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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om translanguaging som pedagogiskt verktyg.  

Mer specifikt syftade arbetet till att se i vilken utsträckning translanguaging förbättrade 

interaktionen mellan eleverna och hur eleverna upplevde translanguaging.  

Studien utfördes i ett engelsktalande land i en undervisningsform som kallas kompletterande 

undervisning i svenska som erbjuds svenska barn och ungdomar som bor utomlands.  

I studien användes strukturerade observationer med ljudinspelning under två arbetsmoment 

samt semistrukturerad fokusgruppintervju med sex elever om hur de upplevde det nya 

arbetssättet med translanguaging. 

Det framgick att eleverna använde sig av sina språkliga resurser, det vill säga både svenska 

och engelska, när de löste uppgifterna i klassrummet. Eleverna ansåg också att 

translanguaging underlättade arbetet: De hjälpte och fick hjälp av varandra i grupparbetena. 

Däremot ansåg eleverna inte att interaktionen dem emellan hade ökat till följd av 

translanguaging. 
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1. Inledning  

Skolverket bekostar en skolform utomlands som är en kompletterande svenskundervisning för 

svenska barn och ungdomar som bor i utlandet. Undervisningen äger rum på elevernas fritid 

två timmar i veckan. Det är inom denna skolform som den här studien genomförts i ett 

engelsktalande land. Elevernas kunskaper i svenska varierar i denna skolform, beroende på 

hur mycket svenska som talas i hemmet, hur ofta de har möjlighet att resa till Sverige och hur 

länge de har bott utomlands. I den här studien är nästan alla elever födda utomlands.  

Studiens tyngdpunkt är elevernas interaktion. Eftersom interaktion är betydelsefull för 

språkinlärning är det viktigt att hitta fungerande modeller för klassrumsmiljön i den s.k. 

Svenska skolan. Med tanke på att eleverna bara har två svensklektioner i veckan och att 

elevernas användning av svenska i hemmen varierar är det väsentligt att alla får tillfälle till så 

mycket muntlig interaktion som möjligt på lektionerna.  

I denna skola har under alla år en språkregel tillämpats av lärarna och föräldrarna. Denna 

språkregel innebär att eleverna ska hålla sig till svenska så mycket som möjligt under 

lektionerna. Språkregeln har inte formulerats efter en gemensam diskussion mellan lärare och 

föräldrar utan tagits för given. Under en förstudie som utfördes på samma skola under 

vårterminen 2016 intervjuades eleverna om i vilka situationer eleverna använde svenska och 

engelska på lektionerna. Det framkom att alla elever i olika grad bröt mot språkregeln. De 

använde sig av engelska för privata samtal sinsemellan men också för att hjälpa varandra att 

förstå svenska ord och svenska texter. Med andra ord använde de sig av translanguaging utan 

att känna till begreppet. Insikten från förstudien ledde till att den rådande enspråkiga 

språkregeln omprövades. Under höstterminen 2016 uppmuntrades istället eleverna att 

använda både svenska och engelska i klassrumsarbetet. Förhoppningen med att övergå till en 

mer dynamisk tvåspråkig policy var att få alla elever att tala och därmed låta alla röster bli 

hörda på lektionerna. 

 Syfte och frågeställningar  

Syftet med det här arbetet är att öka kunskapen om translanguaging som pedagogiskt verktyg. 

Mer specifikt syftar arbetet till att se i vilken utsträckning translanguaging förbättrar 

interaktionen mellan eleverna samt hur eleverna ser på translanguaging. Detta undersöks 

utifrån följande frågeställningar:  

1. Hur påverkas interaktionen mellan eleverna när translanguaging uppmuntras 

jämfört med hur interaktionen såg ut under föregående termin, närmare bestämt: 

A. I vilka situationer använder eleverna svenska respektive engelska när de löser 

uppgifterna? 

B. På vilket sätt hjälper och stöttar eleverna varandra för att lösa uppgifterna? 

 

2.   Hur upplever eleverna translanguaging som pedagogiskt verktyg? 
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2. Bakgrund  

I det här kapitlet behandlas den teori och forskningsbakgrund som ligger till grund för 

undersökningen. I avsnitt 2.1 beskrivs några av styrdokumentens mål som relaterar till 

studiens utförande. I avsnitt 2.2 förklaras kortfattat vad kompletterande svenskundervisning i 

utlandet är. I avsnitt 2.3 redogörs för uppsatsens teoretiska utgångspunkter och slutligen i 

avsnitt 2.4 behandlas tidigare forskning om interaktion och translanguaging som pedagogiskt 

verktyg. 

 Skolans styrdokument  

I kursplanen i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet 

(Skolverket, 2011a) är ett av målen att eleverna ska bli aktivt två- eller flerspråkiga. Detta mål 

ska de nå genom att utveckla sitt tal- och skriftspråk. Eleverna ska också läsa beskrivande och 

förklarande texter. I kommentarmaterialet (Skolverket, 2011b) står det vidare att de ska lära 

sig om det svenska samhället. Dessa mål är relevanta för den övning som eleverna i 

undersökningen arbetar med när de försöker förstå en text i en samhällskunskapsbok för 

högstadiet och sedan försöker återskapa den. Betydelsen av elevinteraktion för 

språkutveckling betonas också vilket relaterar till elevernas grupparbete i övningen. Slutligen 

konstateras det att alla språk är viktiga för människans lärande och att dessa språk bör 

användas som en resurs i undervisningen. Att uppmuntra de tvåspråkiga eleverna i Svenska 

skolan till att använda både engelska och svenska för att förstå en text har därmed stöd i 

kommentarmaterialet. 

  Kompletterande svenskundervisning i 

utlandet 

Kompletterande svenskundervisning i utlandet drivs av skolföreningar med hjälp av 

statsbidrag. Undervisningen har en egen särskild kursplan fastställd av Skolverket. Villkoren 

för att få statsbidrag till undervisningen är att elevgruppen måste bestå av minst fem elever, 

minst en av elevens vårdnadshavare ska vara svensk medborgare, svenska ska vara det 

dagliga umgängesspråket i hemmet och eleven ska ha grundläggande kunskaper i svenska 

språket. Enligt Handbok för styrelsen i föreningar med ansvar för kompletterande 

svenskundervisning (2009) får ungefär 4 500 elever på 150 platser runt om i världen 

undervisning i kompletterande svenska eller utökad svenskundervisning vid en internationell 

skola. De flesta finns i Europa. 

 Teoretiska utgångspunkter  

I det här avsnittet behandlas studiens teoretiska utgångspunkter. I avsnitt 2.3.1 redogörs för 

det sociokulturella ramverket för interaktion och lärande. Därefter behandlas translanguaging 

i avsnitt 2.3.2. 
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2.3.1 Sociokulturellt ramverk, interaktion och lärande 

Denna studie tar sin utgångspunkt i Lindbergs (2013), Gibbons (2006) och Rosén och Wedins 

(2015) tolkningar av Vygotskys sociokulturella teori och dess betydelse för interaktion och 

lärande. 

Vygotskys sociokulturella perspektiv på människans utveckling och inlärning fokuserar på 

människan som en social varelse som utvecklas i samspel med andra. Samtalets roll i detta 

samspel är viktigt för språkinlärningen. Vygotsky menar att barn främst utvecklas i det han 

kallar den närmaste utvecklingszonen. Där utvecklas barnet genom att det lär sig göra något 

med hjälp av en vuxen eller annan mer kunnig eller erfaren person. Det är i den närmaste 

utvecklingszonen som andraspråksinlärare på det här sättet med samtalsstöd av andra gradvis 

kan utveckla sitt språk. Enligt Lindberg (2013) bör samtalsstödet vara strategiskt och ske i 

positiv anda. Förutsättningen för barnets utveckling är enligt Vygotsky att lärandet sker på en 

högre nivå än den som barnet befinner sig på (Lindberg, 2013).  

I en klassrumssituation kan eleverna på liknande sätt utveckla sitt språk i samspel med sin 

lärare men också i samspel med andra elever vilket är det som är relevant för den här studien. 

Enligt van Lier (citerad i Lindberg, 2013) kan elever utvecklas även av andra elever som kan 

lika mycket eller mer. Det behöver alltså inte vara en nybörjar–expertrelation för att 

språkutveckling ska ske. Det språk som elever möter i samspelet är dock mycket viktigt för 

språkutvecklingen. Utmaningen ligger alltså i att planera grupparbeten som är tillräckligt 

utmanande för eleverna både språkligt och kognitivt. 

Det samtalsstöd som beskrivits ovan när en lärare eller en kamrat hjälper och stöder en 

andraspråksinlärare kallas för stöttning. I Gibbons inlärningsteori (2006), som delvis bygger 

på Vygotskys sociokulturella teori, är stöttning central. Denna stöttning blickar framåt med 

syfte att hjälpa en elev med en språklig handling så att eleven nästa gång klarar denna 

språkliga handling själv. Gibbons anser att elever bör arbeta med autentiska och kognitivt 

utmanande uppgifter och att lärarna ska ha lika höga förväntningar på alla elever. 

Gibbons (2006) menar att tala och lyssna ofta inte prioriteras i skolan utan mer tid ägnas åt att 

läsa och skriva. Detta trots att talet har en mycket stor roll för inlärningen. Swain (citerad i 

Lindberg, 2013) poängterar betydelsen av begripligt utflöde eftersom det bara är när inläraren 

ska producera språk som det måste bearbetas både syntaktiskt och semantiskt. Det är 

nämligen när inläraren producerar s.k. framtvingat utflöde som språkutveckling äger rum. 

Därför menar Gibbons (2006) att barn måste stimuleras till utforskande tal och lyfter fram den 

interaktion som uppstår när någon ”klargör vad han menar, förhandlar eller formulerar om det 

han vill ha sagt” (s. 36).  

Det traditionella interaktionsmönstret IRF (initiativ – respons – feedback) mellan lärare och 

elever i klassrumsundervisning innebär att läraren är den som talar mest. Läraren ställer en 

fråga som hen redan vet svaret på och eleverna svarar mycket kortfattat. Elevernas 

talutrymme är följaktligen mycket litet och själva interaktionen föga språkutvecklande. Den 

här studien fokuserar emellertid på elev–elev-interaktionen. Rosén och Wedin (2015) föreslår 

att den till och med kan vara viktigare än lärare–elev-interaktionen om klassen består av 

engagerade elever. Anledningen till att den här studien fokuserar på elev–elev-interaktionen 

är att det är den som har potential att förbättra interaktionen i klassrummet mest eftersom 

lärarna har flera grupper var att hjälpa under lektionerna. Om eleverna samarbetar i 
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smågrupper och interagerar engagerat får de fler tillfällen till att lyssna och tala i längre 

talturer. 

2.3.2 Translanguaging 

Translanguaging som är det pedagogiska verktyg studien fokuserar på innebär att eleverna får 

använda alla sina språkliga resurser i inlärningen. Under en föreläsning (8 oktober 2015) 

jämförde Garcia (2015) translanguaging med en flod där de två språken ligger på var sin sida. 

Men vattnet, den lingvistiska repertoaren, är inte uppdelat utan förenar de båda språken när 

det flyter genom landskapet. Denna liknelse framhäver den holistiska synen på flerspråkigas 

språkanvändning. Men translanguaging är mer än en beskrivning av hur två- och flerspråkiga 

använder sina språk. Det är ett språkideologiskt ställningstagande som innebär att elevernas 

alla språk värderas lika högt och att alla elever oavsett språk ska få komma till tals i skolan. 

För att diskutera translanguaging är det viktigt att först klargöra vad som menas med 

förstaspråk, andraspråk, modersmål och tvåspråkighet. Enligt Abrahamsson är förstaspråk, 

även kallat L1, det språk ett barn exponeras för först. Andraspråk, även kallat L2, är det språk 

ett barn exponeras för efter sitt förstaspråk. Ett barn som exponeras för två språk efter födseln 

kan ha två förstaspråk (Abrahamsson, 2009). Modersmål är det begrepp som traditionellt 

avsett det språk barn lär sig av sina föräldrar och som av många antas vara det språk som barn 

kan bäst. Inom forskningen är det dock svårare att avgöra vad som avses med modersmål i 

flerspråkiga sammanhang (Axelsson & Magnusson, 2012). I Sverige kan till exempel 

andragenerationen invandrare i Sverige ofta majoritetsspråket svenska bättre än sitt 

modersmål. På liknande sätt kan eleverna i Svenska skolan sitt ena modersmål, 

majoritetsspråket engelska, bättre än sitt andra modersmål, svenska. Det som kallas 

modersmål liknar i utbildningssammanhang ofta mer ett andraspråk. García (2009) 

förespråkar därför istället paraplytermen tvåspråkighet som inte tar ställning till i vilken 

ordning språken lärs in eller vilket språk som behärskas bäst vid en viss tidpunkt. García 

föreslår att alla andraspråksinlärare istället kallas tvåspråkiga vilket innebär möjligheter och 

undviker negativa associationer till termen andraspråk (García, 2009). För de som lär sig ett 

andraspråk föreslås vidare termen: ”emerging bilinguals” (s. 60). På så sätt skulle lärare förstå 

att dessa inlärare behöver använda sitt modersmål i skolan. För att lättare relatera till den 

etablerade forskningen i tvåspråkighet och andraspråksinlärning inbegriper termen 

tvåspråkighet två eller flera språk. 

García (2009) kritiserar subtraktiv och additiv tvåspråkighet och förespråkar istället dynamisk 

tvåspråkighet som hon menar är mer anpassad till dagens globaliserade värld där 

heterogeniteten i klassrummen ökar. Den dynamiska tvåspråkigheten innebär att tvåspråkigas 

språkpraktiker inte fungerar separat utan är komplexa och sammanvävda eftersom de utgår 

från ett och samma lingvistiska system.  

Den dominerande språksynen på 1900-talet och än idag är enspråkig och har av Cummins 

(2005) kallats för: ”the two solitudes” (s. 588). Den innebär att språken ses som separata 

självständiga enheter som utvecklas linjärt, det vill säga att det främmande språket eller 

andraspråket, lärs in först efter att förstaspråket, lärts in. Denna syn har yttrat sig i att 

språkundervisningen runt om i världen organiserats så att målspråken bara utövats på vissa 

tidpunkter, med vissa personer och i vissa situationer. Den enspråkiga ideologin innebär 

vidare att det bara är de enspråkigas språkpraktiker som är korrekta (García & Flores, 2012). 

Därför har modersmålet förtryckts på olika sätt, exempelvis genom att kodväxling ofta ses 
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som en lingvistisk och kognitiv brist och att lärare anser att elever missköter sig när de 

använder sina modersmål. Men trots att språkpolicyer runt om i världen baserar sig på en 

sådan enspråkig ideologi skriver García och Li (2014) att ”elever och lärare ständigt bryter 

mot denna princip” (s. 52, min översättning).  

Eftersom de pedagogiska principerna i translanguaging bör utvecklas ”nerifrån och upp” 

(García & Wei, 2014, s. 92, min översättning), d.v.s. med utgångspunkt från de strategier de 

tvåspråkiga redan använder, bygger pedagogiken på elevernas styrkor och minskar deras 

utanförskap. Enligt García och Li (2014) använder lärare och elever translanguaging för t.ex. 

kunskapsnivåanpassning, bakgrundskunskap, kritiskt tänkande, metalingvistisk medvetenhet, 

tvärlingvistisk flexibilitet och identitetsinvestering. Ett konkret exempel på hur 

translanguaging kan användas är att låta eleverna läsa texter i par för att hjälpa varandra, 

använda samma språk i grupparbeten och tillåta elever förklara saker för varandra genom att 

använda alla språkliga resurser (Garcia & Li, 2014). 

Vidare ser García och Li (2014) translanguaging som ett sätt att uppnå social rättvisa där alla 

får komma till tals, oavsett vilket språk, vilken varietet eller dialekt de talar. Det viktiga är att 

det skapas utrymmen för alla elever att interagera språkligt utan att något sätt anses felaktigt. 

Att García och Li (2014) ser speciellt den kompletterande språkundervisningen som ett 

utrymme där ”translanguaging som pedagogik ofta uppfyller sitt löfte att verkligen bana väg 

för meningsskapande och social rättvisa” (s. 117, min översättning) är relevant för 

föreliggande studie.  

 Tidigare forskning 

I avsnitt 2.4.1 behandlas forskning om interaktionens betydelse för andraspråksinlärning. 

Därefter redogörs i avsnitt 2.4.2 för forskning om translanguaging som pedagogiskt verktyg. 

Slutligen berörs i avsnitt 2.4.3 forskning om modersmålsundervisning i Sverige.  

2.4.1. Interaktionens betydelse för andraspråksinlärning 

Tidigare forskning visar att interaktionen mellan elever har stor betydelse för 

språkinlärningen både bland vuxna och barn. Till exempel undersökte Thomas och Collier 

(citerad i Axelsson & Magnusson, 2012) olika undervisningsmodeller i USA och kom fram 

till att undervisning som innebar samarbete mellan eleverna var mer effektiv än den 

traditionella lärarstyrda undervisningen. 

Även i Sverige finns det forskning som visar på interaktionens betydelse. Lindberg och 

Skeppstedt (2000) genomförde en studie för att utforska om social interaktion och samarbete i 

kollaborativa aktiviteter var språkutvecklande.  Studien fokuserade på vuxna invandrare på 

Sfi och Komvux som fick samarbeta runt dictogloss-övningar. Det visade sig att deltagarnas 

interaktion var intensiv med täta återkopplingar och de var tålmodiga mot varandra vilket 

ledde till en positiv inlärningsmiljö. Dessutom ledde det kollaborativa samarbetet bland annat 

till explorativ språkanvändning, experimenterande med olika uttryck och möjligheter till att 

tänka högt. Lindberg och Skeppstedts (2000) studie handlade emellertid inte om 

translanguaging utan fokus låg på språkutveckling i svenska. 

Sellgrens (2011) aktionsforskning i sin egen klass med flerspråkiga elever i åk 6 betonar 

också att grupparbeten är viktiga för interaktionen. Hennes studie fokuserade på det 
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genrepedagogikbaserade samarbetet. Den övergripande frågan var vilka språkliga resurser 

eleverna mest använde sig av i tal och skrift när de förklarade saker för varandra. De språkliga 

resurserna Sellgren åsyftade var språkets olika abstraktionsnivåer och hur eleverna använde 

vardagsspråk för att bryta ner texter och sedan ett mer abstrakt språk för att återskapa 

texterna. Elevernas uppgift var att förstå en text i samhällskunskap om Östersjön och sedan 

återskapa den utan förlaga. Sellgren utgår, liksom Lindberg, från Vygotskys teoribildning av 

språkets roll för tänkandet och lärandet. Den närmaste utvecklingszonen är därmed relevant i 

hennes arbete med stöttning. Hon tar vidare ett andraspråksperspektiv på lärandet där hon 

framför allt fokuserar på det egna utflödets roll, samtalets betydelse, stöttning från läraren och 

klasskamraterna samt ordförrådets betydelse för tillägnande av ämneskunskaper. Sellgren 

kom bland annat fram till att eleverna genom hela processen ställde autentiska frågor till 

varandra för att förklara och att de tog mer initiativ i den andra fasen när de skulle återskapa 

texten. Sellgrens studie berörde, liksom Lindberg och Skeppstedt (2000), inte heller 

translanguaging. 

2.4.2. Translanguaging som pedagogiskt verktyg 

Det ursprungliga begreppet för translanguaging, traswieithu, myntades redan på 1980-talet av 

walesaren Cen Williams. Termen stod för den strategi som han och hans kolleger hade 

utvecklat för inlärare att använda två språk (walesiska och engelska) under en och samma 

lektion. Innebörden var att elever fick läsa eller lyssna på ett språk och sedan skriva eller prata 

om ämnet på ett annat. Det var deras kollega Colin Baker (Baker, 2012, citerad i EAL 

Journal, 2016, juli) som översatte termen till translanguaging. Sedan dess har begreppet 

populariserats och utvidgats av många forskare bland annat Creese och Blackledge (2010), 

García och Li (2014) och Hornberger och Link (2012). Begreppet har nu fått spridning i 

Sverige.  

Relativt ny forskning i ämnet är Creese och Blackledges (2010) studie i Storbritannien om 

s.k.: ”complimentary schools” (motsvarande kompletterande svenskundervisning i utlandet).  

Creese och Blackledge genomförde fyra fallstudier i olika skolor som utanför skoltid bedrev 

undervisning i turkiska, bengali, gujarati, kantonesiska och mandarin.  I en delstudie om 

gujarati och kinesiska observerades att både majoritetsspråket engelska och modersmålet 

användes. Både lärare och elever använde sig av alla sina språkliga resurser. Translanguaging 

användes alltså som tvåspråkig pedagogik i undervisningen. På lektionerna användes båda 

språken exempelvis för att förklara ord, översätta mellan språken, nå gemensam förståelse, 

överföra information, få det pedagogiska arbetet att fortlöpa, annotera texter och avsluta 

lektionen.  

Ett annat exempel på forskning är Williams (2010) etnografiska studie på fyra universitet med 

studenter över 16 år. Syftet var att beskriva hur tvåspråkighetsundervisning bedrevs på 

universitet i Wales. Det framgick att en av de mest positiva situationerna ur ett 

tvåspråkighetsperspektiv var en lektion där det officiella språket var engelska, men där 

walesiska användes för att förstärka förståelsen och vice versa på en annan lektion. Både 

Williams (2010) och Creese och Blackledge (2010) visade alltså att translanguaging kunde 

hjälpa elever att nå bättre förståelse. 

García och Li (2014) har sammanställt de olika funktioner som translanguaging verkar ha 

betydelse för:  
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• metatal (att tala om talandet) (Kibler, 2010, citerad i García & Li, 2014) 

• metakognition (Kibler, 2010, citerad i García & Li, 2014) 

• privat viskat tal (Kibler, 2010, citerad i García & Li, 2014) 

• att avsluta uppgiften (Swain & Lapkin, 2000, citerad i García & Li, 2014)  

• att utvidga närmaste utvecklingszonen (Lantolf, 2000, citerad i García & Li, 2014) 

• att tillåta inlärarna att fokusera på vokabulär och grammatik (Swain & Lapkin, 2000, 

citerad i García & Li, 2014)  

• att förbättra interaktionen mellan elever (Swain & Lapkin, 2000, citerad i García & 

Li, 2014) 

Det är tydligt att mer forskning efterlyses inom området. Exempelvis uppmanar García och 

Flores (2012) till experimenteringar och utveckling av de dynamiska flerspråkiga 

pedagogikerna eftersom de anser att de traditionella uppdelningarna i främmande språk-, 

andraspråk- och tvåspråkighetspedagogiker inte längre är relevanta.  

2.4.3. Modersmålsundervisning i Sverige  

Även studier om modersmålsundervisning i Sverige är intressanta för föreliggande studie.  Av 

särskilt intresse är de språkideologiska antagandena i Ganuza och Hedmans (2015) 

etnografiska studie. Studien baserades på klassrumsobservationer och intervjuer med 

modersmålslärare. Syftet var att undersöka vilka litteracitetspraktiker samt vilken pedagogik 

och ideologi som genomsyrade undervisningen. Slutsatsen blev att modersmålsunder-   

visningen tillämpade en enspråkig ideologi där de olika modersmålen och svenska skulle 

separeras. Lärarna motiverade detta med att de bara hade ett fåtal lektioner i veckan till sitt 

förfogande. Eleverna skulle helst bara tala modersmålet. När de talade svenska blev de 

tillsagda att tala modersmålet men började istället viska på svenska till varandra. Dock 

beskrev Ganuza och Hedman (2014) en somalisk lärare som ägnade sig åt mer ”öppen 

translanguaging” där eleverna tilläts tala somaliska, engelska och svenska sinsemellan bland 

annat för att avsluta uppgiften (s. 134, min översättning).   

3. Metod 

I det här kapitlet behandlas i avsnitt 3.1 studiens forskningsansats. Sedan redogörs för 

studiens deltagare och miljö i avsnitt 3.2. I avsnitt 3.3 behandlas valet av elevernas 

arbetsuppgifter och texter i studien. Därefter beskrivs instrument och procedurer i avsnitt 3.4. 

Slutligen beskrivs hur de forskningsetiska aspekterna beaktats i avsnitt 3.5. 

 Forskningsansats 

När det gäller forskningsansats är studien främst en fallstudie men med vissa 

aktionsforskningsinspirerade inslag. Enligt Denscombe (2009) är fallstudier en lämplig 

strategi vid småskaliga undersökningar. Genom att undersöka ett specifikt fenomen på djupet 
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försöker man förklara de händelser, erfarenheter och processer som pågår under studien. Det 

väsentliga är inte att redovisa exakta kvantitativa resultat som i ett experiment eller i en 

storskalig surveyundersökning utan att försöka förklara varför man får ett visst resultat. 

Fallstudier utmärks vidare av att man fokuserar på en undersökningsplats och använder flera 

datakällor.  Därför lämpar sig fallstudier för ”studier av processer och relationer i en viss 

bestämd inramning” (Denscombe, 2009, s. 62).  

I föreliggande studie används både observation och intervju, alltså två datakällor. Det ökar i 

viss utsträckning studiens trovärdighet, som generellt kan vara försvagad i fallstudier 

(Denscombe, 2009). Till skillnad från en renodlad fallstudie har denna studie också ett 

kvantitativt inslag, eftersom ett av resultaten från observationerna mäts kvantitativt.   

Inramningen i denna undersökning är en grupp på sex elever i en klass i kompletterande 

undervisning i svenska i utlandet. Den verkliga situationen och processen som ska undersökas 

är i vilken utsträckning translanguaging påverkar elevernas interaktion och hur eleverna 

upplever det förändrade arbetssättet med translanguaging. Studien har alltså elevernas 

upplevelse av det modifierade arbetssättet i centrum och försöker förstå elevernas 

”uppfattning av det som händer” (Cohen, Manion & Morrison, 2007, s. 253, min 

översättning).  

En viktig aspekt i fallstudier är den naturliga miljön. Enligt Denscombe (2009) ska en 

fallstudie inte vara ”konstlad” (s. 61). Cohen et al. (2007) däremot hävdar att fallstudier kan 

utföras i ”ett kontinuum av miljöer: från onaturliga till naturliga, från strukturerade till 

ostrukturerade” (s. 259, min översättning). I denna undersökning befinner sig eleverna i sitt 

vanliga klassrum, med sina vanliga klasskamrater och lärare och de ska samarbeta i 

smågrupper vilket de också är vana vid. Eleverna har tidigare givetvis också arbetat med att 

försöka förstå texter. Däremot var det nytt att noggrant ”packa upp” en text mening för 

mening för att sedan återskapa den. Att ”packa upp” en text innebär att man bryter ner den 

genom att omformulera den mening för mening för att göra den mer begriplig. Ofta används 

ett mer vardagligt språk i omformuleringarna. För att vänja eleverna vid detta fick de i förväg 

öva på det här nya sättet att arbeta med en text. Ett annat nytt inslag var translanguaging som 

pedagogiskt verktyg, d.v.s. att eleverna nu tilläts och uppmuntrades till att även använda 

engelska i klassen. Innan translanguaging blev en del av arbetet i klassrummet, hade eleverna 

till viss del använt sig av den här strategin i alla fall (Harkin, 2016). Eleverna använde alltså 

något som kan jämföras med det Williams kallar för: ”natural translanguaging” (Williams 

citerad i García & Li, 2014, s. 81). Något som skulle ha kunnat vara ett onaturligt inslag i 

miljön för eleverna är ljudinspelningar. Eleverna hade dock redan spelats in en gång vid 

gruppintervjun under vårterminen. Dessutom blev de inspelade när de övade på att packa upp 

och förstå texter vid det första inspelningstillfället. Enligt Borg (2006) är det därför möjligt att 

deras reaktivitet minskade över tid och att eleverna därmed agerade mer naturligt vid det 

andra inspelningstillfället. Sammantaget anser jag att min undersökning befinner sig på en 

acceptabel plats längs det kontinuum som beskrevs ovan och att situationen inte varit alltför 

konstlad för att falla utanför fallstudiens ramar. 

Som tidigare nämnts har den här studien också aktionsforskningsinspirerade inslag.  

Denscombe (2009) skriver att aktionsforskning är vanligt inom undervisning och är inriktad 

på förändringsfrågor, gärna ”på mikroplanet” och för att ta itu med praktiska problem 

(s. 172). Resultaten kritiseras ofta för att inte vara representativa just på grund av att 

forskningsfrågan är lokal. Oftast associeras aktionsforskning med samarbete i grupp, men 
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enligt Cohen et al. (2007) kan aktionsforskning även utföras av en enstaka lärare. Kemmis 

och McTaggart (citerad i Cohen et al., 2007) definierar aktionsforskning bland annat som ett 

sätt att förbättra undervisningen genom att ändra på den och lära sig av de förändringar som 

förändringarna lett till. Det finns också ett kriterium för aktionsforskning som innebär 

samarbete och enligt Winter (citerad i Cohen et al., 2007) innebär det att allas åsikter är 

värdefulla för att förstå situationen. Just dessa aspekter stämmer in på den här undersökningen 

men aktionsforskning låter sig inte kategoriseras så lätt. Aktionsforskning ska t.ex. bedrivas 

som en cyklisk process vilket föreliggande studie inte gjort. Som Cohen et al. skriver är 

aktionsforskning ”komplex och mångfacetterad” (s. 297, min översättning).  

 Deltagare och miljö 

Deltagarna i studien är sex elever mellan 13 och 17 år gamla. De är dominanta i engelska och 

har en svensk förälder. Majoriteten av eleverna har växt upp utanför Sverige. Individer som 

på detta sätt växer upp i hem där både engelska och svenska talas, kan benämnas: ”heritage 

language speakers” (ung. arvspråkstalare) (Hornberger & Wang, 2009, s. 4). 

Valet av deltagare grundade sig på icke-sannolikhetsurval. Urvalet bestod av sex av mina tio 

elever i den äldre elevgruppen i Svenska skolan och grundade sig på att det var dessa sex som 

hade möjlighet och ville delta i undersökningen. Det var ett subjektivt urval som grundade sig 

på att jag ville utforska vad eleverna hade för åsikter och erfarenheter om det nya pedagogiska 

arbetssättet med translanguaging. Eleverna besatt en kunskap som ingen annan hade 

möjlighet att dela med sig av.  

Slutligen deltog jag också själv i min roll som lärare. Jag kommer från Sverige och har 

ämneslärarutbildning med ämneskombinationen engelska, svenska och svenska som 

andraspråk. Jag har lång erfarenhet som lärare i svenska på olika nivåer i både Sverige och i 

landet där studien genomfördes. När studien utfördes hade jag arbetat i Svenska skolan i över 

femton år. 

Skolan som studien utfördes i tillhör den skolform som heter kompletterande 

svenskundervisning i utlandet. Undervisningen äger rum i ett stort rum som skolan hyr. Ibland 

har vi även tillgång till ett mindre rum intill det stora rummet. Möbleringen består av avlånga 

bord och stolar och båda rummen har vita tavlor. Allt undervisningsmaterial transporteras av 

lärarna till och från lektionerna. I skolan går 21 elever mellan 7 och 18 år. Det är vanligt att 

elever börjar när de är sju år och fortsätter tills de slutar gymnasiet. På lektionerna finns alltid 

tre vuxna i rummet, de två lärarna och en medhjälpande svensktalande förälder. 

 Val av arbetsuppgifter och texter 

Valet av arbetsuppgifter och texter som eleverna arbetade med i grupperna grundar sig på de 

aspekter av kognitivt utmanande och autentiska texter som redogjordes för i avsnitt 2.3.1 om 

interaktion och lärande. 

Den kognitiva utmaningen i elevernas arbetsuppgifter i studien är att försöka förstå 

samhällskunskapstexter om lag och rätt. Dessa texter är utmanande för inte bara de 

ämnesspecifika orden som ”domstol” och ”straff” utgör svårigheter utan även vardagliga ord 

som ”elev”. Johansson och Ring (2015) menar dock att eleverna har möjlighet att arbeta på en 
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högre kognitiv och språklig nivå om de utnyttjar sitt starkaste språk när de tillägnar sig nya 

kunskaper. Momenten som studien baserar sig på att försöka förstå och återskapa en text 

skriftligt utformades efter inspiration av Sellgrens (2010) studie. Dessa moment fick eleverna 

först öva på tillsammans med läraren. Att på detta sätt explicit visa eleverna hur en uppgift 

kan utföras är en typ av stöttning som kallas för modellering (Johansson & Ring, 2015). Den 

autentiska aspekten av arbetsuppgifterna i studien är att läsa dels två sakprosatexter (ur SO-

boken) och en text om ett prejudikat baserat på kvällstidningsartiklar. Enligt Gibbons (2006) 

är det viktigare att tänka på vilken typ av stöttning eleverna får än att förenkla uppgiften. 

Prejudikat-texterna var av den anledningen endast förkortade för att uppgifterna skulle hinnas 

med men inte förenklade. 

 Instrument och procedurer 

I de fyra följande avsnitten behandlas studiens instrument och procedurer. I avsnitt 3.4.1 

beskrivs strukturerade observationer med ljudinspelning, i avsnitt 3.4.2 behandlas deltagande 

observationer, i avsnitt 3.4.3 redogörs för semistrukturerad fokusgruppintervju och slutligen i 

avsnitt 3.4.4 behandlas telefonintervju. 

3.4.1. Strukturerade observationer 

För att få svar på frågeställningarna om hur interaktionen mellan eleverna påverkades när de 

använde translanguaging i grupparbetena användes strukturerade observationer med 

ljudinspelning. 

De strukturerade observationerna med ljudinspelningar av grupparbetena utfördes två lördagar 

med tre veckors mellanrum under hösten 2016. Under det första inspelningstillfället gick jag i 

egenskap av undervisande lärare igenom hur man kan arbeta för att förstå en text i 

samhällskunskap (Bilaga 2). Klassen packade upp texten med hjälp av både svenska och 

engelska och därefter skrevs texten om gemensamt på tavlan utan förlaga. Efter det fick 

eleverna öva på att packa upp en annan text och återskapa den själva. Alla sex elever som 

deltog i studien var närvarande och arbetade i två grupper med tre elever i varje. Denna 

gruppindelning skedde spontant utan styrning från mig. Grupperna fick varsin kort text om 

prejudikat att arbeta med (Bilaga 3). De två grupperna spelades in med en laptop och en 

mobiltelefon. Detta resulterade i två parallella inspelningar som var och en varade i 57 min. 

Eftersom båda inspelningarna spelade in den lärarledda delen av lektionen behövde den delen 

bara transkriberas en gång. Därför blev det totala antalet minuter att transkribera 1 h 17 min 

(37 min lärarledd lektion + 20 min grupparbete x 2). Transkriberingen påbörjades samma dag 

och proceduren tog sammanlagt 7 h och 30 min. Transkriberingen utgick från Creese och 

Blackledges (2010) transkriptionsnyckel eftersom deras studie också handlade om 

translanguaging. Men transkriptionsnyckeln förenklades något genom att till exempel inte 

ange kortare pauser än en sekund och att inte översätta engelska till svenska (Bilaga 5). Allt 

material säkerhetskopierades på ett USB-minne efter varje bearbetning. 

Vid det andra inspelningstillfället tre veckor senare användes samma laptop och, för att 

erhålla bättre ljudkvalitet, även en mikrofon. Vid det första inspelningstillfället noterades 

nämligen att några av eleverna viskade och att deras röster ibland var omöjliga att fånga upp. 

Elevernas arbetade i samma grupper som vid det första inspelningstillfället. Uppgiften bestod 

även denna gång av två moment. Det första momentet var att försöka förstå en text och det 
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andra momentet var att återskapa texten utan förlaga. De två arbetsmomenten var alltså 

likadana som vid det första inspelningstillfället, men denna gång skulle de förstå och 

återskapa en annan kort samhällskunskapstext (Bilaga 4) och utan lärarledning. Även vid det 

här inspelningstillfället spelades båda grupperna in parallellt. De två inspelningarna varade i 

43 minuter var. Detta resulterade emellertid i 35 minuters transkription totalt eftersom det 

bara var elevernas grupparbeten som transkriberades och inte de lärarledda delarna av 

lektionen. Den här gången var det dessutom mindre att transkribera eftersom eleverna satt och 

läste de första tio minuterna. Det låg också i uppgiftens natur att eleverna funderade och 

försökte minnas innehåll och ord vilket resulterade i färre ord än vid till exempel ett normalt 

samtal. Trots att den nya mikrofonen var mycket bra, var det fortfarande svårt att höra vad 

vissa elever sa och flera genomlyssningar behövdes. Sammanlagt tog transkriberings-

proceduren 7 h och 30 min.  

3.4.1.1 Bearbetning och analys av materialet med hjälp av analysschema 

I det här avsnittet beskrivs hur materialet från de strukturerade observationerna bearbetades 

och analyserades. 

Den första och den andra inspelningen analyserades deduktivt dels kvalitativt med ett 

analysenhetsschema och dels kvantitativt genom att räkna svenska och engelska ord. Deduktiv 

analys innebär att man bestämmer hur data ska kodas före analysen. 

Analysenhetsschemat till den kvalitativa analysen innehåller alla elevcitat som karaktäriseras 

som translanguaging från båda grupparbetena. Det framtogs efter noggrann genomgång av 

utvalda källor (Creese & Blackledge, 2010, Ganuza & Hedman, 2015, García & Li, 2014 och 

Garcías föreläsning 2015 på Stockholms universitet). Alla händelser som beskrevs som 

karaktäristiska för translanguaging antecknades t.ex. ”Förklara hur uppgiften ska 

genomföras” och ”Rätta sig själv och andra”. Flera av dem var dock inte relevanta för denna 

studie vilket kan bero på att insamlade data från två specifika grupparbetsuppgifter omöjligen 

kan täcka in alla tänkbara translanguaging-händelser. Därför reducerades antalet enheter 

successivt vartefter transkriptionerna lästes igenom. På liknande sätt skapade och anpassade 

Johnson (citerad i Borg, 2006) analysenheter från litteratur om utbildning för att klassificera 

lärares beslutstagande. De elva enheter som slutligen användes i denna studie översattes och 

anpassades till svenska. Den litteratur de hämtats från står refererat i analysschemat (Bilaga 

8). En enhet lades till och benämndes ”Annat” för att lämna plats för oväntade händelser. 

Detta för att minimera risken för att analysen inte skulle fånga upp ytterligare relevanta 

faktorer som skulle kunna framträda (Cohen et al., 2007).  

Inspelningarna från de båda inspelningstillfällena analyserades också kvantitativt genom att 

antal ord på svenska respektive engelska som eleverna använde under grupparbetena räknades 

och jämfördes individuellt och gruppvis. Att räkna ord istället för att mäta hur långa elevernas 

talturer var bedömdes som mest passande eftersom det då också var möjligt att räkna hur 

många ord som förekom på svenska respektive engelska. Även antal ohörbara sekvenser och 

elevernas frågande och bekräftande hummanden räknades eftersom dessa också hör till 

interaktionen.  

3.4.2. Deltagande observationer 

Under de båda inspelningstillfällena försökte jag vara observant samtidigt som jag hjälpte 

eleverna. Observationsanteckningarna skrev jag samma dag som lektionerna hållits. Syftet 
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med anteckningarna efter det första inspelningstillfället var att förbättra förhållandena inför 

det andra inspelningstillfället och reflektera över undervisningen, elevernas reaktioner och 

studien. Här ville jag ha ett öppet sinne och anteckna både observationer och reflektioner som 

skulle kunna hjälpa till att förstå vad som hände under elevernas interaktion samt vara 

behjälpliga vid förberedelsen inför intervjun. Syftet med anteckningarna efter det andra 

inspelningstillfället var återigen att reflektera över vad som hade hänt under lektionen och 

fundera över om det fanns något som kunde resultera i frågor inför gruppintervjun. 

3.4.2.1 Bearbetning och analys av materialet 

Den första inspelningen, då jag som lärare gick igenom med eleverna hur man packar upp och 

återskapar en text, analyserades induktivt. Induktiv analys innebär att koder framtas efter att 

man gått igenom materialet (Borg, 2006). Den induktiva analysen tjänade ett praktiskt syfte, 

nämligen att förbättra vissa aspekter inför det andra inspelningstillfället då eleverna skulle 

arbeta i grupp utan hjälp av läraren: 

• Kan man höra vad både lärare och elever säger? 

• Finns det något som stör inspelningen? 

• Finns det något som eleverna inte verkar förstå i arbetssättet? 

• Något annat? 

Anteckningarna från observationen från det andra inspelningstillfället analyserades inte på 

något speciellt sätt utan var till hjälp vid utformandet av frågorna till gruppintervjun och 

fungerade som stöd för minnet vid själva uppsatsarbetet. 

3.4.3. Semistrukturerad fokusgruppintervju 

För att få reda på elevernas perspektiv på translanguaging som pedagogiskt verktyg 

genomfördes en semistrukturerad fokusgruppintervju. Intervjun ägde rum tre veckor efter det 

andra och sista inspelningstillfället. Det hade varit höstlov så det hade gått längre tid än 

planerat mellan de observerade lektionerna och intervjun.  

Endast fem elever deltog i intervjun därför att en elev var frånvarande. Eleverna intervjuades i 

grupp eftersom gruppdynamiken låter gruppdeltagarna reflektera över andras åsikter och 

synpunkter (Denscombe, 2009). Mitt val av fokusgrupper som metod baserar sig på att 

eleverna i gruppen varit med om en liknande erfarenhet, i det här fallet att pröva på 

translanguaging som pedagogiskt verktyg. Fokusgrupper lämpar sig när man som i den här 

studien vill få en ”bred känsla för frågan” och ”uppskatta i vilken mån det finns en tydlig 

samstämmighet” om något (Denscombe, 2009, s. 239).  

Det lilla rummet bredvid Svenska skolans klassrum var ledigt så vi genomförde intervjun där. 

Genom att placera oss runt ett avlångt bord undvek jag att sitta i mitten vilket inte är lämpligt 

i forskningssammanhang (Denscombe, 2009). Jag använde både laptopen och mikrofonen för 

inspelning av intervjun för att försäkra mig om att inga data skulle gå förlorade. Precis före 

intervjun hade eleverna fått några korta stimulusfrågor med svarsalternativ att ringa in 

angående texterna i samhällskunskapsboken, arbetssättet med att förstå och återskapa texter 

samt grupparbetena (Bilaga 7). Stimulusfrågor kan enligt Denscombe (2009) hjälpa 

deltagarna att fokusera på det ämne som intervjun ska handla om. Avsikten med 

stimulusfrågorna i detta fall var att få eleverna att tänka på olika aspekter av höstens 
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skolarbete så att de lättare skulle särskilja dessa från intervjuns ämne om translanguaging. Jag 

ville försäkra mig om att eleverna skulle fokusera på translanguaging och inte det nya 

arbetssättet med att packa upp och återskapa texter. Detta förtydligade jag för eleverna före 

intervjun. Därefter ställdes frågorna utifrån en i förväg framtagen intervjuguide (Bilaga 6) 

som sammanställts efter att det inspelade materialet från grupparbetena analyserats. Under 

intervjun fick olika elever börja svara så att alla skulle få chans att uttrycka sig annars fanns 

risken att någon skulle svara ”samma” flera gånger. Intervjun tog 26 minuter. Efter intervjun 

frågade jag eleverna om de hade några kommentarer eller frågor. Det hade de inte så jag 

tackade dem för deras medverkan. 

3.4.3.1 Bearbetning och analys av materialet  

Bearbetningen av fokusgruppintervjun påbörjades samma dag. Först skrev jag ner tankar och 

observationer om intervjun och sedan påbörjades transkriberingen. Transkriberingen 

omfattade bara elevernas bidrag, inte hela intervjun. Endast vid några tillfällen transkriberades 

vad jag sagt och då för att förtydliga i vilket sammanhang en elev svarade.  

Syftet med analysen av fokusgruppintervjun var att upptäcka mönster (jfr Cohens et al., 

2007). De eftersökta mönstren skulle röra, som tidigare beskrivits, elevperspektiv på 

translanguaging och interaktion. De uttalanden som var relevanta för studien skrevs in i en 

intervjusammanställning. 

3.4.4. Telefonintervju 

Eftersom en elev var frånvarande vid fokusgruppintervjun genomfördes även en 

telefonintervju. I en småskalig studie med bara sex deltagare var jag angelägen om att ta del 

av allas åsikter för att inte sänka studiens reliabilitet. Enligt Cohen et al. (2007) bör 

telefonintervjuer vara maximalt 15 minuter långa och frågorna inte alltför komplicerade. Av 

denna anledning valde jag ut frågorna 1–4 och 13–15 (Bilaga 6) som var mest relevanta för 

studiens syfte. 

Intervjun tog tio minuter och genomfördes efter överenskommelse med elevens förälder. 

Även i denna intervju började jag med stimulusfrågorna och förklarade att det var 

användningen av svenska och engelska på lektionerna som stod i fokus. Svaren antecknades, 

dock inte ordagrant, och fördes därefter in i samma intervjusammanställning som använts vid 

bearbetningen och analysen av fokusgruppintervjun.   

 Forskningsetiska aspekter 

Undersökningen planerades och genomfördes med utgångspunkt ur Vetenskapsrådets (2011) 

forskningsetiska principer om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

För att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet mejlades föräldrarna om den 

planerade studien och bjöds in till ett kort möte i början av höstterminen. På mötet uttryckte 

jag min tacksamhet för att eleverna deltagit i förstudien som handlade om elevernas 

användning av svenska och engelska på lektionerna. Jag informerade dem också om 

förstudiens resultat och den planerade studiens syfte och metod. Föräldrarna visade intresse 

och vi diskuterade kort språkbruket i hemmen och några ställde frågor. Att på detta sätt ge 



 14 

 

deltagare återkoppling efter en studie är ett sätt att visa dem respekt enligt Poluha (2007). 

Samtidigt hoppades jag att det även skulle motivera alla att delta i nästa studie. Jag 

efterfrågade elevernas skriftliga samtycke till att spela in två arbetspass samt genomföra en 

gruppintervju. De flesta elever är under 16 år och för dem behövde jag även föräldrarnas 

samtycke. Jag förklarade att deltagandet var frivilligt och att eleverna när som helst hade rätt 

att avbryta sin medverkan i inspelningarna och intervjun. Sex av mina tio elever samtyckte till 

att delta i studien. De fyra andra kunde inte av praktiska orsaker. Före varje inspelning 

påminde jag också eleverna om att de fick dra sig ur om de inte ville medverka.  

Blanketten om samtycke skrevs innan uppsatsarbetet påbörjats av planeringstekniska skäl och 

därför stämmer inte antalet inspelningar exakt överens med hur undersökningen senare 

planerades. I elevernas blankett stod det att de skulle bli inspelade under ett arbetspass när det 

i själva verket var två arbetspass två olika lördagar. Jag informerade eleverna om detta vid det 

andra inspelningstillfället och gav dem tillfälle att stå över denna inspelning men ingen av 

eleverna drog sig ur. 

En aspekt av samtyckeskravet är att det inte får föreligga något beroendeförhållande mellan 

den som utför undersökningen och deltagarna. Normalt ska lärare heller inte undersöka sina 

egna elever. Eleverna i svenska skolan får dock inte några betyg. Men det är ändå viktigt att 

vara medveten om att jag som lärare, om än inte betygsättande, är vuxen och vuxna har ”mer 

erfarenhet och mer inflytande och barn känner ofta att de bör tillmötesgå oss” (Poluha, 2007, 

s. 24). Dessutom befinner sig eleverna i studien i en skolmiljö utanför Sverige som präglas 

”av mer hierarkisk karaktär och där läraren förväntas förhålla sig mer auktoritärt gentemot 

eleverna” (Rosén & Wedin, 2015, s. 47). Även om eleverna i svenska skolan kallar mig vid 

förnamn och stämningen är jämförelsevis avslappnad tillbringar de mest tid i en skolmiljö där 

man titulerar lärarna med Mr och Miss.  

Konfidentialitetskravet gäller i synnerhet om uppgifterna kan uppfattas vara etiskt känsliga. 

De uppgifter som den här studien renderar anser jag inte vara etiskt känsliga men jag 

förvarade materialet (personuppgifterna och inspelningarna) säkert på min dator som är 

lösenordskyddad. Deltagarnas namn avidentifierades och även geografiska platser. Jag 

beaktade slutligen nyttjandekravet vilket innebär att uppgifterna om eleverna inte får 

användas för kommersiellt bruk eller andra syften som inte är vetenskapliga. 

Personuppgifterna får heller inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar 

deltagarna.  

4. Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultaten från observationerna och intervjuerna utifrån studiens 

frågeställningar. I avsnitt 4.1 redovisas hur elevinteraktionen påverkades av translanguaging. 

I avsnitt 4.2 beskrivs hur eleverna upplevde translanguaging som pedagogiskt verktyg.  
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 Translanguaging och elevinteraktion  

Frågan om hur elevinteraktionen påverkades av translanguaging undersöktes mer specifikt 

utifrån två delfrågor. Först redovisas i avsnitt 4.1.1 i vilka situationer eleverna använde 

svenska respektive engelska i grupparbetena. Därefter beskrivs i avsnitt 4.1.2 på vilket sätt 

eleverna hjälpte och stöttade varandra för att lösa uppgifterna. 

4.1.1. Användning av svenska och engelska i grupparbetena 

Elevernas användning av svenska och engelska i grupparbetena redovisas först kvalitativt och 

därefter kvantitativt. Den kvalitativa analysen utgick från transkriptionerna från de 

ljudinspelade grupparbetsobservationerna samt anteckningarna från observationerna. Av 

dessa framgick det att både svenska och engelska användes i grupparbetena. Växlingen 

mellan svenska och engelska verkade underlätta arbetet genom att eleverna förklarade och 

översatte ord för varandra och på så sätt kom vidare i arbetet. De två grupperna, E1–E3 (elev 

E1, E2 och E3) och E4–E6 (elev E4, E5 och E6), uppvisade olika resultat. Intrycket från den 

direkta observationen och transkriptionerna från grupparbetsobservationerna var att arbetet i 

grupp E1–E3 gick långsammare än vid det första inspelningstillfället. Eleverna behövde hjälp 

och uppmuntran av läraren för att lösa arbetsuppgifterna. Denna grupp producerade också 

mindre tal och färre talturer än den andra gruppen. I den andra gruppen E4–E6 flöt alltså 

arbetet smidigare. Eleverna var engagerade när de översatte ord och meningar. En elev 

frågade vad ett ord betydde och en annan svarade och så fortsatte det tills de förstått hela 

meningen. Till saken hör att eleverna i båda grupperna lyssnade på varandra. Även de elever 

som inte producerade så mycket tal bekräftade med hummanden om de höll med om någons 

översättning.  

För att ringa in translanguaging som strategi i grupparbetena användes det analysschema 

(Bilaga 8) som beskrevs tidigare i avsnitt 3.4.1.1. Av analysschemat framgår att 

translanguaging som strategi användes i elva olika sammanhang. Främst användes dock 

translanguaging i fyra sammanhang och dessa beskrivs med exempel i det följande:  

I. Translanguaging i ett pedagogiskt sammanhang för att förstå vad en mening eller 

en text betyder. Exempel 1 från det andra inspelningstillfället illustrerar denna 

strategi när elevgrupp E4–E6 försökte förstå en text om lag och rätt i 

samhällskunskapsboken (Bilaga 4): 

Exempel 1 

E4: Det som händer brottslingen kallas för påföljd och kan till exempel vara ungdomstjänst, böter, fängelse eller 

vård inom psykiatrin (2) mm 

(8) 

E6: what’s påföljd? 

E4: it’s like consequence 

E6: mm 

E5: So, the thing that happens to the criminals is called consequences and can for example be, vad är 

ungdomstjänst? 

E6: it’s like 

E4: teenage ( ) 

E6: yeah 
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II. Translanguaging i ett pedagogiskt sammanhang för att översätta svenska ord till 

engelska. Exempel 2 från det första inspelningstillfället illustrerar denna strategi 

när elevgrupp E4–E6 försökte förstå en tidningstext om prejudikat (Bilaga 3). 

Exempel 2 

E5: [läser ur texten] Då tog vikarien sprejflaskan ifrån honom och sprutade tillbaka. Det var rektorn som 

anmälde läraren. Vad betyder ”anmälde”? 

E4: typ, reported 

 

III. Translanguaging i ett pedagogiskt sammanhang för att se till att arbetet fortlöper. 

Exempel 3 från det första inspelningstillfället illustrerar denna strategi när 

elevgrupp E1–E3 återskapade en tidningstext om prejudikat (Bilaga 3). 

Exempel 3  

E2: någonting hände (5) så att de slutade umgås (10) hur stavar man umgås 

E1: [stavar på engelska] u – m – g – a with the circle – s 

E2: two s I think 

E1: no, it’s just ( ) u 

 

IV. Translanguaging i ett pedagogiskt sammanhang för att rätta sig själv eller andra. 

Exempel 4 från det andra inspelningstillfället illustrerar denna strategi när elevgrupp 

E4–E6 försökte förstå en text om lag och rätt i en samhällskunskapsbok (Bilaga 4). 

Exempel 4 

E6: ogilla is uhm blame ( ) 

(3) 

E4: ogilla is doesn’t like 

 

Elevernas användning av svenska och engelska ord i grupparbetena redovisas även 

kvantitativt. I den kvantitativa analysen räknades elevernas ord på svenska respektive 

engelska. Även ohörbara taltillfällen och hummanden räknades eftersom det också hör till 

interaktionen. 

Resultatet visade att de flesta eleverna (fem av sex) använde mest svenska vid den första 

inspelningen när det gällde att förstå en text. Se tabell 4.1 för en sammanställning. 

Tabell 4.1 Andel svenska och engelska ord per elev i arbetsmomentet att försöka förstå en text 

(första inspelningstillfället) 

Elev 

 

Antal 

svenska 

ord 

Andel 

svenska 

ord 

Antal 

engelska 

ord 

Andel 

engelska 

ord 

Totalt antal 

ord 

i gruppen 

Antal 

ohörbara 

tillfällen 

Antal 

hummanden 

E1   9    75%     3  25%   12     0     2 

E2   5    20%   20  80%   25     4     0 

E3   9  100%     0    0%     9   

       46      1     1 

E4 31  62%   19  38%   50    12     2 

E5 67  97%     2    3%   69      1     1 

E6   0    0%     0    0%     0     0     0 

     119    
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Vid det första inspelningstillfället finns det exempel på att eleverna vid flera tillfällen använde 

bara svenska för att förklara text och komma vidare i arbetet. Se exempel 5. 

Exempel 5 

E5: [läser ur texten] Skollagen och ett prejudikat i Högsta domstolen medger nämligen att läraren kan använda 

fysik-skt [fysiskt] tvång. (2)  

E4: mm 

E5: så skollagen och (2) 

E4: Högsta domstolen och skollagen säger att han får använda fysiskt tvång ( ) 

E5: [läser ur texten] Prejudikatet slår fast att man får ta tag i nacken och leda en elev genom hela skolan till 

rektorn. Så man FÅR göra som han gjorde. 

E4: ja, man får 

E5: ja (3)    

De flesta elever (fem av sex) använde också mest svenska vid den första inspelningen när de 

skulle återskapa en text. Detta sammanställs i tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Andel svenska och engelska ord per elev i arbetsmomentet att återskapa en text 

(första inspelningstillfället) 

Elev 

 

Antal 

svenska 

ord 

Andel 

svenska 

ord 

Antal 

engelska 

ord 

Andel 

engelska 

ord 

Totalt 

antal ord 

i gruppen 

Antal 

ohörbara 

tillfällen 

Antal 

hummanden 

E1 18   49%    19   51%     37     2     0 

E2 70   95%     4     5%     74     2     0 

E3   4   57%     3   43%       7     0     0 

       118      4     0 

E4 94   96%     4     4%     98   12     2 

E5 44   96%     2     4%     46     2     0 

E6   5   71%     2   29%       7     1     3 

       151    

 

De flesta elever (fem av sex) använde mest engelska för att förstå en text vid det andra 

inspelningstillfället (tre veckor senare). Detta sammanställs i tabell 4.3. 

Tabell 4.3 Andel svenska och engelska ord per elev i arbetsmomentet att försöka förstå en text 

(andra inspelningstillfället) 

Elev 

 

Antal 

svenska 

ord 

Andel 

svenska 

ord 

Antal 

engelska 

ord 

Andel 

engelska 

ord 

Totalt antal 

ord i 

uppgiften 

Antal 

ohörbara 

tillfällen 

Antal 

hummanden 

E1   7   64%     4    36%   11     1     0 

E2 25    23%   84    77% 109     3     0 

E3   0     0%   16  100%   16     3     0 

       46           

E4 26     35%   49    65%   75      1     3 

E5 27     26%   75    74%  102      1     0 

E6   3       8%   35    92%    38     4     2 

     119            

 

När eleverna däremot skulle återskapa en text vid det andra inspelningstillfället använde de 

flesta (fem av sex) mest eller endast svenska.  Detta sammanställs i tabell 4.4. 
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Tabell 4.4 Andel svenska och engelska ord per elev i arbetsmomentet att återskapa en text 

(andra inspelningstillfället) 

Elev 

 

Antal 

svenska 

ord 

Andel 

svenska 

ord 

Antal 

engelska 

ord 

Andel 

engelska 

ord 

Totalt 

antal ord i 

uppgiften 

Antal 

ohörbara 

tillfällen 

Antal 

hummanden 

E1   2 100%     0     0%     2     1     0 

E2 16  100%     0      0%   16     0     0 

E3   8 100%     0      0%     8     0     0 

       26           

E4 46     90%     5    10%    51      1     8 

E5 60   100%     0      0%    60      0     0 

E6   9     24%   29    76%    38     5     6 

      149            

 

4.1.2. Hjälp och stöttning mellan eleverna 

Observationerna visade också att eleverna hjälpte och stöttade varandra både under den 

lärarledda genomgången och under grupparbetena. Under den lärarledda genomgången 

hjälpte eleverna varandra på uppmuntran av läraren. Se exempel 6. 

Exempel 6 

E1: om man inte är nöjd med ähm domen, i ti- tingrätten 

L: mm, är det nån som kommer på vad det heter, mer exakt, det är nästan rätt 

E4: tingsrätten 

L: tingsrätten [riktar sig till E1 igen] ja? 

E1: så kan man åklaga till den högre domstolen 

L: så kan man (3), ska ni hjälpa till? 

E2: överklaga 

L: överklaga  

E1: till högre domstol 

 

Under grupparbetena hjälpte och stöttade eleverna varandra även om det skedde mer i den ena 

gruppen där eleverna E4, E5 och E6 arbetade. Stöttningen skedde både på svenska och 

engelska. Eleverna hjälpte varandra genom att använda en rad strategier som sammanställts i 

tabell 4.5. 

Tabell 4.5 Stöttningsstrategier hämtade från de ljudinspelade observationerna av 

grupparbetena. 

Stöttningsstrategi Exempel från transkriptionerna 

Översätta ord till och 

från båda språken 

 

E3: Det kostade 40 000 kronor* ( ) what’s fine 

E2: böta 

Förklara meningar 

genom att översätta dem 

eller omformulera dem 

 

E5: [läser ur texten] Lärarvikarien [vikarien uttalas med första stavelsen 

betonad och långt k] som sparkats för att ha- han dragit ut en elev från en 

lektion har lagen på sin sida. (3) Ähm (3) vad betyder ”elev”, vet ni ”elev”? 

E4: student [engelska ordet] (6) 

E5: så han tog ut en student ur en lektion? 

E4: ( ) det betyder att the substitute eh was ( ) class and the law is on his 

side 

 

Rätta varandra E6: psych- 

E4: psychiatric 
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 E6: yeah, psychiatric ward 

 

Hjälpa till med stavning 

 

E4: psykiatri 

E6: how do you spell that? [småskratt] 

[någon interaktion som inte går att höra, förmodligen säger E4 hur ordet 

stavas] 

E6: [suddar och skriver] (20) 

 

Hjälpa sekreteraren att 

få ner den återskapade 

texten i skrift 

 

E5: en elever ( ) anm- (3) anklagade en lärare för misshandel-s 

E4: lärare tog tag i och ta ut honom till rektorn ( ) i hans arm tog ur honom 

ur honom 

E6: [skriver] mm  
E4: ( ) elev sa att han fick blåmärke ( ) sa att han (5) ehm, sprutade vatten ( ) 

E6: vatten på 

E4: eleverna och läraren 

E6: och vad? 

E4: vikarien 

 

Slå upp ord 

 

E5: Den som har elektronisk fotböja [fotboja] kan vistas hemma och röra 

sig mellan hem och arbete. Den som bär fotböjan är hela tiden öv-

övervakad. 

(125) 

E6: what’s fotböja? 

E4: I know what it is ( )  

E6: yeah, but what does it mean? 

E4: ( ) 

[E6 slår upp ord] (34) 

E6: doesn’t have it 

 

Få och ge bekräftelse att 

något är rätt 

E2: de hade ett förhållande (4) [viskar] ( ) (5) och sen blev de vänner 

E1: ja 

* Kursiv text betyder att det är text som eleven läser. 

 

Sammanfattningsvis visade observationerna dels att interaktion mellan eleverna förekom och 

dels att både svenska och engelska användes i grupparbetena. Däremot kunde observationerna 

inte visa i vilken utsträckning själva interaktionen mellan eleverna påverkats när 

translanguaging uppmuntrats jämfört med hur interaktionen såg ut förra terminen.  

 Elevperspektiv på translanguaging 

I det här avsnittet redovisas resultaten från den semistrukturerade fokusgruppintervjun med 

eleverna. I intervjun skulle eleverna svara på förutbestämda frågor som framgår av 

intervjuguiden i bilaga 6. Frågorna 1–12 var specifikt inriktade på upplevelsen av 

translanguaging.  

Av elevsvaren framgick att alla elever som deltog i studien var eniga om det positiva med att 

använda både svenska och engelska på lektionerna. Eleverna förklarade att användning av 

engelska hjälpte dem att förstå svenska ord och texter. Det var lättare att översätta de svenska 

meningarna i samhällskunskapsboken till engelska än att försöka förklara dem på svenska. 

Engelska användes för övrigt även för ”privat prat”. När det gäller användning av svenska 

berättade eleverna att de använde mest svenska när de återskapade en text. 
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Ingen av eleverna uttryckte en önskan om att återinföra språkregeln – att de skulle hålla sig 

till svenska så mycket som möjligt – som rådde på skolan så sent som föregående termin. 

Exempel 7 illustrerar elevernas resonemang om språkregeln i gruppintervjun. I exemplet 

svarar eleverna direkt på fråga 15 (se intervjuguiden i bilaga 6).  

Exempel 7. Förra terminen sa ni i intervjun att språkregeln var bra, att det var bra att vi lärare 

bad er elever att hålla er till svenskan. Skulle ni vilja ha den språkregeln igen?  

E1: Samma (L: Du håller med E6?) Mm. 

 

E3: Ja, jag håller med [håller med E6 och E1]. Och allt går snabbare när man får använda båda.  

 

E4: Ja, det är mycket lättare med skriva och sånt 

 

E5: Ja, typ, när man skulle förklara nåt innan, så vi fattade inte nåt, då ( ) du typ två minuter, du beskrev den typ 

två minuter på svenska, och fortfarande kanske vi kunde inte fatta. Det tog lite tid.  

 

E6: Nej, för att jag förstår mycket mer när jag kan använda båda språken.  

  

E2: Nej, tror inte det, mycket lättare nu. Språkregeln har ”intentions”, bra idé, den gör att man BARA har 

svenska men det funkar inte helt för alla pratade engelska med varandra i alla fall. [telefonintervju fyra dagar 

efter gruppintervjun] 

 

Som framgick ovan hade eleverna alltså ändrat sig angående språkregeln som innebar att alla 

skulle hålla sig till svenska så mycket som möjligt. I exempel 8 redovisas svaren till varför 

eleverna hade ändrat sig. Två av eleverna använder begreppet translanguaging vilket beror på 

att jag använde ordet under intervjun. 

 

Exempel 8. Uppföljningsfråga veckan efter intervjun: Förra terminen sa ni att ni tyckte att 

språkregeln var bra. Men nu vill ni inte ha tillbaks den. Varför har ni ändrat er? (citaten 

baseras på anteckningar och är inte ordagranna): 

 
E6: [Denna elev fick frågan först och hade svårt att svara på den.] Jag tycker inte det är konstigt att vi ändrade 

oss, men jag kommer inte på varför. 

E1: Då [förra terminen då vi hade språkregeln] kändes det konstigt att prata på engelska på lektionerna men 

man blir van vid det. Man ser inte att man pratar svenska och engelska, det bara händer. 

E5: Jag tyckte språkregeln var bra förut men då hade vi inte provat på translanguaging, men nu har jag 

upptäckt att det är bättre.  

E3: Samma som E5. Hen [könsanonymiserat] sa precis det jag tänkt säga. 

E4: Förut var det bättre med bara svenska för jag kände inte till translanguaging, och det är lättare nu med 

både svenska och engelska.  

E2: ville inte säga inför de andra att jag inte gillade språkregeln  

 

På frågan om det var liten eller stor skillnad från förra terminen när vi hade språkregeln tyckte 

alla att det var en viss skillnad nu. E1, E3 och E4 tyckte att det var lättare att förstå texter nu. 

Elev E5 ansåg att det är bättre nu och det hjälper att använda båda språken. Elev E6 slutligen 

uttryckte att det var lättare nu. Ingen kunde komma på något som skulle kunna vara negativt 

med att använda båda språken i skolan. Emellertid visade två elever medvetenhet om att det 

finns människor som anser att man lär sig språk bäst genom att hålla sig till ett språk.  

På den mer preciserade frågan om eleverna pratade mer eller mindre med varandra i 

grupparbetena jämfört med förra terminen ansåg fem av eleverna att interaktionen var 

oförändrad den här terminen när de fick använda båda språken. En elev tyckte dock att det var 

lite mer interaktion nu.  
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När det gäller hjälp och stöttning var alla elever överens om att de hade fått hjälp av varandra 

i grupparbetena vilket illustreras i exempel 9. 

Exempel 9. Fråga 13 (ur intervjuguiden i bilaga 6): Tycker ni att ni fick hjälp av era 

klasskompisar när ni arbetade i grupperna?  Vilken typ av hjälp i så fall? 

E1: Få hjälp att översätta ord som man inte förstår.  

E3: Ja, samma att förstå ( ) man vet inte då man bara frågar ( ) 

E4: Ja, typ man inte förstår nånting, eller ( ) vilket ord som man ska skriva efter. / Ja, som de andra sa, och om 

man typ skriver ut en text igen om man återskapar den så är det lättare med hjälp, då kan de andra säga till 

vilket ord man ska skriva om man har glömt ordet eller om man inte kommer ihåg vad det betyder, så kan de 

andra hjälpa med det. 

E5: Ja / ja bara typ när man ska förstå en text eller förstå vad man ska göra, om man fattar inte, så de kan 

förklara bättre. 

E6: Ja. Att bara förstå vad texterna handlade om. (L: Så det hjälpte att det var flera som satt i gruppen än om du 

suttit ensam? Varför hjälpte det?) Ja, för att andra förklarade också, man behövde inte liksom försöka översätta 

själv. (Gick det snabbare?) Ja. 

E2: Ja, vad ord betyder [telefonintervju fyra dagar efter gruppintervjun] 
 

4.2.1.  Sammanfattning: Elevperspektiv på translanguaging 

Alla elever i studien var positivt inställda till translanguaging som pedagogiskt verktyg på 

lektionerna. Att få använda engelska när de försökte förstå svenska texter var till hjälp och 

arbetet med texterna gick både fortare och lättare. Eleverna tyckte inte att det fanns något 

negativt med att använda engelska. Vidare ansåg de att de kunde hjälpa varandra i 

grupparbetena genom att översätta och förklara ord för varandra. Alla elever var överens om 

att de inte ville återgå till den språkregel som rådde förra terminen. När det gäller 

interaktionen i grupparbetena var det dock bara en elev som ansåg att den förbättrats. De 

övriga tyckte att den var oförändrad.  

5. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultaten från observationerna och intervjuerna utifrån studiens 

frågeställningar. I avsnitt 5.1 diskuteras translanguaging och elevinteraktion. I avsnitt 5.2 

behandlas elevernas perspektiv på translanguaging. I avsnitt 5.3 reflekteras över 

metodologin. Avslutningsvis redogörs för slutsatser och didaktiska implikationer i avsnitt 5.4.   

 Translanguaging och elevinteraktion 

Den första frågeställningen – hur interaktionen mellan eleverna påverkats när 

translanguaging uppmuntrats –  besvarades med både kvalitativa och kvantitativa data. På 

basis av de kvalitativa data som kom från analysen av de transkriberade observationerna 

kunde konstateras att eleverna använde sig av translanguaging och att interaktion mellan 

eleverna förekom på båda språken. Däremot gick det inte att uttala sig om interaktionen 

mellan eleverna förändrats eftersom inga liknande mätbara data fanns från förra terminen då 

språkregeln gällde.  
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På basis av de kvantitativa data som kom från att ha räknat antal ord eleverna använde kunde 

konstateras att en elevgrupp var mer aktiv, d.v.s. producerade fler ord än den andra. De 

kvantitativa data visade också att vissa elever var mer aktiva än andra genom att de 

producerade fler ord. Det faktum att en person producerade många fler ord än en annan elev 

behöver dock inte betyda att den eleven interagerade mer. Det kan vara så att en elev var mer 

aktiv i översättningsarbetet av texterna och fokuserade på att avsluta uppgifterna. Det kunde 

också konstateras att eleverna använde mest eller bara svenska när de återskapade texter 

jämfört med när de försökte förstå texter. 

I fokusgruppintervjun och i telefonintervjun inringades elevernas upplevelse av 

translanguaging. Dessa data visade ingen skillnad vad gällde graden av interaktion. Av sex 

elever ansåg endast en elev att det var lite mer interaktion när translanguaging blivit en 

accepterad strategi på lektionerna. De övriga fem eleverna ansåg att interaktionen var 

oförändrad i jämförelse med föregående termin när språkregeln rådde. Man kan alltså 

fastställa att den här elevgruppen inte upplevde translanguaging som en 

interaktionsfrämjande faktor.  

Analysen av data i den här studien visar således att den första frågeställningen är svår att 

besvara. Enligt tidigare forskning (se avsnitt 2.4.2) ska translanguaging främja interaktion 

(Swain & Lapkin, 2000, i García & Li, 2014). Elevernas åsikter som framkom i 

gruppintervjun i föreliggande studie stöder alltså inte detta. En förklaring till att eleverna inte 

upplevde någon förändring i interaktionen kan vara att de ju redan förra terminen använde 

engelska för privata samtal och för att hjälpa varandra att förstå texter. Men deras användning 

av translanguaging var då mer dold. När translanguaging sedan uppmuntrades märkte inte 

eleverna någon skillnad i just interaktionsintensiteten. En annan förklaring kan vara att 

föreliggande studie varit för kort för att uppvisa eventuella förändringar i interaktionen. Enligt 

Rosén och Wedin (2015) bör studier vara longitudinella så att de kan visa 

mönsterförändringar över tid. Det är möjligt att även studier om interaktion bör vara 

longitudinella. Den här studien är inte longitudinell, men det kan hända att med flera 

inspelningar under en längre tidsperiod, skulle större skillnader ha observerats i 

elevinteraktionen. Eleverna skulle då haft längre tid på sig att vänja sig vid att använda 

translanguaging i olika typer av arbetsuppgifter. Ytterligare en förklaring skulle kunna ha 

med elevernas nivå i svenska att göra. Det är ju möjligt att svagare elever skulle använda 

translanguaging mer för att nå förståelse och därigenom interagera mer. Men eftersom nivån 

varierar inom elevgruppen är det svårt att dra några slutsatser om det.  

I likhet med deltagarna i Swain och Lapkins (citerad i García & Li, 2014) studie använde 

eleverna i Svenska skolan translanguaging för att avsluta uppgiften och för att förstå svensk 

vokabulär. I motsats till deltagarna i Swain och Lapkins (citerad i García & Li, 2014) studie 

använde inte eleverna i Svenska skolan translanguaging för grammatiska förklaringar. Denna 

skillnad är svår att förklara med utgångspunkt i data som den här studien genererat. 

Exempelvis förklarar Rosén och Wedin (2015) att barn anser att betydelse är viktigare än 

form, jämfört med vuxna. Men deltagarna i Swain och Lapkins studie och i föreliggande 

studie var ungefär i samma ålder.  

Vad gäller frågan om i vilka situationer eleverna använder svenska respektive engelska när de 

löser uppgifterna framgår det alltså tydligt att de använder sig av translanguaging. Det finns 

många likheter med den användning av translanguaging som Creese och Blackledge (2010) 

beskriver. Båda språken användes för att förklara ord, översätta mellan språken, nå gemensam 
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förståelse, överföra information, få det pedagogiska arbetet att fortlöpa och annotera texter. 

Det som skiljer är att läraren i Svenska skolan inte använder sig av båda språken lika mycket 

som i Creese och Blackledges (2010) studie och inte heller i samma situationer, som till 

exempel på föräldramöten. Det är eleverna i Svenska skolan som använder engelska mest. 

Dock använder läraren mer engelska än tidigare vilket beror på det pedagogiska arbetet och 

utforskandet av translanguaging för denna studie.  

Avslutningsvis är det intressant att notera de likheter som resultaten i föreliggande studie har 

med Ganuza och Hedmans (2014) studie om modersmålsundervisning. Eleverna i Svenska 

skolan uppvisade liknande beteende som modersmålseleverna i Sverige. Båda grupperna 

talade helst majoritetsspråket privat. Vidare försökte modersmålslärarna i Sverige få eleverna 

att hålla sig till bosniska och somaliska liksom lärarna i Svenska skolan tidigare uppmanade 

eleverna att hålla sig till svenska.  

 Elevperspektiv på translanguaging 

Den andra frågeställningen – hur upplever eleverna translanguaging som pedagogiskt verktyg 

– besvarades endast med kvalitativa data från den semistrukturerade fokusgruppintervjun och 

telefonintervjun. Eleverna var helt eniga om att det bara var positivt att få använda båda 

språken i klassrumsarbetet. De ville inte återinföra språkregeln från förra terminen som 

innebar att de skulle hålla sig till svenska. Eleverna ansåg att translanguaging var till hjälp i 

klassrumsarbetet och att det gick ”fortare” och ”lättare” att lösa uppgifterna när de fick 

använda båda språken. I ett tvåspråkigt skrivprojekt i Kanada (Cummins et al., in press i 

Cummins, 2005) uttryckte elever i samma ålder som eleverna i Svenska skolan liknande 

positiva åsikter när de fick använda sina språk som resurs. Liksom eleverna i föreliggande 

studie bedömde de att de också förstod mer av texterna de läste. 

Diskussionen kan sammanfattas med att den tidigare forskning om translanguaging som 

behandlats i bakgrundskapitlet är enig om att translanguaging har stor betydelse som 

pedagogiskt verktyg. Dock behövs det mer forskning i ämnet. Exempelvis uppmanar 

Cummins (2005) i ”A Proposal for Action” alla lingvister och lärare att ifrågasätta den 

enspråkiga ideologi som fortfarande råder i många klassrum. García och Flores (2012) 

uppmanar också till experimenteringar och utveckling av de dynamiska flerspråkiga 

pedagogikerna. I detta ingår också att forska om elevperspektiv. Med tanke på det 

demokratiska synsätt som ingår i begreppet translanguaging är det viktigt att elevernas röster 

får höras.  

 Metodologisk reflektion 

I det här avsnittet reflekteras över vissa metodologiska aspekter av studien. I studien användes 

observationer som ett av datainsamlingsinstrumenten. Borg (2006) tar upp fyra grader av 

observation som forskaren kan inta, nämligen från fullständigt deltagande, då man iakttar i 

smyg utan att röja sin identitet, till den fullständigt observerande, då man till exempel 

tjuvlyssnar och inte har någon kontakt alls med deltagarna. I den här studien hamnade min 

roll mellan de två mittenkategorierna deltagande som observatör och observatör som 

deltagare. Jag var aktiv i klassrummet som lärare samtidigt som eleverna visste att jag utförde 

en studie. Självklart var jag mån om att i just det här arbetspasset hålla mig i bakgrunden 
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eftersom det var elevernas interaktion jag var intresserad av. Samtidigt måste jag finnas där 

ifall eleverna undrade över något. Om jag plötsligt vägrade att interagera med eleverna skulle 

det definitivt ha äventyrat den naturliga miljön.  Att både inneha en aktiv lärarroll på 

lektionen som observeras och observera den innebär troligen viss påverkan på perceptionen 

och objektiviteten. Jag försökte undanröja några av hindren för en trovärdig observation 

genom att föra anteckningar samma dag efter den observerade lektionen och i förväg skriva 

ner mina förutfattade meningar, eller mer specifikt mina förväntningar och farhågor, om 

studien som helhet. Man måste dock alltid komma ihåg att ingen forskare, enligt 

hermeneutiken, kan vara helt objektiv (Poluha, 2007). Enligt Poluha (2007) kan forskningen 

förbättras betydligt om man är medveten om sina egna förutfattade meningar. Därför var mitt 

eget kritiska metaperspektiv viktigt. I detta metaperspektiv ingick också att ha McNiffs 

(citerad i Cohen et al., 2007) varning till nya aktionsforskningsforskare i åtanke: ”Beware of 

happy endings” (s. 308). Det är nämligen mycket troligt att om en lärare undersöker sin egen 

klass och studien inte ger förväntade resultat finns det en risk att läraren blir besviken. 

Besvikelsen kan i sin tur påverka relationerna, interaktionen och stämningen i klassrummet. 

I den här studien fanns inga tekniska möjligheter för videoinspelningar i klassrummet, även 

om sådana inspelningar ökar tillförlitligheten vid observationer (Denscombe, 2009). Däremot 

användes ljudinspelning som egentligen lämpade sig bättre för just den här studien. 

Videoinspelningar kan upplevas ”påträngande och störande” (Denscombe, 2009, s. 259), 

speciellt om de som blir videoinspelade inte är vana vid det. Johnson (citerad i Borg, 2006) 

visar att förstudier kan byggas in i en studie så att deltagarna ”vänjer sig vid observationen 

och eventuell utrustning innan den riktiga undersökningen påbörjas” (s. 246, min 

översättning). Eleverna i den här studien deltog i inspelade intervjuer i en förstudie (Harkin, 

2016) och hade därmed viss vana vid ljudinspelningar. Det föreligger dock alltid en risk att 

observationen i sig påverkar deltagarnas beteende genom ”observatörens paradox”, som 

innebär att observatörens närvaro påverkar deltagarnas tal (Labov citerad i Li Wei, s. 502, min 

översättning).  

 Slutsatser och didaktiska implikationer 

Syftet med det här arbetet var att öka kunskapen om translanguaging som pedagogiskt 

verktyg. Mer specifikt syftade arbetet till att se i vilken utsträckning translanguaging 

förbättrade interaktionen mellan eleverna samt hur eleverna såg på translanguaging. I arbetet 

studerades en grupp tonårselever i Svenska skolan i en engelskspråkig miljö. Som förklarades 

i inledningen är det viktigt att finna pedagogiska arbetssätt som är interaktionsfrämjande så att 

just den här målgruppen får tillfällen att interagera mycket och därmed utveckla sina 

kunskaper i svenska språket.  

Denna studie visade att interaktionen i den undersökta elevgruppen inte ökade med 

translanguaging. Däremot framgick det tydligt att interaktion förekom på både svenska och 

engelska. Den viktigaste slutsatsen är dock elevernas positiva inställning till att använda både 

svenska och engelska i klassrumsarbetet. Denna slutsats uppmuntrar till att fortsätta att 

utveckla translanguaging som pedagogiskt arbetssätt i Svenska skolan. En sådan utveckling 

kan ske med varierade uppgifter och med olika typer av texter.  

I samband med den här studien har Svenska skolan frångått den tidigare enspråkiga 

språkregeln och övergått till en tvåspråkig policy. Dock förekommer det ibland 
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arbetsuppgifter där bara svenska ska användas. Ett exempel är skärmövningar där syftet är att 

beskriva något på svenska. Ett annat exempel är övningar där syftet är att eleverna vid s.k. 

framtvingat utflöde försöker producera begripligt språk. Enligt Swain är det endast när 

inlärarna försöker producera språk som det måste bearbetas både syntaktiskt och semantiskt 

och språkutveckling äger rum (citerad i Lindberg, 2013). Det är därför viktigt att planeringen 

av tvåspråkiga lektioner är noggrann och att man har tydliga mål (García & Flores, 2012). Jag 

tror också att det är väsentligt att ha en dialog med eleverna och elevernas föräldrar om det 

delvis förändrade arbetssättet. Genom att utbyta erfarenheter om våra språkpraktiker kan vi 

synliggöra det Garciá benämner ”osynlig tvåspråkighet” (García, 2009, s. 46, min 

översättning). Enspråkiga är nämligen ofta inte medvetna om de tvåspråkigas praktiker. Jag 

tror att även tvåspråkiga behöver bli mer medvetna om dessa språkpraktiker. På så sätt kan 

elever, lärare och föräldrar känna sig mindre skyldiga när de ”tar till” engelskan för att nå 

gemensam förståelse. 
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Bilaga 1 
 

Hej föräldrar och elever i Svenska skolan i XXX!  10 september 2016 

 

Som en fortsättning på den mini-uppsats jag skrev i våras går jag nu vidare med att skriva 

kandidatuppsats om flerspråkighet och didaktik i svenska som andraspråk. Även nu handlar 

det om användningen av engelska och svenska i klassrummet men denna gång mer specifikt 

om hur de använder sina språkliga resurser för att förstå och skriva svenska texter.  

 

Den här gången skulle jag under höstterminen 2016 vilja spela in eleverna vid ett tillfälle då 

de arbetar för att förstå en given text och vid ett tillfälle då eleverna skriftligt återskapar en 

text i grupp. Efter det skulle jag återigen vilja intervjua eleverna om deras åsikter om 

användningen av engelska och svenska i ovannämnda arbetspass.  

 

Grupparbetena och intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas för att sedan förstöras 

när studien är klar. Det inspelade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och om 

elever nämns i uppsatsen kommer deras namn att vara fingerade. Att delta i inspelningarna är 

helt frivilligt och eleverna kan när som helst avbryta sin medverkan.  

 

När man vill intervjua någon måste man naturligtvis be om tillstånd och när det gäller barn 

under 16 år måste man ha båda vårdnadshavarnas medgivanden. För barn över 16 år räcker 

det med elevernas medgivande men det skulle vara bra om ni vill gå igenom den här 

informationen med de äldre barnen också. 

 

Jag kommer att prata med eleverna om detta men skulle uppskatta om även ni föräldrar läser 

igenom den här informationen med era barn innan ni fyller i blanketten. En blankett för 

eleven att kryssa i bifogas. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Regina Harkin 
studerande vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet 

Kursnamn: SVAIII: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs Kurskod: USS303 

 

........................................................................................................................ 

 

Barnets namn: ................................................................................ 
 

Jag tillåter att mitt barn blir intervjuat och inspelat. 
 
Jag tillåter inte att mitt barn blir intervjuat och inspelat. 

 

 

Vårdnadshavare 1: ……………………………………………………… 

 

Vårdnadshavare 2: ……………………………………………………... 

 

 



 

      

    

 

10 september 2016 

 

 

Blankett till eleverna: 

 

Begäran om tillåtelse att spela in elever under ett arbetspass och 

intervjua elever i Svenska skolan i XXX under höstterminen 2016 i 

studiesyfte för Stockholms universitet. 

 

Intervjun och det inspelade materialet kommer att hanteras konfidentiellt 

och anonymt och kommer att förstöras när undersökningen är färdig. Du 

kan när som helst bestämma dig för att inte vara med i det inspelade 

grupparbetet och/eller intervjun om du skulle ändra dig. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Regina Harkin 

 

........................................................................................................................ 

 

 

 

Elevens namn: ...................................................................................... 

 

 
Jag tillåter att bli intervjuad och inspelad. 
 
Jag tillåter inte att bli intervjuad och inspelad. 

 

 

Elevens underskrift: ............................................................................. 
 

 



 

Bilaga 2  

Samhällskunskapstext första inspelningstillfället (Körner & Lagheim, 2009): 

 

Överklaga domen 

 

Om den tilltalade är missnöjd med sin dom kan han överklaga domen till en högre domstol än 

tingsrätten, en hovrätt. Det finns sex hovrätter i Sverige. Är man inte nöjd med hovrättens 

dom kan även den överklagas. Då överklagar man till Högsta domstolen i Stockholm. Men 

Högsta domstolen tar vanligen bara upp rättsfall som kan vara mönster för hur domstolarna 

ute i landet ska döma i liknande fall. Det kallas för prejudikat. (s.52) 

 

Klassens gemensamt återskapade av texten i Samhällskunskapsboken på tavlan: 

 

Om man inte är nöjd domen man fick i tingsrätten så kan man överklaga till en högre 

domstol, hovrätten. Det finns sex hovrätter. Det finns en domstol som är högre än hovrätten. 

Det är den Högsta domstolen som är i Stockholm. Den tar bara upp rättsfall som kan bli 

prejudikat för de andra domstolarna. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Prejudikattexterna första inspelningstillfället 

 

Eleverna försöker förstå en text i grupper 

 

Elevgrupp E1–E3 

 

Får böta för förföljelse 

 

Totalt över 40 000 kronor kostar det en 60-årig man att han trakasserat en kvinna genom att 

stå utanför hennes bostad och skicka hotfulla sms. Mannen bor i Lund och kvinnan i Malmö. 

Mellan 2006 och 2011 hade de ett förhållande, vartefter de umgicks som vänner i ett par år. 

Sedan hände något som gjorde att de slutade umgås vilket gjorde mannen upprörd. Han kunde 

stå utanför hennes lägenhet, ibland i över en timme.  

 

Mannen döms för olaga förföljelse. Det är som brottsrubricering ett ganska nytt begrepp, utan 

prejudikat från högre instanser. 

 

Anpassat efter http://www.skd.se/2016/09/03/far-bota-for-forfoljelse/ 

 

Elevgrupp E1–E3:s återskapade text (transkriberad, så deras text innehöll möjligen en del 

stavfel): 

 

En sextioårig man måste bötas för olaglig förföljelse. Han trakasserade en kvinna genom att 

skicka henne hotfulla sms. Han får betala 40 000 kronor. De hade ett förhållande i två år men 

nånting hände så de slutade umgås. Mannen blev arg och började stå utanför hennes 

lägenhet i flera timmar. Han döms för olaglig förföljelse. 

 

 

Elevgrupp E4–E6 

 

Lärarfacket stöttar sparkade vikarien 

 

Lärarvikarien som sparkats för att han dragit ut en elev från en lektion har lagen på sin sida. 

Skollagen och ett prejudikat i Högsta domstolen medger nämligen att lärare kan använda 

fysiskt tvång. Prejudikatet slår fast att man får ta tag i nacken och leda en elev genom hela 

skolan till rektorn. 

 

En elev anklagade en lärare för misshandel efter att ha blivit utslängd när han störde en 

lektion han inte skulle vara på. Eleven ska ha fått ett blåmärke när vikarien tog honom i 

armen. Vid ett annat tillfälle ska eleven ha sprutat vatten med en sprejflaska, både på kamrater 

och vikarien. Då tog vikarien sprejflaskan ifrån honom och sprutade tillbaka. Det var rektorn 

som anmälde läraren. 

 

Anpassat efter http://www.skd.se/2016/06/14/lararfacket-stottar-sparkade-vikarien/ 

 

http://www.skd.se/2016/09/03/far-bota-for-forfoljelse/
http://www.skd.se/2016/06/14/lararfacket-stottar-sparkade-vikarien/


 

Elevgrupp E4–E5:s återskapade text (transkriberad, så deras text innehöll möjligen en del 

stavfel): 

 

Lärarvikarien blev sparkad när han tog en elev ur lektionen. Han hade lagen på sin sida. 

Skollagen och Högsta domstolen säger att man får ta tag i elever bakom nacken till rektorn. 

En elev anklagade en lärare för misshandel när han tog tag i hans arm och tog honom ur 

lektionen. Eleven sa att han fick blåmärken. En annan, en annan elev sa att han hade sprutat 

vatten på eleverna och vikarien med en sprejflaska. Vikarien tog flaskan och sprejade eleven. 

Han blev anmälade av rektorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Bilaga 4 

Samhällskunskapstext andra inspelningstillfället (Körner & Lagheim, 2009): 

 

Påföljder 

 

Det ska hända något med den som har gjort ett brott. Samhället måste visa att det ogillar 

handlingen och avskräcka andra från att begå brott. Det som händer brottslingen kallas för 

påföljd och kan till exempel vara ungdomstjänst, böter, fängelse eller vård inom psykiatrin. 

Den som har dömts till ett långt fängelsestraff kan skriva till regeringen och begära nåd. 

Regeringen kan avslå en sådan begäran, men beslutet kan också bli att straffet förkortas eller 

att den dömda blir fri. (s.52) 

 

Elevgrupp E1–E3:s återskapade text (texten var skriven i punktform, här ordagrant 

återgiven men interpunktion och stavning kan ha varit annorlunda) 

 

Påföljd, Något måste hända till den som har gjort brottet. Man kan bötes, få ungdomstjänst, 

fängelse eller psykiatri. Man kan begära nåd. Avskräcka. 

 

 

Elevgrupp E4–E6:s återskapade text (transkriberat, så möjligen fler stavfel i texten, elevens 

uttal av ord har dock bevarats): 

 

Något måste hända med den som har gjort brottet. Samhället måste visa att den ogillar 

behandlingen och ska avskräcka andra från att begå brott. Det som händer till brottslingen 

heter påföljd och kan vara ungdomstjänst, böter, fängelse eller vård i psykiatrin. Man kan 

skriva till regeringen att få nåd. Regeringen kan avslå begiringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 

Transkriptionsnyckel baserad på Creese och Blackledges transkriptionsnyckel (Creese 

& Blackledge, 2010) 

 

(1)  paus i sekunder, kortaste paus som antecknas är en sekund 

tal  transkriberat tal 

STORA BOKSTÄVER betonat tal 

( )  ohörbart tal 

[ ]  scenanvisningar 

 

Efter första transkriptionen lades följande principer till: 

 

• Ny taltur står med liten bokstav.  

• Mellan fraserna används kommatecken. 

• Text ur textbok står i kursiv stil. 

• Ord som läses i textboken, elevernas skrivböcker eller på tavlan skrivs med kursiv stil. 

 

 

   



 

Bilaga 6 

Intervjuguide 

 

1. Vad tycker ni om att få använda både engelska och svenska på lektionerna? 

2. Är det liten eller stor skillnad från förra terminen när vi hade språkregeln? 

3. Finns det något bra med att få använda båda språken? 

4. Finns det något dåligt med att få använda båda språken? 

5. När vi arbetade med att förstå texter, vilket språk tror ni att ni använde mest då? 

6. När vi arbetade med att återskapa, skriva om texter, vilket språk tror ni att ni 

använde mest då?  

7. På vilket sätt påverkar det förståelsen av texterna vi läst, att ni får använda båda 

språken?  

8. Är det lättare att förstå svenska ord när ni får använda båda språken? 

9. Är det lättast att förklara en text mening för mening genom att säga det på ett annat 

sätt på svenska eller genom att översätta till engelska? 

10. När ni skrev om texterna, utan att ha boken att titta i, vilket språk talade ni mest 

då?  

11. I vilka situationer tror ni att ni använt mest engelska den här terminen? 

12. I vilka situationer tror ni att ni använt mest svenska den här terminen? 

13. Tycker ni att ni fick hjälp av era klasskompisar när ni arbetade i grupperna? 

 Vilken typ av hjälp i så fall? 

14. Tycker ni att ni pratar mer eller mindre med varandra i grupparbetena nu när ni får 

använda båda språken? 

15. Förra terminen sa ni i intervjun att språkregeln var bra, att det var bra att vi lärare 

bad er elever att hålla er till svenskan. Skulle ni vilja ha den språkregeln igen? 

16. Andra kommentarer om att använda båda språken? Varför? 

 

Två extra frågor som inte relaterar till studiens syfte och frågeställningar: 

 

17. Vad tyckte de om att försöka förstå en text? (extra fråga eftersom två tyckte det var 

tråkigt, och tre tyckte det var lagom tråkigt/roligt) 

18. Ser ni något pedagogiskt värde i att återskapa en text? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 7 

Stimulusfrågor 

 

Svara på frågorna genom att ringa in det alternativ som passar bäst! 
 

1. Texterna i SO-boken är:  

 

mycket lätta        lätta      på lagom nivå               svåra            mycket svåra 

 

 

2. Att försöka förstå och återskapa texter är: 

 

mycket lätta           lätt     på lagom nivå                 svår              mycket svår 

 

 

mycket tråkigt       tråkigt    lagom tråkigt/roligt roligt             mycket roligt  

 

 

3. Att arbeta i grupp är: 

 

mycket lätt        lätta      på lagom nivå                  svårt           mycket svårt 

 

 

mycket tråkigt      tråkigt      lagom tråkigt/roligt         roligt           mycket roligt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 8 

Analysschema för translanguaging 

Analysenheter 
 Deltagare Elev 1 Elev 2 Elev 3 

Sekreterar

e i 

gruppen 

Elev 4 Elev 5 Elev 6 

Sekreterar

e i 

gruppen 

Lärare + 

[annat 

relevant 

skrivet inom 

klammer] 

Analysenhet 

(mina 

översättninga

r): 

Källa:        

Förklara hur 

uppgiften ska 

genomföras 

 

Creese 

och 

Blackledg

e (2010) 
s.109 

   113 ska vi 

göra den 

här nere 

också? / 
115 inte 

eller? 

114 jag tror 

inte vi skulle 

göra det / 

116 jag tror 
inte vi skulle 

göra det 

FRÅGA 13: 
… FÖRSTÅ 

VAD MAN 

SKA GÖRA, 
OM MAN 

FATTAR 

INTE, SÅ 
DE KAN 

FÖRKLARA 

BÄTTRE 

 117 undrar ni 

över nåt? 

Rätta sig själv 
eller andra 

García 
och Li 

(2014) 

s.61 

253 
domstolen 

[fyller i 

annan elev 

som säger 

“den 

högsta … 
är i 

Stockholm

”] 

205 precedent 
[med korrekt 

betoning på 

första 

stavelsen] / 

241 överklaga 

[rättar annan 
elev som sa 

”åklaga”] / 

280 
prejudikat 

[säger vad 
annan elev sa 

men inte 

hördes] 

 72 ogilla is 
doesn’t 

like / 89 

psychiatric 

248 hovrätter 
[fyller i 

annan elev 

som bara sa 

“hov-“] 

70 ogilla 
is uhm 

blame ( ) 

[Obs! 

felaktig 

rättning] 

 

”In a 
pedagogic 

context to 

make 
meaning”. Här 

med följande 

innebörd:  I ett 

pedagogiskt 

sammanhang 

förstå vad en 
mening eller 

en text 

betyder. 

Anpassat 
efter 

Creese 

och 
Blackledg

e (2010) 

s.109 

 64 en domstol 
som har mer 

… power? / 

358 the 
society has to 

show that ( ) 

and deter 

others from 

committing 

crime / 375–
377 things 

that happen to 

the criminals 
(2) 

consequence 

(2) påföljd the 
thing that 

happen to 

criminals is 
called penalty 

and can for 
example be 

juvenile 

detention and 
fines, prison 

382 the 
person 

who has 

sentenced 
to a long 

prison 

sentence 

can write 

to the ( ) 

338 det 
betyder att 

the 

substitute ( 
) class and 

the law on 

his side / 

104 oh, it’s 

like, write 

to the 
governmen

t to be 

pardoned / 
107 so, the 

governmen

t can (2) 
deny or 

request / 

109 it can 
also be 

decided 
that the 

punishmen

t will be 
shortened 

337 så han 
tog ut en 

student (eng) 

ur en 
lektion? / 59 

something 

will happen 

to the person 

who did the 

crime / 68–
69 mm, so 

community 

have to show 
that the 

don’t, uhm, 

they don’t 
like 

treatment 

and scare off 
the others 

from / 74–75 
so it’s like, 

community 

have to show 
that, they 

  



 

or psychiatric 

care / 390–

391 the 

government ( 
) a decision ( 

) the decision 

can also be 
that penalty 

shortens ( ) 

and that the 
criminal is 

free ( ) 

or the 

person will 

go free / 

279–280 ( 
) att man 

kunde 

skriva till 
(3) 

regeringen 

( ) begära 
om nåd 

eller nåt 

sånt ( ) like 
ask for a 

pardon 

don’t like the 

treatment 

and scare off 

others from 
breaking the 

law / 82 so, 

the thing that 
happens to 

the criminals 

is called 
consequence

s and can for 

example be, 
vad är 

ungdomstjän

st? / 87 fines, 
prison and 

time in uhm 

Ser till att 
arbetet med 

uppgiften 

fortlöper. 

Creese 
och 

Blackledg

e (2010) 
s.110 

547 u-m-
g-a with 

the circle-

s / 549 no, 
it’s just ( ) 

u 

537 böta 
(översätter 

ord) / 548 two 

s.I think / 383 
government  

(talar om vad 

E3 ska skriva) 
/ 385 and can 

request (talar 

om vad E3 
ska skriva) 

384 
governme

nt and  

125 ( ) I 
know what 

it is ( )  

 60 yeah / 
84 it’s 

like / 86 

yeah / 88 
psych- / 

90 yeah, 

psychiatri
c ward / 

95 what? 

/ 126 
yeah, but 

what does 

it mean? / 
236 

(sekretera

re i 
gruppen) 

what’s it 

that 
called, 

like 

what’s it 
called? / 

243 wait 

which 
word ( ) 

was that 

at the 
start? / 

276 how 

do you 
spell that? 

[småskrat
t] / 281 oh 

yeah 

  

Använda 

ordböcker 

Slide 34  

i Garcías 
föreläsnig 

på 

Nationellt 
centrum 

för 

svenska 
som 

andrasprå

ks 
Symposiu

m 2015* 

 508 harassed   332 

substitute, så 

65 

communit
y / 67 

communit

y / 98 
governme

nt is 

regering / 
103 uhm, 

pardon or 

favour / 
128 

doesn’t 

have it 

 

Översätta 

engelska ord 

till svenska 
 

Anpassat 

efter 

Creese 
och 

Blackledg

es 
“bilingual 

  536 

what’s 

fine? 

    



 

label 

quests” 

 (2010) 

s.112 

Översätta 

svenska ord 
till engelska 

 

Se ovan. 471 

Betyder 
det fine? 

477 pay fine 

for following / 
480 stalking / 

489 somebody 

has to pay a 
fine ( ) 

stalking / 380 

juvenile  

Vet ni vad 

böta ( )? 
 

326 

teachers / 
329 stöttar 

är supports 

(3) 
teachers ( ) 

/ typ, 

reported / 
374 en 

lärarevikar

ie ( ) 
substitute ( 

) teacher 

substitute 
(4) han eh 

/ 80 it’s 

like 
consequen

ce / 85 

teenage / 
99 nåd [ber 

om ord] 

319 vet ni 

vad 
lärarfacket 

är? / 328 jag 

vet inte vad 
stöttar men- / 

335 vad 

betyder elev, 
vet ni elev? / 

364 vad 

betyder 
anmälde? / 

390 the 

substitute / 
62 vad är 

samhället? / 

82 vad är 
ungdomstjän

st? / 83 vad 

är 
ungdomstjän

st? / 94 vad 

är nåd och 
regering 

[hårt g]? 

79 what’s 

påföljd? / 
124 

what’s 

fotböja? 

 

Privat prat  Anpassat 
efter 

Creese 

och 
Blackledg

e English 

to joke, 
tease, play 

around 

(2010) 
s 110 

   FRÅGA 
11: …OM 

DU ÄR 

SEN OCH 
VI 

PRATAR 

OM VAD 
VI 

GJORDE I 

VECKAN 
ELLER 

NÅT 

SÅNT SÅ 
BRUKAR 

VI 

ANVÄND
A 

ENGELSK

A 

  PRIVAT 
PRAT PÅ 

ENGELSKA

? [ALLA 
HÖLL MED] 

Förse med 

förklarande 

noter 

Creese 

och 

Blackledg
e (2010) 

s.112–113 

      [1:a 

inspelningen, 

eleverna 
skrev de 

engelska 

orden på 
textlapparna 

med 

prejudikat] 

Tala om språk, 

metakognition 

Martín-

Beltrán 

(2010) i 
García 

och Li 

(2014) 
s.61 

 33 subject 

specific 

words 
[översätter 

lärarens 

”ämnesspecifi
ka ord” men 

ingen förstod 

den engelska 
termen heller 

så begreppet 

behövde 
förklaras noga 

av läraren] 

     



 

Viska på det 

dominanta 

språket 

Ganuza 

och 

Hedman 

(2014) 
s 133 

      [Om 

transkription

en: väldigt 

många 
viskningar 

och ohörbart 

prat på 
inspelningarn

a. Omöjligt 

att bedöma 
på vilket 

språk det 

viskas, 
förmodligen 

på båda men 

mest på 
engelska.] 

Annat         

*http://www.slideshare.net/NCandrasprak/ofelia-garca-hrarkopior-frn-symposium-2015 

 

Teckenförklaringar:  

men- = avbrutet ord, förmodligen ”menar” eller ”menas” 

Första inspelningen skrivs med kursiv stil  

Andra inspelningen skrivs med vanlig stil 

Citat från intervjun som passar in i analysschemat skrivs med STORA BOKSTÄVER 
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