senare tid fastställt att mer flexibla undervisningspraktiker är ett 
måste, eftersom detta tillvägagångssätt, där elever kan få dra nytta av kunskaper inom andra språk, kan 
leda till att de kan dra nytta av och i större utsträckning ta del av undervisningen (Creese & Blackledge 
2010, s. 105–106). Författarna nämner exempelvis att genom användning av flerspråkigheten som en 
resurs kan man öka förståelse och motivation (Creese & Blackledge 2010, s. 107).  

2.3.2 Tredjespråksinlärning 
Vidare är det väsentligt att lyfta att trots att mycket forskning kring överförande av språkstrukturer har 
centrerats kring människors L2 (andraspråk) har intresset för tredjespråksinlärning på senare tid ökat då 
många människor idag talar fler än två språk (Ortega 2008, s. 123–124). Enligt Ortega (2008) verkar 
många vara överens om är att inlärningen av ett tredjespråk underlättas när en språkbrukare har 
möjligheten att överföra språkliga strukturer från sitt första- och andraspråk. Med avstamp i forskning 
av Cenoz (2001) och Odlin & Jarvis (2004) undersöker Ortega (2008, s. 128) vilka faktorer som påverkar 
valet av ett källspråk över ett annat när en talare överför strukturer till ett andra- eller tredjespråk. Den 
forskning Ortega (2008, s. 125) hänvisar till understryker att då en inlärare överför strukturer från ett av 
sina språk till ett annat, mindre utvecklat språk, sker detta allt som oftast mellan typologiskt liknande 
språk, eller språk som inläraren själv anser vara liknande. Ortega (2008, s.125) hänvisar även till 
Kellerman (1983) som kallar denna typ av tankesätt för psykotypologi vilket innebär att när en 
språkbrukare tycker att två språk, ett där hen är mer avancerad och ett där behovet av stöttning är större, 
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är snarlika kommer överföring mellan dessa språk antagligen ske mer spontant än mellan två språk som 
inte känns nära. En av de forskningsfrågor som Ortega (2008, s. 128) ställer är i vilken utsträckning en 
persons förstaspråk influerar tillägnandet av ett andra- eller tredjespråk. Utifrån sin studie, i vilken två 
informanter deltagit, drar Ortega (2008, s. 139–140) bland annat slutsatsen att förstaspråket spelar en 
väsentlig roll vid inlärningen av ett tredjespråk för flerspråkiga inlärare, men att användbarheten sjunker 
ju högre automatisering inläraren i fråga har i sitt andraspråk. 

3. Metod och material 
I detta kapitel presenteras studiens metod och material. I avsnitt 3.1 beskrivs datainsamlingens 
genomförande i stort, enkätens utformning och pilotstudie samt intervjuns utformning. I avsnitt 3.2 
beskrivs de analysmetoder som använts i studien och avsnitt 3.3 ger en översiktlig bild av studiens 
deltagare. I kapitlets avslutande avsnitt lyfts etiska överväganden i studien (avsnitt 3.4) samt studiens 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (avsnitt 3.5).  

3.1 Metod för materialinsamling 
Som konstaterats i inledningen till detta kapitel består avsnitt 3.1 av en beskrivning av hur studiens 
datainsamling genomförts och hur de olika delarna av datainsamlingen, alltså enkäten och intervjun, 
utformats.  

3.1.1 Datainsamlingens genomförande  
Datainsamlingen för denna studie skedde genom en enkätundersökning distribuerad via specifikt utvalda 
grupper på Facebook samt en intervju med en informant. Något som bör understrykas är att eftersom 
datainsamlingen främst skett via internet finns det alltid en risk att den insamlade datans reliabilitet och 
validitet påverkas (Mackey & Gass 2015, s. 40–42). Detta då det inte finns någon garanti för att 
informanterna svarar helt sanningsenligt på frågorna som ställs i enkäten, eller att de för den delen förstår 
frågorna fullt ut (Mackey & Gass 2015, s. 42). Vidare går det inte att säkert veta att informanterna är 
fullt engagerade i att svara på enkäten, eller att miljön där informanterna befinner sig när de svarar på 
enkäterna inte påverkar deras svar då denna inte behöver vara lika för alla (Mackey & Gass 2015, s. 41). 
Då nuvarande studies enkät riktar sig till lärare finns det en risk att flera lärare diskuterat frågan innan 
denna besvaras exempelvis, eftersom den kan besvaras hemifrån eller från lärarrummet lika väl. Ett 
annat problem som kan uppstå när informanter får svara på så kallade öppna frågor är att de kan välja 
att helt enkelt uttrycka sig kortfattat av olika skäl, antingen för att de helt enkelt inte har tid att betänka 
frågan eller att de inte känner sig bekväma med att ge ett utförligt svar (Mackey & Gass 2015, s. 105). 

En positiv aspekt av att datainsamlingen delvis skett genom en webbdistribuerad enkät är dock att den 
på så vis nått många människor på kort tid (Mackey & Gass 2015, s. 40). Vidare blir deltagande i 
enkätundersökningen helt och hållet frivilligt från informantens sida, dels eftersom enkäten distribueras 
online men även dels för att enkäten inte skickas till individer per se utan snarare delas för en större 
grupp människor (Mackey & Gass 2015, s. 40). 

Gällande intervjun eftersöktes informanter för denna i samband med att enkäten distribuerades på 
Facebook. En informant kontaktade därefter forskaren (mig) och anmälde intresse. Då denna kontakt 
etablerats skickades ett informationsblad (bilaga 1), ett dokument med intervjufrågor ut till informanten 
(bilaga 2), för hen att bekanta sig med innan intervjuns genomförande samt en samtyckesblankett (bilaga 
3). Intervjun som sådan användes dels för att skapa en situation i vilken ämnet kan diskuteras mer fritt 
samt för att bjuda in deltagare till möjligheten att ha en röst i själva forskningen, vilket är en av flera 
fördelar med just intervjuer (Codó 2009, s. 158–162). 
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3.1.2 Enkätens utformning 
Enkäten i sig var indelad i fyra huvudsakliga delar (se bilaga 4 & 5). I den första delen informerades 
deltagarna om vad enkäten ämnade att undersöka samt fick ta del av kontaktinformation till forskaren 
ansvarig för studien samt forskarens handledare. Detta för att säkerställa att informanterna fick ta del av 
information kring enkäten innan de besvarade den. I slutet av den inledande sidan av enkäten ställdes 
därefter två frågor med vilka informanterna fick intyga att de tagit del av information angående studien 
samt att deras deltagande varit frivilligt. Genom detta kan jag som forskare vara säker på att deltagarna 
i studien kan ställa eventuella frågor innan eller efter de deltagit samt att de faktiskt förstått vad 
deltagande i studien innebär och vidrör (Belmont Report, 1979; i Mackey & Gass 2015, s. 37). 
Nödvändigt att lyfta här är även att eftersom informanterna i detta fall kunde tänkas ha andra primärspråk 
än svenska så distribuerades enkäten även på engelska. Detta var för att undvika risken av att en 
informant inte skulle förstå någon fråga eller informationsbladet på grund av språkbrister eller liknande, 
vilket kan vara ett problem med enkätundersökningar (Mackey & Gass 2015, s. 105). Vid delning av 
enkäten kunde därför informanterna själva välja vilket språk de själva föredrog att besvara frågorna på, 
då detta kunde tänkas resultera i att svaren i enkäten blir mer utförliga om informanterna känner sig 
bekväma med språket i fråga. Den engelska versionen av enkäten finns att se i sin helhet i bilaga 5.   

I den andra delen fick informanterna besvara ett antal frågor angående sig själva som personer. I denna 
del efterfrågades deltagarnas ålder, vilka språk de talar, huruvida de hade lärarlegitimation eller ej, hur 
länge de varit verksamma i yrket, vilka ämnen de undervisade i samt i vilket län de för tillfället arbetade. 
I den tredje delen fick informanterna besvara frågor gällande aktuella yrkespraktiker. I denna del 
inkorporerades olika sorters frågeställningar. Dels fick deltagarna besvara frågor genom att markera sitt 
svar på en skala från 1–6, dels fick de svara med egna ord och sedan inarbetades även en fråga, i form 
av ett ”scenario” där informanterna fick motivera sin indelning av elever för ett grupparbete. I denna 
fråga fick deltagarna ett scenario i vilket de skulle dela in en klass med 20 elever med blandad språklig 
bakgrund för ett grupparbete i läsförståelse och motivera varför de valt att dela in klassen på det sätt de 
gjort.  I den slutliga, fjärde delen av enkäten fokuserades frågorna kring skolan där informanten jobbade. 
Denna del bestod endast av två frågor, vilka skulle besvaras med skriftliga kommentarer från 
informanten själv. För att se exakta frågeställningar såsom de ställdes i enkäten, se bilaga 4 och 5. 

Utifrån detta går det alltså att konstatera att enkäten bestod av såväl öppna som slutna frågor. Slutna 
frågor är sådana vars svar är förutbestämda från forskarens sida, såsom exempelvis i flervalsfrågor eller 
ja- och nej-frågor (Mackey & Gass 2015, s. 102). Öppna frågor möjliggör däremot informanter att 
besvara frågan utifrån sina egna tankar och med sina egna ord (Mackey & Gass 2015, s. 102). Eftersom 
enkäten är utformad på detta sätt möjliggör det att den insamlade datan kan bidra med ”såväl kvalitativa 
insikter som kvantifierbar data” (Mackey & Gass 2015, s. 105; egen översättning). Vidare är, som 
tidigare konstaterats, några av de slutna frågorna i enkäten utformade så att informanterna får ge ett svar 
på en skala från 1–6. Anledningen till att skalan går från 1 till 6 är för att undvika så kallade mittpunkter 
i skalan, vilket gör att deltagarna som svarar på enkäten är tvungna att göra ett ställningstagande. Det 
finns nämligen en risk att informanter ger neutrala svar vid användande av så kallade Likert-skalor som 
går från 1 till 5 eller 1 till 7, då mittpunkter finns på dessa skalor (Cohen, Manion & Morrison 2007, s. 
327–328). För att underlätta den senare analysen gjordes därför valet att skalorna i enkäten skulle ha ett 
jämnt tal, och därmed generera data där deltagarna tydligare uttryckt en ståndpunkt. 

3.1.3 Pilotstudie 
För att säkerställa att enkäten fungerade som den skulle samt att frågorna var tydligt formulerade och 
lättförstådda genomfördes en pilotstudie. Pilotstudier kan vara användbara för att lokalisera eventuella 
problem med exempelvis utformningen av studien vilka då kan revideras innan studien används med de 
egentliga deltagarna (Mackey & Gass 2015, s. 52). Denna pilotstudie genomfördes med ett första utkast 
av den enkät som senare skulle revideras utifrån resultatet på pilotstudien och distribueras till de 
egentliga deltagarna. Pilotstudien distribuerades via Facebook och skickades till 10 deltagare vars 
kunskap inom fältet var blandad. Några testpersoner hade ingen tidigare erfarenhet av läraryrket och 
tittade därför främst på att alla formuleringar i enkäten var förståeliga samt att enkäten inte hade några 
buggar. De testpersoner med erfarenhet bestod av tidigare verksamma lärare samt lärarstudenter, vilka 
svarade på frågorna i enkäten för att det skulle kunna säkerställas att det överhuvudtaget gick att besvara 
dem. Pilotstudien genomfördes även för att en uppskattning angående tid för genomförande skulle kunna 
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fastställas och senare delas med de senare, egentliga, informanterna. Efter att pilotstudien genomförts 
reviderades vissa frågeställningar samt svarsalternativ i enkäten och de buggar som uppmärksammats 
kunde korrigeras. På detta sätt kunde det säkerställas att frågorna i enkäten var såväl adekvata för 
målgruppen som lättförståeliga, vilket uppmuntras av exempelvis Codó (2009, s. 172).  

3.1.4 Intervjuns utformning 
Intervjun som genomfördes via Skype med en av informanterna inbegrep en diskussion utifrån sju frågor 
(se bilaga 2). Inför intervjun skickades frågorna ut till informanten så att hen kunde bekanta sig med 
dessa och därmed möjliggöra att intervjusituationen som sådan blev mer som ett samtal. Detta var på 
grund av vad Codó (2009, s. 163) skriver om faktorer som kan påverka solidariteten mellan 
intervjuperson och intervjuare. Exempelvis kan tonen på samtalet samt turtagningen spela en stor roll 
(Codó 2009, s. 162), och därför, för att göra situationen lite mer avslappnad, ämnades intervjun att 
utföras mer som ett samtal mellan jämlikar än ett samtal mellan forskare och informant.  

Frågorna i intervjun var till stor del baserade på enkätundersökningen och, likt frågorna i enkäten, 
bestod dessa av såväl öppna som slutna frågor. Anledningen till detta var för att undvika att 
frågeställningarna skulle uppfattas som alldeles för monotona från intervjupersonens håll, vilket är en 
risk med att favorisera det ena (Codó 2009, s. 167). För att säkerställa att frågorna heller inte kunde 
uppfattas som vinklade åt något håll eller rentav tvetydiga, granskades dessa noggrant innan de 
skickades till intervjupersonen. Ett problem med intervjufrågor är att deras utformning kan påverka 
intervjupersonens svar (Codó 2009). Om frågorna är formade på ett sätt genom vilket intervjupersonen 
kan uppfatta att en specifik typ av svar är efterfrågad av forskaren eller om de på något sätt begränsar 
svarsmöjligheterna hos informanten kan detta resultera i att svaren som ges leder till felaktiga slutsatser 
(Codó 2009, s. 162). I utformandet av intervjufrågorna undveks även ja/nej-frågor eftersom dessa kan 
begränsa informantens svarsmöjligheter väldigt, och istället utarbetades frågor vilka intervjupersonen 
kunde koppla till sin egen erfarenhet som verksam lärare. Denna typ av utformning av intervjufrågor 
tenderar att vara mer lättförståeliga (Codó 2009, s. 167) och kan antas generera mer utbyggda svar.  

Vidare kan strukturen på intervjuer variera (Codó 2009, s. 165). En intervju kan vara antingen 
strukturerad, ostrukturerad eller innehålla inslag av båda (Codó 2009, s. 165). En strukturerad intervju 
utgår från några fast bestämda frågor medan en ostrukturerad kanske snarare utgår från några specifika 
ämnen, utan särskilda frågor formulerade (Codó 2009, s. 165). Denna intervju skulle därför kunna sägas 
vara semistrukturerad, då den utgått från sju huvudsakliga frågor men då själva intervjun utförts som en 
diskussion, där ytterligare resonemang och förtydliganden ibland efterfrågats beroende på vad 
intervjupersonen svarat på olika frågor.  

3.2 Analysmetod 
I avsnitt 3.2.1 presenteras hur analysen av enkätsvaren gjorts samt hur resultaten från denna presenteras 
i studien. I avsnitt 3.2.2 beskrivs detsamma för intervjun. 

3.2.1 Analys av enkät 
För att möjliggöra analys av den enkätdata som samlats in har samtliga svar från enkäten sammanställts 
i tabeller och figurer för att kunna ge en överblick över informanternas svar. Denna sammanställning 
har utförts separat för varje del av enkäten som innehåller frågeställningar, alltså del 2, 3 och 4 (se bilaga 
4 och 5). Dessa delar bestod av bakgrundsfrågor, undervisningsfrågor samt frågor om skolan i stort. 
Detta gör att resultaten från enkäten som presenteras i kapitel 4 kommer framställas i tre separata avsnitt: 
avsnitt 4.1.1 Bakgrundsavsnittet, 4.1.2 Undervisningssätt samt 4.1.3 Skolans riktlinjer. I varje avsnitt 
presenteras därefter resultaten utifrån de tre lärarkategorier som besvarat enkäten för att möjliggöra en 
jämförelse mellan dessa tre lärarkategoriers förhållningssätt. Alltså kommer resultat för svenska som 
andraspråkslärare (hädanefter sva-lärare), engelsklärare och svenska som andraspråks/engelsklärare 
(hädanefter sva/eng-lärare) presenteras separat fast jämsides med varandra. Vidare har, i den mån det 
varit möjligt, några av de öppna frågorna kvantifierats för att ge en mer överskådlig bild av lärarnas svar 
i figurer och tabeller. Dock lyfts även lärarnas egenskrivna kommentarer i dessa frågor där dessa 
kommentarer blir av relevans. För att kunna skilja de olika informanterna åt har en sammanställning 
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gjorts under 4.1.1 där varje informant tilldelats ett kodnamn utifrån hens undervisningsämne. Detta är 
för att de olika citaten som presenteras i resultatdelen skall kunna kopplas samman med en specifik 
informant. Lärarnas svar, vilka presenteras i kapitel 4, diskuteras därefter i kapitel 5, utifrån de teorier 
som presenterats i bakgrundskapitlet.  

3.2.2 Analys av intervju 
Efter intervjuns genomförande transkriberades denna. Ingen uppmärksamhet har givits till pauser i talet, 
upprepningar eller dialektala uttryckssätt då detta inte är av relevans för denna studies syfte. 
Presentationen av intervjudata är utförd i löpande text där vissa utdrag från intervjutranskriptionen 
gjorts. Utdragen från transkriptionen följer svenskans skrivregler. För att underlätta läsning samt 
presentation av intervjun är även den data som samlats in från intervjun indelad i avsnitt efter de teman 
som lyfts under intervjuns gång: avsnitt 4.2.1 Bakgrundsinformation, 4.2.2 Undervisningssätt samt 4.2.3 
Skolan i stort. Även här har deltagaren tilldelats ett kodnamn utifrån sitt undervisningsämne.  

3.3 Deltagare 
Studiens målgrupp bestod av verksamma lärare på högstadiet eller gymnasiet i såväl svenska som 
andraspråk som engelska. Det initiala målet var att finna tre olika grupper av lärare: lärare som 
undervisade i svenska som andraspråk, lärare som undervisade i engelska samt lärare som undervisade 
i svenska som andraspråk och engelska i kombination. Detta var för att syftet med studien var att se hur 
lärare i två av grundskolans och gymnasiets kärnämnen arbetar med flerspråkighet. Detta möjliggjorde 
i sin tur kategorisering av olika lärare och ämneskombinationer i den senare presentationen av resultat.  
 Studiens deltagargrupp kom att bestå av totalt 27 deltagare, varav 25 är kvinnor och 2 män. En 
majoritet av deltagarna, 17 individer, arbetade inom högstadiets årskurser 7–9 medan 7 deltagare var 
verksamma på gymnasienivå. 3 deltagare arbetade inom såväl högstadium som gymnasium. Vidare 
kunde det konstateras att 13 deltagare arbetade inom svenska som andraspråk, 9 inom engelska samt 5 
inom både svenska som andraspråk och engelska i kombination. Informanterna presenteras i mer detalj 
i tabell 1, avsnitt 4.1, där den data som samlats in genom enkäterna presenteras. Intervjudeltagaren 
besvarade även enkäten, och ingår därmed i gruppen av informanter presenterad ovan. 

3.4 Etiska överväganden 
Vid utförandet av undersökningar såsom denna där individers redogörelser utgör data är det viktigt att 
överväga olika etiska aspekter (Lanza 2009). Som lyfts av Lanza (2009, s. 85) innebär detta exempelvis 
att anonymitet måste kunna garanteras, att tillräcklig information givits angående studien samt att 
deltagarna kan avbryta sin medverkan om de så önskar. Anonymitet i en studie kan exempelvis uppnås 
genom att deltagarnas namn inte står med någonstans, eller då personuppgifter faktiskt inte är relevanta 
för studien i sig (Vetenskapsrådet 2017, s. 41). Vidare är det viktigt att man som forskare inte garanterar 
att endast personer tillhörande forskningsgruppen kommer ha tillgång till datan som samlats in 
(Vetenskapsrådet 2017, s. 41) vilket är anledningen till att det i instruktionsbladet i enkäten exempelvis 
står utskrivet att det färdiga examensarbetet kommer laddas upp i universitetets databas bland annat. 
Informationsblad, brev om intervjun samt samtyckesblankett för intervjun går att finna i bilaga 1, 2 och 
3. Det informationsblad som distribuerades i samband med enkätens distribution går att finna på första 
sidan i enkätens bilaga (se bilaga 4 och 5). 

För att säkerställa att samtliga deltagare skulle vara anonyma efterfrågades inga uppgifter som kan 
användas för att ta reda på vilken informant som svarat vad i enkäten. Innan deltagarna skickade in sina 
svar på enkäten fick de skriftlig information om undersökningen samt kontaktuppgifter utifall de skulle 
ha några frågor om studien. Vidare fick deltagarna även svara på två frågor för att dels intyga att de 
förstått instruktionerna och dels intyga att de frivilligt deltagit. De fick även information om att deras 
svar först registreras när de själva valt att skicka in dessa, och att svaren därefter inte skulle kunna spåras 
tillbaka till dem.  
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Vid kontakten med intervjupersonen krävdes självfallet somliga uppgifter, men alla dessa har strukits 
från samtliga anteckningar/dokument. Även vid intervjun var deltagandet frivilligt, och för att delta 
behövde intervjupersonen själv anmäla intresse hos mig som forskare. Den informant som anmälde sitt 
intresse för att delta i intervjun mottog, som tidigare konstaterat, ytterligare en samtyckesblankett och 
ett informationsblad i vilket kontaktuppgifter, information om frivilligt avbrytande av studien samt 
syftet med studien fanns nedskrivet.  

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
En studies validitet och reliabilitet kan aldrig garanteras fullt ut (Cohen, Manion & Morrison 2007, s.  
134). Dock kan man som forskare vidta somliga åtgärder för att försöka stärka validiteten och 
reliabiliteten i studien (Cohen, Manion & Morrison 2007, s. 144). Exempelvis kan man göra detta genom 
att noggrant överväga metoden för studien och utformandet av frågorna samt vidta åtgärder för att se till 
att svar kommer in på enkäten (Cohen, Manion & Morrison 2007, s. 144–145). Vidare bör man undvika 
den så kallade Hawthorne-effekten, där informanterna anpassar sina svar för att de vet om att de är i en 
undersökningssituation (Cohen, Manion & Morrison 2007, s. 144–145). Därtill, vid presentationen av 
data, bör selektivitet undvikas till största möjliga mån och undvika att datan vinklas åt något håll (Cohen, 
Manion & Morrison 2007, s. 145–146). Validiteten ökar även om det är möjligt att upprepa studien för 
att kontrollera att liknande resultat uppnås igen (Cohen, Manion & Morrison 2007, s. 134). 

Utifrån detta har, för att försöka stärka studien, som tidigare nämnts såväl frågorna i enkäten som i 
intervjun granskats noggrant innan dessa användes med faktiska deltagare. Värt att lyfta är även att 
eftersom deltagarna i enkätundersökningen hade en relativt bred geografisk spridning (se figur 1, avsnitt 
4.1) minskar risken för att deltagarna på något sätt skulle kunna påverka varandra eller bli påverkade av 
forskaren själv vid svarssituationen. Det kan även sägas vara positivt för studiens generaliserbarhet att 
denna geografiska spridning är ett faktum. Generaliserbarhet uppnås bland annat om en studies resultat 
kan antas vara representativt för en grupp individer inom ett specifikt fält eller samhälle (Cohen, Manion 
& Morrison 2007, s. 135), vilket underlättas genom att informanter från flera områden deltagit. Vidare 
har till största möjliga mån så ny litteratur som möjligt använts som grund för bakgrunden och det 
teoretiska ramverket, och mängden andrahandskällor har försökts hållas så låg som möjligt för att 
undvika misstolkning av texter. Vid presentationen av studiens olika delar har även åtgärder vidtagits 
för att göra studiens genomförande så genomskinligt som möjligt, för att i sin tur möjliggöra upprepande 
av studien av andra forskare. Vid presentationen av den insamlade datan har till största möjliga mån all 
data presenterats, och då så objektivt som möjligt. För att möjliggöra en objektiv hållning till 
resultatpresentationen hålls även resultatkapitlet och diskussionskapitlet åtskilda.   

4. Resultat 
I detta kapitel kommer resultaten från enkätundersökningen (avsnitt 4.1) samt intervjun (avsnitt 4.2) att 
presenteras. Såväl avsnittet med enkätresultaten som avsnittet med intervjuresultaten är i sin tur, för 
tydlighetens och jämförbarhetens skull, indelade efter de tre frågeavsnitt som enkäten varit indelad i: 
bakgrundsinformation, undervisningssätt och slutligen skolans riktlinjer. En övergripande 
sammanfattning av resultaten presenteras därefter i avsnitt 4.3. 

4.1 Enkäter 
I detta avsnitt presenteras de svar som inkommit genom enkätundersökningen som distribuerats vid 
genomförandet av studien. Avsnittet är indelat i tre delavsnitt: 4.1.1 Bakgrundsavsnittet, 4.1.2 
Undervisningssätt, och 4.1.3 Skolans riktlinjer. 
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4.1.1 Bakgrundsavsnittet 
Det första avsnittet i studiens enkät koncentrerades kring information om lärarna som deltog och 
presenteras nedan. I denna del efterfrågades deltagarnas undervisningsämne, huruvida de innehade 
lärarlegitimation eller ej samt hur många år de varit verksamma i yrket. Vidare efterfrågades deras ålder, 
könsidentifikation, språkbehärskning, samt undervisningsnivå.  I Tabell 1 går det att finna all samlad 
information för varje enskild deltagare i enkätundersökningen och denna information sammanfattas 
vidare i resterande stycken i avsnitt 4.1.1. 
Tabell 1. Information från enkätens bakgrundsavsnitt, presenterat för varje enskild deltagare. 

Lärargrupp Ålder Könstillhörighet Språkkunskaper Lärarlegitimation År i yrket Undervisningsnivå 
Sva 1 30–40 Kvinna sve., eng., ty., fr. Ja 13 år Hög. + Gy. 
Sva 2 41–50 Kvinna sve., eng., tur., spa. Ja 20 år Hög. 
Sva 3 60< Man sve., eng. Ja Okänt Gy. 
Sva 4 30–40 Man sve., no., eng., fr. Ja 4 år Hög. 
Sva 5 41–50 Kvinna sve., eng., fr., spa. Ja 20 år Hög. 
Sva 6 41–50 Kvinna sve.  Ja 1 år Gy. 
Sva 7 30–40 Kvinna sve., eng., spa. Nej 6 år Gy. 
Sva 8 51–60 Kvinna sve. Ja 25 år Hög. 
Sva 9 41–50 Kvinna sve.  Ja 15 år Hög. 
Sva 10 41–50 Kvinna sve., eng., spa. Ja 7 år Hög. 
Sva 11 41–50 Kvinna sve., ned., eng. Ja 3 år Hög. 
Sva 12 30–40 Kvinna sve., eng. Ja 4 år Hög. 
Sva 13 >30 Kvinna sve., eng. Ja 4 år Hög. 
Eng 1 30–40 Kvinna sve., eng. Ja 3 år Hög. 
Eng 2 >30 Kvinna sve., eng. Nej Okänt Hög. 
Eng 3 41–50 Kvinna sve., eng., ty. Ja 11 år Gy. 
Eng 4 41–50 Kvinna sve., eng. Ja 20 år Hög. 
Eng 5 41–50 Kvinna sve., eng. Ja 3 år Hög. 
Eng 6 >30 Kvinna sve., eng. Ja 5 år Hög. 
Eng 7 41–50 Kvinna sve., eng.  Okänt 5 år Gy. 
Eng 8 41–50 Kvinna ty., fr., sve., eng. Nej 1 år Hög. 
Eng 9 30–40 Kvinna sve., eng.  Ja 13 år Hög. + Gy. 
Sva/Eng 1 >30 Kvinna sve., eng. Ja 1 år Hög. 
Sva/Eng 2 60< Kvinna fin., sve., eng. Ja 36 år Hög. 
Sva/Eng 3 60< Kvinna sve., eng., ty. Ja 11 år Gy. 
Sva/Eng 4 41–50 Kvinna sve., eng., fr., ty., heb., lat. Ja 4 år Gy. 
Sva/Eng 5 30–40 Kvinna tam., eng., sve. Ja 9 år Hög. + Gy. 

 
Totalt sett deltog alltså 27 individer i enkätundersökningen. Av dessa 27 individer arbetade 13 som 
lärare inom svenska som andraspråk, nio som lärare inom engelska och fem som lärare i såväl svenska 
som andraspråk och engelska. Utav de lärare som svarat på enkäten hade totalt sett 22 deltagare 
lärarlegitimation, medan tre deltagare saknade lärarlegitimation. De resterande två informanterna angav 
ej huruvida de innehade lärarlegitimation eller ej.  

Angående hur länge deltagarna varit verksamma inom yrket var detta blandat såväl mellan som inom 
lärargrupperna. Majoriteten av informanter, 15 deltagare, hade arbetat mindre än 10 år inom yrket och 
sju lärare hade arbetat mellan 10–20 år. En sva-lärare och en sva/eng-lärare uppgav att de varit 
verksamma mellan 21–30 år och en sva/eng-lärare uppgav att hen arbetat mellan 31–40 år. Två 
deltagare, en sva-lärare och en engelsklärare avstod från att svara. 

Gällande deltagarnas ålder går det att se att 12 individer var i åldrarna 41–50. Av de resterande 
informanterna angav 4 att de var under 30 och 7 individer angav mellan 30–40 års ålder. En person var 
mellan 51–60 år och 3 deltagare var över 60.  

Gällande könsfördelningen uppgav 25 deltagare, som tidigare konstaterat i kapitel 3 avsnitt 3.3, att 
de identifierar sig som kvinnor och 2 deltagare uppgav att de identifierar sig som män. De två som 
uppgivit att de identifierar sig som män var båda lärare inom svenska som andraspråk. Detta innebär att 
11 av 13 sva-lärare var kvinnor, och samtliga lärare inom engelska och kombinationen sva/eng likaså.  

Även språkbehärskningen varierade bland deltagare. Inom gruppen med sva-lärare uppgav tre att de 
talade svenska, tre att de talade svenska och engelska och sju att de talade svenska samt minst två språk 
till. Bland engelsklärarna uppgav sju deltagare att de talade svenska och engelska samt två att de talade 
svenska, engelska samt minst ett språk till. Bland sva/eng-lärarna uppgav 2 att de talade svenska och 
engelska medan 3 uppgav att de talade svenska, engelska och minst ett språk till. Som synliggjort i 
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Tabell 1 framgår det att följande språk talades av deltagarna: engelska (eng.), franska (fr.), hebreiska 
(he.), latin (lat.), nederländska (ned.), norska (no.), spanska (spa.), svenska (sve.), tamil (tam.), turkiska 
(tur.) och tyska (ty.). I parenteserna som följer vardera språk står förkortningen som använts i Tabell 1. 

Vidare fanns såväl högstadie- som gymnasielärare representerade bland deltagarna. Åtta lärare inom 
svenska som andraspråk, sex engelsklärare samt tre sva/eng-lärare undervisade på högstadienivå. Vidare 
undervisade fyra sva-lärare, två engelsklärare och en sva/eng-lärare på gymnasiet. Slutligen undervisade 
en deltagare från varje lärargrupp på både högstadie- och gymnasienivå.  

Även vilket län deltagarna var verksamma i efterfrågades, men för anonymiseringens skull tas detta 
inte med i Tabell 1. Däremot går det att se sammanfattat i Figur 1, utan koppling till specifik deltagare. 
Det framkom att enkätsvar inkommit från 15 län: Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Jönköping, 
Kalmar, Norrbotten, Stockholm, Skåne, Västerbotten, Västra Götaland, Västmanland, Västernorrland, 
Östergötland samt Örebro. Streckade områden i figuren är ej representerade bland studiens deltagare. 

 

 
Figur 1. Deltagarnas spridning över landet. 

4.1.2 Undervisningssätt 
Den andra delen av enkäten fokuserades på lärarnas egna undervisningssätt. Denna del bestod av totalt 
sett nio huvudsakliga frågor (se bilaga 4 och 5). Den allra första frågan som deltagarna fick besvara 
målade upp ett scenario i vilket deltagarna skulle dela in en klass bestående av 20 elever med blandad 
språkbakgrund i grupper om 4–5 elever, i vilka de skulle arbeta med en uppgift i läsförståelse på 
målspråket. Utifrån Figur 2 går det att se att svaren skilde sig något mellan lärargrupperna. Exempelvis 
går det att utläsa att fem lärare i svenska som andraspråk skulle basera sin gruppindelning på inlärarnas 
modersmål, medan endast en deltagare från såväl engelsklärargruppen som sva/eng-lärargruppen skulle 
göra detsamma. Däremot går det att se att gällande att dela in grupperna efter behärskning av det faktiska 
målspråket utmärker sig engelsklärarna något, då tre av dem skulle basera sin indelning baserat på denna 
faktor, medan varken sva-lärargruppen eller sva/eng-lärargruppen angav att de skulle göra det. Vidare 
går det att se att det finns åtminstone en engelsklärare, en sva/eng-lärare och tre sva-lärare som skulle 
dela in grupper utifrån tre faktorer: modersmål, behärskning av målspråket samt en fri blandning. Med 
fri blandning avses här att de skulle blanda klassen utan att resonera kring modersmål, språklig nivå 
eller förkunskaper. Vidare angav endast en sva/eng-lärare att hen skulle göra olika beroende på 
undervisningsämne, och menade då att i ämnet engelska skulle hen basera gruppindelning på 
förkunskaper och inte modersmål (Sva/Eng 3). 
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Figur 2. Faktorer som ligger till underlag för gruppindelning hos de olika lärargrupperna. 

Det går även att utläsa att en sva-lärare angivit att hen skulle basera sin indelning på andra faktorer. 
Denna deltagare skrev i sitt svar att det:  

Beror på helt andra faktorer än bara vilket gemensamt språk man har. Viktigare är att veta hur långt de 
kommit i sin språkutveckling, hur krävande uppgiften är och om det finns en poäng i att kunna samtala på 
modersmålet i just denna uppgiften. (Sva 12) 

 
Därefter fick deltagarna svara på i vilken utsträckning de använder sina flerspråkiga elevers olika språk 
när de planerar sin undervisning (se Figur 3). Vid besvarandet av denna fråga fick de markera 
utsträckningen på en skala från 1–6 och sedan, om de så önskade, lämna en motiverande kommentar.  
 

 
Figur 3. I vilken utsträckning deltagarna använder elevers olika språk i sin planering. 

Som det går att se i Figur 3 angav majoriteten av sva-lärarna (8 av 13) att de använder sina flerspråkiga 
elevers andra språk i planeringen av sin undervisning till relativt stor eller stor utsträckning, de svarade 
alltså 5 eller 6 på skalan. Resterande fem informanter bland sva-lärarna angav snarare att de inte gör 
detta alls, eller till ganska liten utsträckning, och svarade därför mellan 1–3 i skalan. Bland 
engelsklärarna svarade fyra informanter att de gör detta i en liten utsträckning (1–2 på skalan), varav en 
kommenterade att hen ”utgår från kursplanen” (Eng 3). Bland de resterande svarade tre att de gör det i 
viss mån (4 på skalan) samt två att de gör det i stor utsträckning (5–6 på skalan). Bland sva/eng-lärarna 
angav tre informanter att de gör det i stor utsträckning (5–6 på skalan), medan de resterande två angav 
att de gör det i liten utsträckning (2 eller 3 på skalan).  
 Fråga 3 i enkäten centrerades kring i vilken utsträckning deltagarnas elever använder andra språk än 
målspråket under lektionstimmarna. Utifrån Figur 4 går det att se att majoriteten av alla informanter 
svarat att deras elever använder andra språk än målspråket under lektionstimmarna, och att endast tre 
engelsklärare och två sva-lärare placerat sina svar på den lägre halvan av skalan (1–3). I kommentarerna 
till denna fråga har engelsklärarna bland annat påpekat att det endast ska vara engelska i klassrummet 
(Eng 5), att det händer att svenska kommer in (Eng 6 & Eng 9) samt andra språk ibland (Eng 7). Bland 
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sva-lärarna inbegriper kommentarerna påpekanden om att modersmålet gärna används (Sva 4, Sva 8 & 
Sva 11) men att det inte alltid är hjälpsamt eller problemfritt (Sva 3 & Sva 12). Bland sva/eng-lärarna 
lyftes det i kommentarerna att detta kan vara ”mycket effektivt och ger resultat” (Sva/Eng 3).  
 

 
Figur 4. I vilken mån de flerspråkiga eleverna använder andra språk än målspråket under lektionstimmarna. 

Därefter efterfrågades i vilken utsträckning deltagarna använde tvärspråklig jämförelse i klassrummet, 
återigen med möjligheten att svara enligt en skala från 1–6 där 1 motsvarade liten utsträckning och 6 
stor utsträckning. Något som tydliggjordes var att såväl alla lärare i sva och sva/eng använde tvärspråklig 
jämförelse i någon mån, men att det fanns en deltagare bland engelsklärarna som inte använde detta alls. 
Dock svarade en majoritet på 23 av deltagarna överlag mellan 4–6 och endast fyra deltagare svarade 
mellan 1–3. En sva-lärare skrev i kommentarsfältet till denna fråga att hen använder tvärspråklig 
jämförelse främst när det gäller grammatikundervisning, eftersom detta kan ge eleverna ”hjälp att förstå 
verbets placering eller hur tempus konstrueras på svenska” (Sva 5). Denna sva-lärare skrev att eleverna 
då kan få skriva en och samma mening på flera språk och sedan jämföra meningsuppbyggnaden. Två 
informanter bland engelsklärarna uppgav vidare att jämförelse främst sker mellan svenska och engelska 
(Eng 3 & Eng 6) medan 5 deltagare inte angav mellan vilka språk. En informant skrev att även andra 
språk kunde användas (Eng 9). 
 I enkätens femte fråga efterfrågades i vilken utsträckning översättning användes i deltagarnas 
klassrum, exempelvis för att öka förståelse av uppgiftsbeskrivningar och/eller texter.  
 

 
Figur 5. I vilken utsträckning översättning används för att underlätta förståelse av uppgifter/text. 

I denna fråga fick deltagarna återigen ge ett svar mellan 1 till 6 på en skala. Som visat i Figur 5 gick det 
att se en smärre skillnad mellan sva-lärare och engelsklärare, då elva av 13 sva-lärare svarat mellan 4–
6 på skalan och sex av nio engelsklärare svarat detsamma. Den främsta skillnaden är dock mellan 
sva/eng-lärare och de andra två lärargrupperna. Av sva/eng-lärarna angav två informanter svaret 5 på 
skalan medan resterande tre angav svaret 6, vilket gör att samtliga svar från sva/eng-lärarna är inom den 
övre halvan av skalan, 4–6. 

I samband med att deltagarna fick besvara denna fråga hade de även möjligheten att kommentera på 
vilka sätt översättning används, om det främst används individuellt bland eleverna eller om det är något 
som även kan användas i kommunikation med klasskamrater eller med lärarna själva för att underlätta 
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genomförandet av uppgifter. Elva av 13 deltagare i sva-gruppen skrev att deras elever använder 
översättning såväl individuellt genom att använda appar och dylikt som mellan vänner i klassen eller för 
att underlätta förståelse i kommunikationen med läraren. En sva-lärare skrev att översättning används:  

genom att de frågar varandra. Ibland blir det en ”3-stegsraket”, där en elev som talar språk A och B, 
översätter till kompisen som talar språk B och C och sedan kan ta hjälp av en tredje person som talar språk 
C och A. (Sva 5) 

 
Bland engelsklärarnas kommentarer framkom att översättning gärna används individuellt bland elever, 
och att översättning av enstaka ord uppmuntras. En lyfte exempelvis att översättning som strategi inte 
är något hen uppmuntrar (Eng 3), och en annan att det ofta inte fungerar bra annat än för förståelse av 
enstaka ord (Eng 1). Bland sva/eng-lärarna underströks att översättning användes individuellt bland 
eleverna med hjälp av appar och uppslagsverk, och i kommunikation med lärarna och elever. Varken 
sva-lärarna eller sva/eng-lärarna lyfte att översättning på något sätt är en undermålig strategi.  

I den sjätte frågan i enkäten efterfrågades ytterligare sätt genom vilka deltagarna kunde komma på 
att andra språk än målspråket tog plats i klassrummet. På denna fråga blev svaren något blandade. Alla 
lärargrupper angav att i viss mån kommer andra språk in genom elevernas privata samtal. Bland 
engelsklärarna svarade tre att de antingen inte kunde komma på något ytterligare sätt eller att det helt 
enkelt inte fanns. En engelsklärare angav vidare att elevernas språk gjorts synliga på klassrummets 
väggar, och en annan att bildstöd med olika modersmål ibland kunde användas. Bland sva-lärarna var 
svaren dock mer mångfacetterade och uppgav exempelvis rörlig bild, musik, språkjämförelse, ordlistor 
på flera språk och enskild stöttning som tillfällen då andra språk kunde ta sig uttryck i klassrummet. En 
sva-lärare skrev att ”andra språk bör ta så lite plats som möjligt, givetvis” (Sva 3). Sva/eng-lärarnas svar 
var även dem blandade, där två lärare sa att det inte fanns några andra sätt eller avstod från att svara, 
medan resterande lärare uppgav fonetiklektioner, grammatiklektioner, livsstilsdiskussioner som sätt där 
andra språk kunde ta sig uttryck samt då elever agerar tolkar åt varandra. 
 Fråga 7 och 8 i enkäten centrerade kring hur lärarna i fråga agerar då någon utav deras flerspråkiga 
elever inte kan ”hitta orden” på målspråket, antingen i en gruppdiskussion eller i en 
redovisningssituation. Då svaren var relativt lika på dessa två frågor kommer en sammanfattning av 
svaren på båda frågor presenteras här. Bland engelsklärarna nämnde åtta av nio att de skulle uppmuntra 
elever att försöka omformulera eller prata runt ordet de inte finner, medan den återstående informanten 
nämnde översättning genom Google Translate. Svaren på fråga 8, gällande redovisningssituationer var 
för de flesta deltagare detsamma men även strategier såsom att be publiken om hjälp eller att läraren 
ställer ledande frågor togs upp. Bland sva/eng-lärarna lyftes, inom såväl fråga 7 som 8, omformulering 
av ordet, uppmuntran till att förklara runt ordet samt uppmuntran till transspråkande. Slutligen, bland 
sva-lärarna lyftes översättning, omformulering eller försök till att förklara runt ordet, kamrathjälp, samt 
användning av modersmålet för att antingen säga ordet eller få hjälp att hitta rätt ord på svenska.  
 I undervisningsavsnittets sista fråga ombads deltagarna att göra ett ställningstagande gällande 
huruvida transspråkande är något som bör uppmuntras eller ej i klassrummet.  
 

 
Figur 6. Huruvida transspråkande bör uppmuntras i klassrummet, fördelat mellan lärargrupperna. 

Som presenterat i Figur 6 framkom det att 11 av 13 sva-lärare svarade ja på denna fråga, medan 2 svarade 
nej. Engelsklärarnas svar var något liknande, där sju deltagare svarade ja, och två nej. Bland sva/eng-
lärarna svarade dock samtliga informanter ja.  
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Några av sva-lärarnas kommentarer som lyftes i kommentarsfältet till den här frågan påpekade att 
transspråkande exempelvis ”leder språkutveckling framåt” (Sva 11) och att det ”är en naturlig del i 
lärandet” (Sva 9). Dock såg inte alla kommentarer ut på detta sätt. En sva-lärare lyfte att hen upplever 
att hen saknar strategier för implementering av det (Sva 13) och en annan skrev såsom följer: 

Om en majoritet av klassen talar tex dari, förbjuder jag ibland användningen av dari under svensklektionerna 
(!), för att elever med andra modersmål känner sig utanför och de upplever att de lär sig mer dari än svenska. 
(Sva 5) 

 
Gällande engelsklärarnas kommentarer på denna fråga skrev två engelsklärare att de anser att 
transspråkande är viktigt för att alla ska känna sig välkomnade och att det kan utgöra ett stöd i 
språkinlärningen (Eng 4 & Eng 6). Två engelsklärare kommenterade dock att transspråkande inte passar 
i engelskämnet (Eng 5 & Eng 8). Bland sva/eng-lärarna lämnades det dock inga kommentarer annat än 
av Sva/Eng 3 som skrev att transspråkande hjälper elever att förstå att deras språkkunskaper är en styrka.  

4.1.3 Skolans riktlinjer 
Det sista avsnittet i enkäten inbegrep två frågor om skolorna där deltagarna är verksamma. Mer specifikt 
fick deltagarna svara på huruvida lärare i skolan samverkar för att underlätta arbetet med flerspråkiga 
elever i behov av språklig stöttning och om skolan där de arbetar har några specifika riktlinjer för hur 
lärare ska arbeta för att tillgodose flerspråkiga elever med tillräcklig språklig stöttning.  
 Gällande den första av de två frågorna är svaren blandade. Bland sva-lärarna uppger 6 av 13 att lärare 
samverkar vid deras skola, medan 6 stycken uppger att detta inte är fallet. En deltagare bland sva-lärarna 
svarade att hen inte visste. Engelsklärarnas svar på denna fråga är även de blandade, men majoriteten av 
dem (6 av 9) uppger att lärare samverkar vid deras skolor. En engelsklärare skrev att samverkan är en 
självklarhet, dels för att skolan hen undervisar i har en mångkulturell profil och dels för att Skolverkets 
hjälp inte är tillräcklig (Eng 1). Två andra engelsklärare skrev att detta inte var fallet medan en informant 
svarade att samverkan endast sker pappersvägen, på grund av tidsbrist. Av sva/eng-lärarna svarade 3 
deltagare att samverkan sker i deras skolor, medan en svarade nej och den sista svarade att det är lite 
beroende på eftersom vissa är mer villiga än andra (Sva/Eng 2). Bland de sva-lärare som uppgett att de 
inte samverkar vid deras skola skriver två informanter att detta beror på ”okunskap” (Sva 10) och en 
”ovana med flerspråkiga elever” (Sva 12). En annan menar att det beror på att ”det inte prioriteras på 
organisationsnivå” (Sva 13). De engelsklärare som svarat nej skriver att det är på grund av tidsbrist (Eng 
5 & Eng 7) medan en deltagare som svarat ja skriver att samverkan sker i största möjliga mån, men att 
det generellt är så att ”lärare på skolan har för lite kunskap om flerspråkiga elever” (Eng 2). 
 Vidare, gällande den andra frågan i det sista avsnittet av enkäten svarade 9 av 13 sva-lärare antingen 
att deras skola inte hade några specifika riktlinjer för hur arbetet med språklig stöttning för flerspråkiga 
elever ska gå till, eller att de inte visste. Resterande fyra sva-lärare svarade bland annat att de fått 
utbildning i språkutvecklande arbetssätt, att specifik studiehandledning tillgodoses och att språklig 
stöttning för dessa elever ”är schemalagt” (Sva 2, 5, 6 & 9). Av engelsklärarna svarade fyra av nio att 
det inte finns några riktlinjer, eller att de inte visste. Resterande fem engelsklärare svarade bland annat 
att olika strategier och verktyg används, att undervisning ska anpassas efter elevernas behov och att 
möjlighet till tolkhjälp finns (Eng 1, 2 & 4). Slutligen, bland Sva/Eng-lärarna konstaterade två av fem 
att riktlinjer finns, såsom exempelvis ”att synliggöra flerspråkighet i skolmiljön” (Sva/Eng 5). 

4.2 Intervju 
Detta avsnitt är uppdelat efter de teman som tagits upp i intervjun med intervjupersonen (hädanefter 
kallad Sva-A). I avsnitt 4.2.1 ges en övergripande presentation av Sva-A. Därefter, i avsnitt 4.2.2, 
redovisas Sva-A:s resonemang kring hens egen undervisning. I avsnitt 4.2.3, vidrör intervjun frågor om 
skolan där Sva-A arbetar i stort. 
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4.2.1 Bakgrundsinformation 
Informanten Sva-A som deltog i intervjun hade sedan januari 2019 arbetat som lärare i svenska som 
andraspråk på en högstadieskola i södra Sverige. Tidigare har Sva-A arbetat inom vuxenutbildningen, 
såväl innan som efter hen tagit sin lärarexamen. Totalt sett har Sva-A arbetat fem år med elever över 20 
års ålder, och har alltså alldeles nyligen börjat arbeta med högstadieelever. Sva-A undervisar just nu i 
två olika klass-konstellationer: den ena en förberedelseklass och det andra något hen kallar ”en 
blandning” av förberedelseklass och ordinarie svenska som andraspråk. Sva-A är även lärare i ämnena 
samhällskunskap och religion, och studerade till svenska som andraspråkslärare i efterhand.  

Den ena klassen Sva-A undervisar i består av 6 elever, där alla har en ”språkkompis” och alltså då 
delar förstaspråk med minst en person. Den andra klassen Sva-A undervisar i består av arabisktalande 
elever. Hen berättar att i båda klasserna är behärskningsnivån av svenska varierad, och att det finns de 
elever som kommit till Sverige för ett år sen, och andra som endast varit här några månader. Vidare, 
gällande hens egna språkkunskaper berättar Sva-A även att hen har studerat lite swahili och arabiska.  

4.2.2 Undervisningssätt 
Gällande hur Sva-A planerar sin undervisning, vittnade hen om att uppgifternas upplägg varierar 
beroende på den nivå eleverna befinner sig på:  

Ja, alltså det med förberedelsegruppen. De är så pass nya i Sverige så de har inte riktigt börjat skriva ännu, 
utan där har fokus primärt varit på vardagssvenska eftersom de inte kommit långt nog riktigt i sin 
språkutveckling för att vi ska kunna börja jobba med ämnesrelaterat språk, alltså ämnesord och så riktigt än.  

 
Sva-A lyfter vidare att när det kommer till denna grupp är det huvudsakliga fokuset på att utveckla 
elevernas ordförråd och att arbeta med ordlistor. Sva-A understryker att eftersom eleverna fortfarande 
befinner sig på en grundläggande nivå i svenskan så fokuserar mycket av arbetet just på att exempelvis 
ställa frågor elever emellan och att ”våga använda svenska”. 

Dock lyfter även Sva-A att när det kommer till att använda elevernas språkbakgrund som underlag 
för planering av lektioner är detta svårt. Hen menar att när de ska arbeta med grammatik exempelvis kan 
det hända att Sva-A utgår från elevernas andra språk för att jämföra olika språkliga strukturer och så, 
men att detta arbetssätt är lättare att implementera med vuxna elever än med ungdomar. Sva-A menar 
dock att när det kommer till att ge specifika elever hjälp med olika uppgifter så kan hen vid de tillfällen 
hen råkar veta att ett av elevens språk har en liknande struktur som svenskan använda denna kunskap 
för att hjälpa eleven att förstå svenskans struktur. 

Sva-A berättar vidare att hen har tur då hens elever alla har åtminstone en språkkompis i den ena 
klassen och att eleverna i den andra klassen är arabisktalande. Sva-A säger att detta gör att eleverna kan 
arbeta i språkpar där den ena kanske är mer utvecklad i svenskan, medan den andra kanske har mer 
erfarenhet i något annat skolämne, och att eleverna då kan hjälpa varandra. Dock lyfter Sva-A att i 
klassen där eleverna är arabisktalande så kan det finnas en risk att språket helt övergår till arabiska om 
man öppnar upp för mycket. Sva-A lyfter vidare att även om hen uppmuntrar användningen av 
modersmål i klassrummet tycker Sva-A ändå att det är viktigt att eleverna ska lämna in uppgifter till hen 
på svenska, diskutera med hen på svenska samt att eleverna inte förväntar sig att hen ska kunna arabiska.  

När det kommer till i vilka konstellationer arbetet i klassrummet brukar gå till konstaterar Sva-A att 
det beror dels på vilket tema arbetet centrerar kring och vilken slags uppgift det är. Sva-A menar att om 
det handlar om att exempelvis hitta fel i texten kan de elever som kommit längre i språkutvecklingen få 
sitta själva och arbeta medan Sva-A sitter tillsammans med de som är i behov av mer stöd. Vidare kan 
det ibland vara så att eleverna som kommit lite längre i språkutvecklingen får ta en lite större roll i att 
exempelvis sammanfatta texter om klassen läser en text gemensamt. Fortsättningsvis lyfter Sva-A att 
om de ska arbeta med grammatik exempelvis så brukar hen låta elever som är på ungefär samma nivå 
arbeta tillsammans för att gemensamt lösa problem. Dock lyfter Sva-A att det ibland kan vara en 
utmaning att dela in i grupper eftersom en av klasserna är otroligt heterogen när det kommer till språklig 
behärskning. I denna klass menar Sva-A att hen brukar låta de som kommit längre få mer kognitivt 
utmanande uppgifter att arbeta med enskilt medan de som inte är på samma behärskningsnivå först får 
sammanfatta sina tankar på modersmålet enskilt på papper eller med en språkkompis innan tankarna 
uttrycks på svenska. 
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Sva-A fick även möjligheten att diskutera eventuella fördelar och nackdelar med att inbegripa 
transspråkande i undervisningen. Sva-A hade då tidigare berättat om att hen, i en av hens klasser, brukar 
titta på en serie på svenska tillsammans med sina elever i 9:an. Utifrån detta besvarade Sva-A frågan på 
följande vis: 

I den arabisktalandegruppen, alltså mina nior, finns det ju en väldigt stor fördel av att man ser den här serien 
på svenska, med svensk text, och jag skriver alltid frågor och diskussionsuppgifter på svenska. Där finns ju 
fördelen att de kan sitta kanske tio minuter och diskutera uppgiften på arabiska, för sen gör de ju individuella 
inlämningar ändå, och då ser jag ju att de har diskuterat. Och detta är en jättejättefördel, för då kan de elever 
som inte kommit så långt i sin hörförståelse eller läsförståelse få hjälp att ”aha! Var det det de menade när 
de sa sådär?”. Att de kan få en typ av tillgång där när de mer avancerade eleverna kan ge andra synvinklar 
och så. Det är ju den största fördelen. Och det tycker jag i basgruppen också, när vi gör nya uppgifter och 
så att de får diskutera på sitt modersmål är jätteviktigt. 

 
Gällande nackdelar svarade Sva-A att den största nackdelen enligt hen själv var att det inte med säkerhet 
går att avgöra när elevernas konversationer på modersmålet övergår från skolämnen till att retas 
exempelvis. Sva-A lyfte att detta blir ett problem eftersom skolan ska vara en trygg miljö, vilket hen 
inte kan garantera alla gånger ifall hen inte vet vad eleverna pratar om. I samband med detta lyfte Sva-
A att det uppstått en situation där en elev abrupt lämnat klassrummet under en diskussion, och att hen 
då inte visste med säkerhet av vilken anledning eleven lämnat.  

4.2.3 Skolans riktlinjer 
Gällande den skola där Sva-A arbetar berättar Sva-A bland annat att det främst är bland hen själv och 
de andra två sva-lärarna som elevernas flerspråkighet ses som en självklarhet i undervisningen. Sva-A 
säger att på skolan där hen arbetar har det språkutvecklande arbetet överlag inte kommit väldigt långt, 
vilket gör att det finns en syn bland andra lärare där en bristande kunskap i svenska likställs med 
bristande kunskaper i skolämnena överlag. Sva-A resonerar vidare att orsaken till detta inte är en taskig 
attityd utan snarare att man inte vet hur man ska arbeta tvärspråkligt i andra ämnen.  
 Sva-A säger även att på grund av att det finns arbetsmiljörelaterade problem på skolan så hamnar 
andra utvecklingsområden lite i skymundan, däribland ”frågor såsom likabehandling, flerspråkighet, 
fysisk aktivitet, läsförståelse, saker som är jättejätteviktiga”. Sva-A lyfter dock att hen, tillsammans med 
de andra två sva-lärarna på skolan, fått i uppdrag att ansvara för en fortbildningsinsats gällande 
flerspråkighet under kommande höst. Sva-A säger dock att införandet av ett nytt arbetssätt inte alltid tas 
väl emot av alla i skolan eftersom det av somliga kan uppfattas som en ytterligare arbetsuppgift vilken 
det inte riktigt finns tid för. Hen menar därför att arbetet för att förändra arbetssättet på skolan ”känns 
som en liten uppförsbacke”. 
 Slutligen fick Sva-A möjligheten att rent generellt kommentera ämnet för intervjun, om det fanns 
något hen ville lyfta ytterligare. Sva-A sa då att hen tror att lärare i stort måste komma över den rädsla 
hen uppfattar finns för att arbeta med modersmål och begrepp i andra ämnen än svenska som andraspråk. 
Sva-A lyfte även att hen upplevt att flerspråkiga elever ofta besitter kunskaper som förblir dolda på 
grund av att deras språk inte används i övrig undervisning.  

4.3 Resultatsammanfattning 
Utifrån de svar som inkommit på enkäten går det sammanfattningsvis att säga att gällande hur lärare 
delar in grupper för elevsamarbete skiljer sig faktorerna de baserar sin indelning på mellan 
lärarkategorierna (se figur 2, avsnitt 4.1.2). Sva-lärarna tenderade i större utsträckning lägga vikt vid 
modersmålet, om än inte helt, då även andra faktorer ansågs viktiga. Vidare gick det endast att utläsa att 
gruppindelning kunde ske baserat på enbart språklig behärskning bland engelsklärarna. Det verkar som 
att i åtminstone denna fråga tenderar sva-lärarna och sva/eng-lärarna att resonera någorlunda lika, och 
även några engelsklärare.  

Vidare gällande huruvida deltagarna använder sina flerspråkiga elevers olika språk i planeringsstadiet 
av undervisningen ställde sig ca. 56 % av engelsklärarna mellan 4–6 på skalan vilket indikerar att de gör 
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det åtminstone i viss mån. Detta svar är någorlunda jämbördigt med såväl sva-lärarnas svar, där ca. 62% 
svarade mellan 4–6, som Sva/Eng-lärarna där 60% svarade mellan 4–6.   

Deltagarnas svar gällande i vilken utsträckning de använder sig av översättning och tvärspråklig 
jämförelse var överlag på den övre halvan av Likert-skalan, då de flesta svarade mellan 4–6 på även 
dessa frågor. Detta indikerar alltså att översättning och tvärspråklig jämförelse används. Gällande 
översättning svarade majoriteten av sva-lärarna i kommentarerna till frågan att detta används på alla sätt 
möjliga, det vill säga individuellt, mellan kamrater och med läraren/vuxen personal. Vad som utmärker 
sva-lärarnas svar var dock att ingen av dem uppgav att översättning endast skedde på elevernas eget 
bevåg, det vill säga genom appar eller liknande. Alla sva-lärare skrev istället att översättning är något 
som sker såväl individuellt som i kommunikation med andra elever eller lärare. Detta var även fallet 
bland Sva/Eng-lärarna, men bland engelsklärarna kommenterade 4 av 9 att detta främst sker individuellt. 
I ett av dessa fall kommenterade även läraren att det ”inte är något som uppmuntras” (Eng 3). Dock lyfte 
flera engelsklärare att tvärspråklig jämförelse främst sker mellan svenska och engelska, och endast en 
engelsklärare lyfte att andra språk också kunde användas. Detta skiljde sig från sva-lärarnas svar. Där 
konstaterades det att alla lärare använder tvärspråklig jämförelse i någon mån, och en lärare menade att 
detta kunde vara särskilt hjälpsamt vid grammatikövningar exempelvis (Sva 5). 

Gällande hur deltagarna hanterade situationer där deras elever inte kunde ”hitta orden” varierade 
svaren. Bland engelsklärarna lyfte majoriteten av deltagarna, 90% att de skulle uppmuntra eleven att 
omformulera eller prata runt ordet ifall detta skulle ske, medan sva/eng-lärarna och sva-lärarna lyfte 
både transspråkande, översättning från modersmålet, samt kamrathjälp och omformulering av ordet.  

Angående transspråkande var majoriteten av deltagare i enkätundersökningen överlag positiva till 
användningen av sådana strategier, men 2 engelsklärare och 2 sva-lärare svarade att de inte anser att 
detta bör uppmuntras. Rent procentuellt svarade 100% av sva/eng-lärarna, ca. 85% av sva-lärarna och 
ca. 78% av engelsklärarna ja på frågan om transspråkande bör uppmuntras i klassrummet. Dock lyfte 
som tidigare konstaterat en sva-lärare att hen upplever sig ha bristande kunskaper om hur man 
implementerar en sådan strategi i undervisningen, och de två engelsklärare som svarade nej på frågan 
lyfte att strategin inte är lämplig i ämnet engelska. 

Resultatet från intervjun stämmer i huvudsak bra överens med de utsagor som lämnats från sva-
lärarnas håll i enkäten. Sva-A lyfte exempelvis att indelning av grupper och liknande beror på många 
olika faktorer, och att när det kommer till ett flerspråkigt arbetssätt i klassrummet anser hen att detta kan 
ha såväl positiva som negativa sidor. Vidare lyfter Sva-A, likt deltagare i enkäten, att på grund av 
tidsbrist och osäkerhet om hur man implementerar ett språkutvecklande arbetssätt görs inte detta i en 
speciellt stor utsträckning i Sva-As skola.  

5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de resultat som framkommit genom studiens enkätundersökning samt den 
efterföljande intervjun med koppling till de initiala forskningsfrågorna som ställts inför studiens 
genomförande och det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. Kapitlet är indelat i tre 
huvudsakliga avsnitt: 5.1 Förhållningssätt till flerspråkighet, 5.2 Språkutvecklande arbetssätt – en 
utmaning samt 5.3 Metoddiskussion.  

5.1 Förhållningssätt till flerspråkighet 
En del av syftet med denna studie har varit att ta reda på hur lärare förhåller sig till sina flerspråkiga 
elevers språkrepertoarer i undervisningen, samt i vilken utsträckning dessa lärare uppmuntrar sina 
flerspråkiga elever att använda sig av sina olika språkkompetenser.  

När det kommer till lärarnas förhållningssätt till sina flerspråkiga elevers språkrepertoarer är det 
tydligt att även om alla lärare som deltagit i såväl enkätundersökningen som i intervjun reflekterar över 
sina flerspråkiga elevers språkrepertoarer så finns det ändå skillnader i hur de arbetar med dessa. 
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Exempelvis går det utifrån resultatdelen att utläsa att fler sva-lärare än engelsklärare är positivt inställda 
till transspråkande överlag, och att sva/eng-lärarna tar någon slags mittposition i denna fråga. Detta kan 
å ena sidan ha att göra med att svenska som andraspråk (sva) och engelska i grund och botten tillhör två 
olika undervisningstraditioner. Andraspråksundervisning tar generellt sett en mer liberal och 
uppmuntrande ställning till att använda andra språk som stöd i tillägnandet av nya språk (Axelsson 2004; 
Axelsson 2013; Cummins 2009), medan man i främmandespråksundervisning länge har uppmuntrat att 
målspråket ska vara det enda kommunikationsmedlet (Ellis 2013). Därav är det kanske inte så 
förvånande att man i resultatkapitlet kan se att sva- och engelsklärarna ställer sig som på två sidor av ett 
kontinuum, medan sva/eng-lärarna positionerar sig lite mer neutralt, i mitten. Sva/eng-lärarna kan ju i 
detta fall, trots allt, antas vara inlästa i såväl andraspråksforskning som i främmandespråksforskning i 
och med att de alla har studerat till att bli lärare.  
 Dock finns det ju självklart intressanta variationer inom sva-lärargruppen och engelsklärargruppen. 
Exempelvis är inte alla lärare inom varje grupp enhälligt för eller emot att använda transspråkande som 
ett verktyg i klassrummet eller med elever. Faktum är att bland engelsklärarna svarade en lärare att 
transspråkande är ett otroligt stöd i inlärningen och något som absolut ska uppmuntras, medan en annan 
lärare skrev att denna typ av strategi inte lämpar sig i ämnet engelska. Fascinerande nog var den lärare 
som ställde sig negativ till att inbegripa transspråkande som strategi verksam på högstadienivå. 
Anledningen till att detta är intressant är för att det först på gymnasienivå uttryckligen står att 
undervisningen i allt väsentligt skall bedrivas på just engelska (Skolverket 2011d); det verkar således 
som att den lärarens resonemang inte beror på att hen ställer sig i enlighet med kursplanen utan kanske 
mer beror på en egen övertygelse angående hur inlärning går till och effektiviseras. Detta är dock, 
givetvis, endast spekulationer.  

 Bland sva-lärarna lyftes även, som konstaterat i kapitel 5, att transspråkande är en naturlig del av 
inlärningen, och det synliggjordes att majoriteten av lärarna faktiskt uppmuntrar denna typ av språkande. 
Dock fanns även här lärare som ställde sig negativa, vilket kan anses vara något överraskande. 
Exempelvis skrev en lärare, som påvisat i resultatkapitlet, att hen ibland ”förbjuder” (Sva 5) eleverna 
att tala sitt modersmål i klassrummet eftersom alla elever inte delar samma modersmål. Att döma av 
kommentaren som denna sva-lärare givit, förbjuder hen dock inte nödvändigtvis elevernas modersmål 
på grund av en övertygelse om att elevens andra språkkompetenser utgör ett hinder i tillägnandet av 
andraspråket, utan snarare för att hen vill se till att alla elever utvecklas inom målspråket. Denna lärares 
hantering av elevernas användning av modersmålet skulle, i detta fall, kunna anses vara ett sätt att se till 
att alla elever bemöts av förståeligt inflöde samt får använda sina kunskaper inom andraspråket, vilket 
Gibbons (2010) lyfter som en essentiell del av stöttning. Vidare kan denna lärare sägas uppvisa ett annat 
synsätt än engelsklärarna som svarat nej på samma fråga.  

Kopplat till Bourdieus (1991) tankar kring lingvistisk marknad och lingvistiskt kapital skulle ett 
resonemang kunna föras angående vad sva-lärarens förbud mot användandet av andra språkvarieteter 
som ingår i hens elevers språkrepertoarer grundas i. Förbudet behöver inte nödvändigtvis bero på att hen 
inte anser att elevernas modersmål räknas som språkligt kapital i sva-klassrummet i stort, utan att hen 
helt enkelt inte anser att inbegripandet av andra språk eller varieteter passar i alla situationer i sva-
klassrummet. Detta resonemang kan vidare sägas stödjas av att denna lärare, i frågor om exempelvis 
översättning eller tvärspråklig jämförelse, svarat att hen tycker att det kan vara hjälpsamt om elever kan 
arbeta med vissa uppgifter på flera språk eller använda sina modersmål för att med hjälp av översättning 
stötta kamrater med ett mindre utvecklat andraspråk. De engelsklärare som har svarat nej här har 
däremot flera gånger i enkäten svarat att i ämnet engelska bör enbart engelska uppmuntras, vilket kan 
anses tyda på att de inte finner att engelskklassrummet kan räknas som en marknad för transspråkande. 
Alltså kan detta möjligen tolkas som att de språk som ingår i deras flerspråkiga elevers språkrepertoarer, 
utöver engelskan, enligt dessa engelsklärare inte bör anses vara språkligt kapital inom marknaden 
engelsk-klassrummet. 

Ytterligare en intressant skillnad som går att utläsa mellan sva- och sva/eng-lärarna samt 
engelsklärarna handlar om vilka språk de nämner när de svarar på enkätfrågorna som centrerar kring 
översättning och tvärspråklig jämförelse. Sva/eng-lärarna och sva-lärarna lyfte återkommande att 
elevernas olika språk fick ta plats i klassrummet, medan minst två engelsklärare vid upprepade tillfällen 
skrev att tvärspråklig jämförelse eller översättning för dem främst innefattar språken engelska och 
svenska. Detta kan kopplas till den enspråkighetsprincip som Cummins (2009, s. 320) lyfter. Trots att 
majoriteten av engelsklärarna menar att elevernas övriga språkresurser är viktiga så verkar 
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språköverskridande arbete, i deras fall, främst innefatta svenska och engelska i såväl planeringsstadiet 
av undervisningen som när tvärspråklig jämförelse sker i klassrummet. Detta kan i sin tur tyda på att 
det, bland engelsklärarna, finns ett antagande om att alla deras elever gynnas av jämförelsen mellan 
svenska och engelska, vilket inte nödvändigtvis är fallet. Som tidigare konstaterat skriver Vertovec 
(2007) om så kallad superdiversitet, vilket syftar till att beskriva den väldiga mångfald som färgar 
dagens samhälle. Denna mångfald resulterar i att det inte går att göra antaganden om människor och 
deras bakgrunder längre, vilket är varför det kan anses vara problematiskt att anta att jämförelsen mellan 
svenska och engelska skulle gynna alla elever i klassrummet.  

Att lärarna svarar olika på frågan om tvärspråklig jämförelse och vilka språk som inbegrips i denna 
kan också ha att göra med att det i kursplanen för svenska som andraspråk står skrivet att arbete med 
tvärspråklig jämförelse och reflektion kring den egna flerspråkigheten skall inbegripas i själva ämnet 
(Skolverket 2011a; Skolverket 2011b). Detta saknar motstycke i kursplanerna för engelska (Skolverket 
2011c; Skolverket 2011d). Detta faktum gör att det skulle kunna bli relevant att diskutera huruvida en 
liknande punkt kanske även borde inbegripas i övriga ämnens kursplaner, för att säkerställa att alla 
elever som läser alla ämnen får de bästa möjliga förutsättningarna att faktiskt utvecklas inom sagda 
ämne. En engelsklärare skriver ju till och med uttryckligen att hen ”utgår från kursplanen” (Eng 3) när 
hen planerar sin undervisning, och inte ifrån de språk som finns representerade i hens elevgrupp. Om 
även denna kursplan då hade inbegripit jämförelse mellan språkstrukturer, kan det möjligen antas att 
detta hade blivit en given del i även den lärarens planering. Det hade kanske till och med varit önskvärt, 
i och med att andra studier visat att såväl andra- som tredjespråksinlärning faktiskt kan underlättas 
genom att inläraren får använda övriga språkkunskaper som ett verktyg för språktillägnande (Cummins 
2005; Cummins 2009; Cummins & Stille 2013; Creese & Blackledge 2010; Ortega 2008). 

5.2 Språkutvecklande arbete – en utmaning 
Såväl i enkäten som i intervjun belyser deltagarna att det finns en osäkerhet kring hur man arbetar 
språkutvecklande. Sva-A lyfte, som tidigare konstaterat, att lärare vid hens skola överhuvudtaget avsade 
sig allt ansvar att arbeta på detta sätt, eftersom det anses vara sva-lärarens ansvar. Möjligtvis skulle detta 
kunna vara en av anledningarna till att, i frågan om hur man arbetar med översättning i klassrummet, 
det främst är sva- och sva/eng-lärarna som skriver att de arbetar med översättning på varierade sätt, och 
därmed både låter eleverna använda översättning som en strategi för sig själva, vid kamrathjälp och när 
de talar med läraren. Engelsklärarna visar, som tidigare konstaterat i resultatkapitlet, att översättning 
främst är något som används för enstaka ord och heller inte uppmuntras i någon vidare utsträckning av 
lärarna själva. Det verkar som att översättning, och därmed inblandningen av andra språk, inte ses som 
något positivt av alla deltagare. Dock kan detta återigen tänkas vara kopplat till att deltagarna faktiskt 
arbetar med två olika typer av språkundervisning.  

Med tanke på detta, i samband med att kursplanen för engelska i både högstadium och gymnasium 
uppmuntrar engelska som kommunikationsmedel, skulle det alltså kanske inte anses vara speciellt 
förvånande att engelsklärarna svarat att de utgår från kursplanen när de planerar, och därav inte från 
elevernas språkkunskaper, eller att de har en skyldighet att lära ut engelska, vilket är varför de ämnar att 
endast använda engelska i planeringen. Dock kvarstår faktumet att tre engelsklärare lyfter att de brukar 
bjuda in sina elever till att jämföra ord på modersmålet med engelskan, eller tillgodoser sina elever med 
material för att kunna träna sitt modersmål simultant med engelskan. Att lärare, som undervisar i ämnen 
vars kursplaner fastställer att de ska hålla sig till målspråket, bjuder in till att använda andra språk i 
klassrummet och i planeringen av lektioner bör sannerligen lyftas. Om dessa lärare kan tänka sig 
använda andra språk än det faktiska ”huvudspråket” i klassrummet, torde rimligen lärare i ämnen vars 
kursplaner inte fastställer en specifik språkvarietet som huvudsakligt undervisningsmedel även kunna 
göra det. Nu går det ju givetvis inte att dra några absoluta slutsatser utifrån detta, men det går åtminstone 
att konstatera att det borde vara en möjlighet för lärare i alla möjliga ämneskombinationer att inbegripa 
ett flerspråkigt perspektiv i sin undervisning. Speciellt om, till och med, lärare i ämnen vars kursplaner 
fastställer ett huvudsakligt kommunikationsspråk gör detta.  

Dock kanske det helt enkelt är så som Axelsson (2004; 2013) poängterar, att lärare inte tillgodoses 
med tillräckliga förkunskaper för att kunna möta heterogeniteten som finns ute i svensk skola idag. 23 
av 27 lärare som svarat på enkäten i denna studie innehar lärarlegitimation. Trots detta lyfter flera 
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deltagare att de inte vet hur de ska arbeta med flerspråkigheten som ett verktyg. Om man då diskuterar 
detta i relation till faktumet att lärarna som deltagit i denna studie alla undervisar i språk, varav 23 
individer klargjort att de även studerat till att bli språklärare på lärarutbildningen, så kan det anses att 
dessa individer borde vara några av de mest lovande kandidaterna för ett språkutvecklande arbetssätt. 
Om dessa personer som faktiskt har studerat språk och dagligen arbetar med språk känner osäkerhet 
kring hur man ska arbeta språkutvecklande så är det inte vidare troligt att lärare inom andra ämnen såsom 
matematik eller naturkunskap heller är speciellt inlästa i denna undervisningsstil. Dock är detta återigen 
inget man kan göra några absoluta antaganden om utifrån en studie som utgår enbart från språklärares 
håll, och därtill enbart 27 sådana, men det är definitivt värt att fundera över. 

I samband med Sva-As redogörelser blir det även väsentligt att diskutera vad lärarna som deltagit i 
enkätundersökningen lyft angående lärarsamverkan. Även om en majoritet säger att samverkan är något 
man implementerar för att tillgodose flerspråkiga elever med den språkliga stöttning de faktiskt behöver 
i skolvardagen så finns det fortfarande de lärare som skriver att det är något man vill få till, men att det 
ibland helt enkelt inte är möjligt att göra i den utsträckning som kanske egentligen hade varit önskvärd. 
De menar att detta till viss del är på grund av faktorer som tidsbrist och dylikt. Dock lyfter dessa lärare 
som svarat att samverkan är låg i deras verksamhet att detta även beror på att man helt enkelt inte vet 
hur man ska samverka för att stötta eleverna språkligt, och att det finns en ovana kring att arbeta med 
flerspråkiga elever i stort. Dessa utsagor kan sägas visa på att det kanske inte är tillräckligt att enbart 
den utbildningsvetenskapliga kärnan är lika för alla lärare, utan att lärarutbildningen möjligtvis borde 
innehålla ett segment inom vilket lärare i alla kategorier får en tillräcklig grund för att kunna arbeta för 
en skola som är lika för alla. Trots att svensk skola idag är en mångfacetterad plats är, som tidigare 
konstaterat, språk- och mångfaldsfrågor i dagsläget inte prioriterade i de ämnesövergripande delarna av 
lärarutbildningen (Norberg & Lainio 2015, s. 59). Dock är detta resonemang något som baseras på vad 
lärarna som deltagit i denna enkät har skrivit angående sina undervisningspraktiker, och deltagarna i 
enkäten behöver inte nödvändigtvis ha känt av en brist i sin utbildning. Men eftersom utbildningen kan 
se annorlunda ut runtom i landet kan det fortfarande vara en viktig punkt att lyfta.  

Även om Skolverket uppmuntrar ett språkutvecklande arbete i alla ämnen inom den svenska skolan 
verkar detta inte vara tillräckligt. Som påvisat lyfter lärarna, i såväl enkäten som i intervjun, kritik kring 
hur det ser ut i skolan idag. En engelsklärare skriver exempelvis att när det gäller samverkan mellan 
lärare i skolan för att tillgodose flerspråkiga elever med tillräcklig stöttning så kommer de strategier som 
hen har att arbeta med från skolan där hen arbetar, inte från Skolverket, och att detta till stor del beror 
på att skolan har en mångkulturell profil. Även i intervjun lyfts det som tidigare konstaterat att 
samverkan mellan lärare är låg, och att detta beror på att lärarna i skolan där hen arbetar anser det vara 
sva-lärarens uppgift att arbeta språkutvecklande med eleverna, inte allas gemensamma ansvar. I denna 
studie svarade totalt 16 av 27 deltagare att deras skolor antingen inte hade några specifika riktlinjer kring 
hur man arbetar med språklig stöttning, eller att de åtminstone inte var medvetna om det fanns eller ej. 
Det verkar med andra ord som att tydliga riktlinjer kring hur man arbetar med språklig stöttning hör till 
undantag, snarare än regel. Detta kan sägas stärka det Cummins (2009, s. 320) skriver gällande att 
införandet av flerspråkiga undervisningspraktiker i skolan är något som bör lyftas i större utsträckning 
av beslutsfattare inom skolvärlden. Det skulle kunna diskuteras kring huruvida det kanske skulle 
behövas en tydligare, generell profil med ett flerspråkighetsperspektiv i svensk skola, där samverkan 
mellan lärare understryks för att alla elever ska kunna tillgodoses med de förutsättningar som faktiskt 
behövs för att nå den skolframgång Axelsson (2004; 2013) skriver om. En policy som understryker ett 
sådant tillvägagångssätt skulle kunna underlätta skolvardagen för många elever som inte har 
majoritetsspråket som modersmål, och även öka deras motivation och vilja att delta i undervisningen, 
vilket även lyfts av Cummins (2005) och Cummins och Stille (2013).  

5.3 Metoddiskussion 
Det är även viktigt att problematisera studien något. En faktor som kan diskuteras är studiens 
generaliserbarhet. Som tidigare lyfts i kapitel 3, uppnås generaliserbarhet när en studie kan antas 
representera en specifik grupp individer (Cohen, Manion & Morrison 2007, s. 135). I denna studie 
motsvarar antalet svar på enkätundersökningen 27 lärares tankar i ämnet för undersökningen och därför 
går det givetvis inte att anta att detta svarar för alla lärare runtom i landet, men det ger åtminstone en 
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översiktlig bild utifrån såväl storstadsskolor som skolor på mindre orter tack vare att svar inkommit från 
15 län (se Figur 1, avsnitt 4.1.1). Vidare hade det möjligtvis kunnat vara fördelaktigt för 
generaliserbarheten om antalet sva-lärare, engelsklärare och sva/eng-lärare som deltagit i studien hade 
varit lika stort då detta möjligen skulle genererat en annan typ av resultat, och därmed bidragit med en 
mer reliabel jämförelse mellan lärargrupper. Därtill hade ytterligare intervjuer kanske bidragit med en 
mer differentierad bild. Dock är examensarbetet givetvis något begränsat överlag på grund av dess tid 
för genomförande samt omfång.  
 När det kommer till datans reliabilitet och validitet är det även nödvändigt att lyfta att vissa frågor i 
enkäten hade kunnat specificeras mer. Exempelvis efterfrågas huruvida lärarna som deltagit har 
lärarlegitimation eller ej, men det går inte att veta säkert om de lärare som undervisar i både svenska 
som andraspråk och engelska i kombination har lärarlegitimation i båda ämnena. Vidare är det, för de 
lärare som undervisar i svenska som andraspråk och engelska i kombination, inte heller helt omöjligt att 
de inte svarar för vardera ämne i samtliga av de resterande frågeställningarna. Det kan även finnas en 
risk att dessa lärare svarat mer utifrån positionen som sva-lärare då de är medvetna om att 
examensarbetet skrivs inom detta ämne. Därför kan det tänkas att frågorna kunnat tydliggöras ytterligare 
för att säkerställa att lärarna svarat för båda ämnena, vilket hade kunnat stärka studiens resultat. 

6. Slutkommentar 
Denna studie syftade till att ta reda på hur och i vilken utsträckning språklärare inom två av grundskolans 
och gymnasiets kärnämnen arbetar med och förhåller sig till elevers språkrepertoarer. Anledningen till 
detta var för att lärares förhållningssätt till deras flerspråkiga elevers språkrepertoarer kan tänkas 
påverka dessa elevers generella skolframgång. För att undersöka detta har en enkätundersökning, samt 
en intervju genomförts med verksamma lärare. Utifrån undersökningen har några fakta kunnat 
konstateras. Alla lärare som deltagit reflekterar över sina flerspråkiga elevers språkkompetenser till viss 
del, även om de inte anpassar sin undervisning efter dessa kompetenser alla gånger. Vidare verkar det 
som att samtliga deltagare faktiskt ser nyttan i att elever kan ta hjälp av sina diverse språkkunskaper för 
att kunna utvecklas, men att det finns en syn på att ett transspråkande arbetssätt inte passar i alla ämnen. 
Vidare belyser flera deltagare i studien att de upplever att det finns en brist på kunskap i hur man 
implementerar ett språkutvecklande arbetssätt bland lärare idag. Detta kan således tyda på att det, inom 
lärarkåren i stort, finns ett övergripande behov av mer kunskap om hur flerspråkigheten faktiskt kan 
användas som en resurs i undervisningen av de som tillhör en av de grupper som har det svårast i skolan 
idag. I ett samhälle där mångkulturalitet, flerspråkighet och ökad migration är ett faktum är det 
nödvändigt att rätt resurser utvecklas för att alla individer skall kunna tillgodoses med den undervisning 
och det stöd som de vill ha och behöver.  

Denna studie ger dock enbart en inblick i hur 27 individer resonerar, och kan således givetvis inte 
sägas svara för Sveriges hela lärarkår. Däremot bidrar den med några intressanta, och viktiga, slutsatser: 
att arbeta språkutvecklande är inte enbart ett arbete för lärare i svenska som andraspråk, utan även för 
lärare inom andra ämnen, även i främmandespråksundervisning. Genom denna studie har det kunnat 
konstateras att även lärare som arbetar med att undervisa i främmandespråk i skolan reflekterar kring 
hur de kan anpassa sin undervisning för att underlätta undervisningen för sina flerspråkiga elever. Detta 
visar på att flerspråkighet inte enbart kan anses vara en resurs inom svenska som andraspråk utan även 
inom andra ämnen. Därtill kan det lyftas att om lärare som arbetar med att undervisa i ett språk där 
kursplanen uttryckligen säger att de ska hålla sig till målspråket faktiskt inbegriper ett transspråkande 
arbetssätt så bör även lärare i andra ämnen kunna begrunda detta i sin undervisning.  

På grund av studiens begränsning i omfång och tid skulle möjligtvis en större studie som inbegriper 
fler lärargrupper samt fältarbete med klassrumsobservation kunna ge en ännu tydligare bild över hur det 
ser ut i svensk skola idag. Exempelvis skulle en sådan kunna jämföra lärares förhållningssätt till 
flerspråkiga elevers språkrepertoarer inom ämnet svenska som andraspråk och alla de andra 
kärnämnena, då ett godkänt betyg krävs i samtliga kärnämnen för att en elev ska kunna gå vidare till 
högre studier.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsblad 

 
Informationsblad  
Undersökning av sva- och engelsklärares undervisningspraktiker i klassrum med flerspråkiga 

elever 

C-uppsats 

Nellie Lindqvist 

neli9101@student.su.se 

 

Studiens syfte 

Studiens syfte är att ta reda på vilka språk som används under lektionstid i ämnena svenska 

som andraspråk och engelska, och hur lärares undervisningspraktiker i dessa ämnen ser ut. 

 

Din medverkan 

Alla studiens deltagare har kontaktats via olika Facebook-grupper. Målgruppen för studiens 

deltagare är verksamma lärare inom svenska som andraspråk samt engelska i svensk skola. 

 

Hur genomförs studien?  

Studien genomförs genom en enkät via webben, vilken tar ca. 10–15 minuter att besvara. 

Frågorna som ställs i enkäten är relaterade till dina praktiker i klassrummet i förhållande till 

dina flerspråkiga elevers språkrepertoarer, men rör även ytligt skolan du arbetar vid i stort. 

Vidare har du som informant haft valmöjligheten att delta i en intervju, vars frågor delvis 

baseras på de svar som inkommit via enkäten samt delvis på de ursprungliga frågorna som 

enkäten består av. 

 

Databearbetning och integritet 
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All information som du delar i enkäten/intervjun kommer hållas konfidentiell samt 

anonymiseras när det sedan presenteras och analyseras i examensarbetet. Under inga 

omständigheter kommer du som privatperson kunna identifieras under någon del av 

presentationen av resultat.  

 

Resultat 

Resultaten från studien kommer att presenteras i min C-uppsats. Det bör återigen understrykas 

att all information du ger i enkäten kommer vara fullkomligt anonymiserad. 

 

Om du vill avbryta ditt deltagande 

Deltagande i studien är helt och hållet frivilligt. Eftersom svaren givna på enkäten är helt och 

hållet anonyma kommer dessa heller inte kunna spåras tillbaka till dig efter du besvarat 

enkäten. Om du valt att delta i intervjun, men ångrar dig kan du när som helst avbryta ditt 

deltagande och dina svar kommer då inte användas i uppsatsen. För att avbryta ditt 

deltagande, vänligen kontakta mig enligt kontaktuppgifterna nedan. 

 

Ansvarstagande 

Forskaren som är ansvarig för studien och hanteringen av all data är Nellie Lindqvist 

 

Kontakt 

Nellie Lindqvist 
neli9101@student.su.se 

0700448661  

 

Handledare:  

Marie Nelson,  

Institutionen för svenska och flerspråkighet. 

marie.nelson@su.se 
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Bilaga 2: Brev om intervjun 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett 
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Bilaga 4: Enkäten (svensk version) 
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Bilaga 5: Enkäten (engelsk version) 
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