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Abstract 
Swedish for Immigrants (SFI) is a study program provided by Swedish municipalities to those who are 
resident in the country, above the age of 16 and in need to acquire basic skills in the Swedish language. 
Through this course, students are expected to develop their language knowledge to a level that allows 
them to participate actively in society as well as communicate freely at work or in other educational 
environments.  

The aim of this study is to analyse how teachers and students in two different SFI classrooms use 
their linguistic repertoires to make meaning in oral interaction with each other. Moreover, the study 
intends to investigate the study participants’ stance of the use of different languages at SFI.  

This has been done with translanguaging as the main theoretical framework. Translanguaging is 
an approach to multilingualism which takes into consideration multilingual individuals’ lived 
experiences and language practices as ways for them to make meaning. Through this approach, every 
language that is represented in the classroom and other semiotic resources are valued as a part of a 
multilingual person’s linguistic repertoire and can therefore be used in interaction. Because 
translanguaging has been mainly used in research about primary school and in contexts where English 
is the target language, this thesis wanted to further explore how translanguaging is used as a pedagogical 
approach in a Swedish as a second language course where the students are adults.  

Designed as a qualitative research, the study has employed classroom observations and semi- 
structured interviews as the research methods. First, classroom observations were conducted in the two 
studied classrooms and were documented by means of field notes and audio recordings. After an initial 
analysis of all the data collected through the observations, the study participants were interviewed about 
their stance on the use of multiple languages as a mean of instruction and about their recollections of 
some critical moments using the stimulated recall technique.  

The study results showed that the teacher in one classroom only used Swedish as the language of 
instruction, while the teachers in the second classroom drew upon both their and their students’ linguistic  

repertoires in their teaching. The interview with one of these teachers showed a positive stance 
towards the use of the different resources from both teachers’ and students’ linguistic repertoires. 
Students in both classrooms were observed using different languages, such as Swedish, English and 
their mother tongues, as well as body language and other resources as a way to make meaning in 
interaction with others and solve tasks. Interviews with students showed though different attitudes 
towards the use of different languages in SFI-instruction: while some students see positive sides in the 
possibility of using their other languages during classes, other students expressed an opposition to this 
practice and a preference for the use of Swedish only.  
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1 Inledning 
 

Translanguaging, eller transspråkande på svenska (Torpsten et al, 2016) är ett perspektiv på 

flerspråkighet som sätter flerspråkiga individers faktiska språkliga praktiker i centrum. Dessa utgör 

en ny norm för att studera flerspråkiga människors sätt att kommunicera och skapa mening vilken tar 

avstånd från enspråkighetsnormen. Genom detta nya perspektiv tas hänsyn till flerspråkiga individers 

språkliga repertoarer i sin helhet och till alla resurser som utnyttjas i interaktion med andra (García, 

2009). 

Dessutom kan transspråkande användas som ett pedagogiskt förhållningssätt vilket innebär att 

både lärares och elevers språkliga repertoarer utnyttjas i undervisningen för att skapa mening och 

främja både språk- och identitetsutveckling (García & Li, 2014). Detta innebär ett skifte från 

övertygelsen att endast målspråket ska användas inom andraspråksundervisning. Forskning om 

transspråkande har riktats mestadels mot grundskolan och har undersökt engelska som målspråket. 

Därför behöver forskningen om hur transspråkande kan användas inom vuxenutbildning i kontexter 

där engelska inte är målspråket utökas. 

I denna studie undersöks hur lärare och elever i två Svenska för invandrare (SFI) klassrum 

använder sig av sina språkliga repertoarer i muntlig interaktion samt förhåller sig till en flerspråkig 

undervisning genom att använda translanguaging som teoretiskt ramverk. SFI är en utbildningsform 

som erbjuds av de svenska kommunerna till dem som är folkbokförda i Sverige, är över 16 år och 

behöver tillägna sig grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildningens mål är att förse 

eleverna med en språklig nivå som tillåter dem att aktivt delta i det svenska samhället (Skollagen 

2010:800). 

Studien är en kvalitativ studie där icke-deltagande klassrumsobservationer och intervjuer med 

studiens deltagare används för att belysa hur lärare och elever inom SFI utnyttjar sina språkliga 

repertoarer i interaktion med andra och vilka attityder de har till användningen av andra språk än 

svenska i undervisningen. Genom att använda transspråkande som teoretiskt ramverk kan 

användningen av både olika språk och andra semiotiska resurser uppmärksammas i den studerade 

kontexten. På detta sätt siktar studien på att utöka forskningsfältet både vad det gäller studier om 

svenska som andraspråk och i synnerhet SFI-utbildningen samt studier om transspråkande som 

pedagogiskt förhållningssätt inom vuxenutbildning.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 
 

Det övergripande syftet för denna studie är att belysa språkliga normer inom SFI-utbildningen. I 

synnerhet undersöks hur lärare och elever inom SFI förhåller sig till en flerspråkig undervisning och 

hur de använder sina olika språkliga repertoarer i undervisning. 

Studien har som mål att belysa hur de olika språkliga repertoarerna utnyttjas i interaktion mellan 

lärare och elever samt eleverna sinsemellan. Detta görs genom tre forskningsfrågor: 

 
1) Hur använder lärare sin språkliga repertoar i undervisningen? 

2) Hur använder elever sin språkliga repertoar i muntlig interaktion? 

3) Vilka attityder har lärare och elever till en flerspråkig pedagogik? 

 

För att besvara dessa frågor kommer klassrumsinteraktion i två olika skolor att observeras och 

analyseras. 

 

3 Bakgrund 
 

I detta avsnitt ges en bakgrund till SFI som utbildningsform, teoretiska perspektiv samt tidigare 

forskning. Först beskrivs SFI enligt vad som uttrycks i skollagen och kursplanen. Därefter presenteras 

det teoretiska ramverk som används i denna studie. Translanguaging är centralt för denna 

undersökning och presenteras därför djupgående genom olika forskares perspektiv. Slutligen 

redogörs för ett antal empiriska studier som handlar om både translanguaging och SFI-utbildningen. 

 

3.1  SFI som utbildningsform 

 

Svenska för invandrare (SFI) är en utbildningsform som anordnas av svenska kommuner och erbjuds 

till dem som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket (Skollagen 2010:800). I skollagen 

20 kap. 31 § uttrycks att den som har fyllt 16 år och som är folkbokförd i Sverige har rätt att delta i 

SFI i sin hemkommun. Utbildningen har som primärt mål att ge elever möjlighet att utveckla 

kunskaper i svenska som kan användas i vardagslivet för att kunna fungera och aktivt delta i 

samhället, arbeta och eventuellt fortsätta sina studier. Därmed läggs mycket vikt på att elever ska lära 

sig att kommunicera i olika kontexter och anpassa sitt språk till de varierade situationer som de möter 

i sin vardag. För att utbildningen ska anpassas till elevernas olika behov har SFI organiserats i tre 
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studievägar och fyra kurser. På detta sätt kan varje elev placeras i den studieväg som bäst möter 

dennes tidigare kunskaper och skolerfarenhet. Vidare ska lektioner schemaläggas på ett sätt som 

tillåter eleverna att samtidigt läsa andra kurser eller arbeta (Skolverket, 2018). 

Studieväg 1 riktar sig till de personer som saknar eller har kort studiebakgrund och innehåller 

fyra kurser: A, B, C och D. Studieväg 2 är tänkt för de personer som har grundskoleutbildning och 

innehåller kurser B, C och D. Studieväg 3 vänder sig till de personer som har gymnasial eller högre 

utbildning från sitt hemland och är vana vid att studera. Studieväg 3 innehåller kurserna C och D. 

Efter avklarad D-kurs har eleverna möjlighet att fortsätta läsa en grundläggande kurs i svenska som 

andraspråk (SAS) inom vuxenutbildning. Dessutom har de elever som kategoriserats som illiterata 

eller som inte behärskar det latinska alfabetet möjlighet att läsa en utbildning i läs- och 

skrivfärdigheter vid sidan av sina SFI-lektioner (Skolverket, 2018). 

Enligt kursplanen är kunskapskraven efter avslutad SFI-utbildningen att ”eleven kan förstå 

tydligt tal i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv” 

(2018:13); ”eleven kan läsa, förstå, och använda enkla texter med viss komplexitet i vardags-, 

samhälls-, studie- och arbetsliv” (2018:16); ”eleven kan, med viss anpassning till syfte och 

samtalspartner, kommunicera i både informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, 

studie- och arbetsliv” (2018:19); ”eleven kan, med viss anpassning till syfte och mottagare, 

kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och 

arbetsliv” (2018:22); ”eleven kan skriva enkla texter, med viss anpassning, till syfte och mottagare, 

för att kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och 

arbetsliv” (2018:25). 

 

3.2 Teoretiskt ramverk 
 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras. Undersökningen baseras på 

translanguaging som är ett perspektiv på flerspråkighet enligt vilket flerspråkiga människors faktiska 

språkliga praktiker ställs i centrum. Termen introducerades som en del av det så kallade multilingual 

turn (Conteh & Meier, 2014:8). Detta paradigmskifte representerade en förändring i hur 

flerspråkighet började betraktas inom andraspråksforskning och beskrivs i avsnittets inledning. 

Mazak (2017:5) belyser hur translanguaging är en teori om hur flerspråkiga individer använder 

sig av sina språkliga repertoarer i faktiska situationer, ett pedagogiskt förhållningssätt som syftar till 

att uppmärksamma lärares och elevers språkliga repertoarer samt en samling av de flerspråkiga 

praktiker som involverar dessa språkliga repertoarer. Av denna anledning har translanguaging valts 

som teoretiskt ramverk för föreliggande undersökning. Eftersom studien syftar på att studera hur 
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lärare och elever använder sig av sina språkliga repertoarer i interaktion inom SFI-undervisning blir 

translanguaging ett sätt att studera de språkliga praktiker som involverar olika benämnda språk i 

muntlig interaktion och samtidigt hur flerspråkighet används som en resurs i undervisningen. 

 

3.2.1 The multilingual turn 

 

Translanguaging är som nämnt en del av den flerspråkiga vändningen vilken beskriver ett skifte i 

andraspråksforskningen från en enspråkighetsnorm till en syn på flerspråkighet som präglas dels av 

en större hänsyn till flerspråkiga individers språkliga praktiker och dels av undervisningsmetoder som 

involverar flerspråkiga elevers och lärares olika språkliga kunskaper (Conteh & Meier, 2014). Enligt 

Conteh & Meier (2014) har det skett en förändring i hur forskare betraktar flerspråkighet under 2000-

talet och detta beror främst på två anledningar. För det första har globalisering lett till att alltfler 

människor rör sig mellan olika stater och tar med sig sitt olika språkliga bagage. Detta skapar 

flerspråkiga områden där flerspråkighet har blivit normen och även människor med begränsade 

färdigheter i två eller flera språk betraktas som flerspråkiga. För det andra har minoritetsspråk och 

mindre språkliga varieteter börjat tas större hänsyn till i utbildningssammanhang. Genom denna 

process har elever med olika språkbakgrunder kunnat uppmärksammas och validerats i skolan 

samtidigt som att lärarnas språkliga repertoarer har kunnat utnyttjas mer i undervisningen. Tack vare 

den koppling som finns mellan skola och samhälle menar Conteh & Meier (2014:6) att en sådan 

inställning till flerspråkighet kan leda till större jämlikhet mellan människor med olika språkliga och 

kulturella bakgrunder. 

May (2014) belyser också hur denna perspektivvändning har de fördelar som nämns av Conteh 

& Meier (2014). Dessutom uppmärksammar han att detta perspektiv på flerspråkighet är nytt bara för 

det eurocentriska forskningsfältet. Han skriver att flerspråkighetsnormen är något som är vanligt 

förekommande och länge har kunnat observeras i andra delar av världen där människor dagligen 

använder sig av olika språk. Dessutom belyser han att inte mycket konkret har hänt i de praktiska 

situationer där flerspråkighet bör ha en plats, såsom kurser i främmande språk där målspråket 

fortfarande anses vara det enda som kan användas under lektionerna. 

Paquet-Gauthier & Beaulieu (2016) påpekar på ett liknande sätt att språkdidaktiken fortfarande 

inte präglas av detta nya perspektiv på flerspråkighet. Däremot belyser de hur den flerspråkiga 

vändningen har haft en stor betydelse inom området eftersom det har flyttat fokus från en 

inföddsliknande språkbehärskning till ett begrepp som kallas för multicompetence (2016:168). På 

samma sätt uppmärksammar de hur begreppet språkinlärning bör ersättas av språkutveckling samt 

interferens bytas ut mot tvärspråkligt inflytande (2016:168). Dessa nya termer överensstämmer bättre 
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med den nya synen på flerspråkighet där modersmålsliknande språkbehärskning inte längre ses som 

ett mål, utan utgår från flerspråkiga individers faktiska språkliga kompetenser och vardagliga 

språkanvändning. Inom andraspråksundervisning uppmärksammar Paquet-Gauthier & Beaulieu 

(2016) hur detta nya perspektiv inte fokuserar på att andraspråkselever ska lära sig att tala och skriva 

som förstaspråksanvändare utan vikten ligger på att flerspråkiga elever ska bygga vidare på sina 

språkliga repertoarer och utveckla sin kommunikationsförmåga. 

Sammanfattningsvis menar Conteh & Meier (2014), May (2014) och Paquet-Gauthier & 

Beaulieu (2016) att den flerspråkiga vändningen har utgjort en grund för att olika forskare har kunnat 

utveckla sina förhållningssätt gentemot flerspråkighet och språkanvändning i flerspråkiga kontexter. 

I det kommande avsnittet presenteras translanguaging enligt olika forskares perspektiv.   

 

3.2.2 Translanguaging som perspektiv på flerspråkighet 
 

Begreppet translanguaging började användas av Cen Williams 1994 för att beskriva hur 

undervisningen i både engelska och walesiska skulle kunna fungera i ett klassrum med tvåspråkiga 

elever. Han myntade ordet trawsieithu som senare översatts till translanguaging, på svenska också 

kallad transspråkande (Torpsten et al, 2016). Sedan dess har fenomenet studerats av olika forskare 

som har utvecklat sina egna perspektiv om vad transspråkande innebär och om hur flerspråkiga 

människors språkliga praktiker kan studeras. 

García (2009) beskriver transspråkande som ett sätt att betrakta två- och flerspråkighet vilket 

tar avstånd från enspråkighetsnormen. Enligt henne omfattar transspråkande de språkliga praktiker 

som är typiska för flerspråkiga individer: flerspråkighet är inte bara en summa på olika språk utan ett 

kontinuum där olika språkliga repertoarer samexisterar samtidigt och används parallellt av 

flerspråkiga individer för att kommunicera mellan varandra samt för att skapa och förhandla mening 

i olika kontexter. Transspråkande är därför något mer än enkel kodväxling eftersom det inte bara 

handlar om att byta mellan språk utan att dra nytta av olika språkliga kompetenser som är lämpliga 

för att kommunicera med andra flerspråkiga individer och anpassa ens språkliga repertoar till 

mottagaren. På det här sättet är transspråkande både en social och kognitiv aktivitet som kännetecknar 

flerspråkigas kommunikation (García & Li, 2018). Vidare belyser de (ibid.) att transspråkande 

överskrider språkliga gränser och innefattar alla modaliteter som används inom den meningsskapande 

processen, såsom skrift, bilder eller gester. Meningsskapande och meningsförhandling definieras av 

Blommaert (2010) som två processer där ens språkliga repertoarer och livserfarenheter samarbetar 

för att nå förståelse i kommunikation med andra, alltså i sociala sammanhang. 

Canagarajah (2013) använder sig av termen translingual practices för att uttrycka sin syn på 

transspråkande praktiker. Han fokuserar också på flerspråkigas levda sociala praktiker där olika språk 
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och modalitet kombineras och används för att skapa och förhandla mening och kallar detta för 

codemeshing. Vidare belyser han som García (2009) att dessa praktiker inte är något nytt utan att det 

är själva teorin som håller på att utvecklas. Genom att distansera sig från termen multilingual vill han 

uppmärksamma skillnaden mellan ett sätt att se på språk som separata enheter och belyser istället att 

språk kan vara dynamiska och överskrida de gränserna som de historiskt har tilldelats. Av samma 

anledning skriver Canagarajah inte om code-switching eller code-mixing eftersom dessa två begrepp 

innebär att man blandar ihop språk som är betraktade som olika och separata enheter, medan 

codemeshing överskrider dessa gränser och reflekterar forskarens syn på att man inte behöver 

behärska ett språk fullt ut för att kunna förstå och utnyttja det. 

Canagarajah (2013) menar att flerspråkiga individer inte behärskar sina olika språk som 

separata enheter eller system, utan deras språkliga kompetens innehåller alla de olika språk de kan. 

Detta innebär att flerspråkiga människor kan använda sig av delar av sina språkliga repertoarer utan 

att uppleva gränser mellan olika språksystem eller mellan olika modaliteter. Både vad det gäller 

skrift- och talproduktion kan flerspråkiga individer harmonisera sina språkliga repertoarer genom så 

kallad codemeshing och skapa mening. Denna blandning av språk och modaliteter representerar en 

flerspråkig människas sätt att uttrycka sig och kan lätt förstås av andra flerspråkiga individer som 

kommunicerar med liknande praktiker. Dessutom menar Canagarajah (2013) att codemeshing även 

används av enspråkiga personer eftersom kännedom av ett enda språk också innebär att kunna byta 

mellan varieteter och register när behovet uppstår. På ett liknande sätt kan vi också prata om 

codemeshing när flerspråkiga individer uttrycker sig på ett enda språk eftersom tvärspråkliga 

praktiker fortfarande är involverade i produktionen av resultatet.  

Termen tvärspråklig praktik skiljer sig från transspråkande enligt Canagarajah (2013:14) 

eftersom han menar att begreppet transspråkande såsom det presenterades av García pekar på en 

kognitiv process medan tvärspråklig praktik vill framhäva att flerspråkiga människor använder sina 

språkliga repertoarer med ett socialt syfte. García & Li (2014) påpekar dock att allt transspråkande 

har ett socialt syfte eftersom det används för att skapa och förhandla mening genom ens språklig 

repertoar. 

Tvärspråklig kommunikation baseras inte på kunskaper om grammatik eller språkregler utan 

på den performativa kompetensen som tillåter flerspråkiga individer att anpassa sina språkliga 

repertoarer till olika situationer och sammanhang. Kreativitet och aktivitet är två centrala punkter 

som kännetecknar tvärspråkliga praktiker och som får flerspråkiga individer att kunna skapa och 

förhandla mening även när de inte har något gemensamt språk eller när behärskningsnivån i ett språk 

inte räcker till för att kunna föra samtal på det språket (Canagarajah, 2013:14). 
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 Ytterligare ett perspektiv presenteras av Li Wei (2011) som bygger sin förståelse av 

transspråkande på begreppet languaging vilket innebär att han också försöker gå över det 

oföränderliga begreppet av språk som enhet och syftar istället på begreppet språkande. Detta syftar 

mer på en process där språk används med ett socialt syfte i interaktion. Lis perspektiv är återigen ett 

som sätter den sociala sfären i centrum och som betraktar språk som ett medel för att kommunicera 

med andra. Precis som García (2009) och Canagarajah (2013) menar han att interaktionen är en viktig 

del av transspråkande eftersom det är framförallt en social praktik där flerspråkiga individer möts och 

skapar mening. På liknande sätt som de ovannämnda forskarna framhäver Li (2011) att 

transspråkande är något som redan är observerbart och som har funnits länge i människans historia. 

Li skriver att transspråkande är både en praktik där flerspråkiga individer utnyttjar sina olika 

språkliga repertoarer genom olika möjliga modaliteter, som till exempel skrift, bilder eller 

kroppsspråk, och samtidigt en praktik som skapar det så kallade translanguaging space (Li, 2011). 

Han definierar detta begrepp som ett spatialt och socialt utrymme där flerspråkiga individer har 

möjlighet att använda sina språkliga repertoarer tillsammans med sina kulturer, åsikter och tidigare 

erfarenheter för att skapa mening och förstå världen runtomkring. Samtidigt transformeras detta 

transspråkande utrymme genom kontakt med andras utrymme i en kontinuerlig process som sker 

varje gång flerspråkiga individer möts och försöker kommunicera genom sina olika resurser. 

Lis utrymme skapas av transspråkande praktiker och blir samtidigt det utrymmet där 

transspråkande sker vilket leder till att flerspråkiga människor utvecklar sina transspråkande 

utrymmen tack vare olika sociala praktiker och livserfarenheter. Utrymmet kännetecknas av två 

faktorer som är centrala i Lis teori: kreativitet och kritik. Dessa faktorer samarbetar med varandra och 

resulterar i transspråkande, sett både som en språklig praktik och som ett sätt att utveckla ens 

flerspråkiga identitet. 

Kreativitet innebär enligt Li (2011) att man kan gå emot existerande regler och konventioner 

om till exempel beteende och språk för att skapa sitt eget sätt att existera och kommunicera. Kritik 

innebär förmågan att problematisera existerande normer och hantera olika situationer på bästa sätt 

tack vare tidigare kunskaper om hur man kan agera i vissa sammanhang. 

Li (2011) menar att kombinationen av dessa två faktorer är grunden för att flerspråkiga 

människor kan agera i deras transspråkande utrymme och fortsätta utvecklas tack vare möten med 

andra flerspråkiga individer och deras erfarenheter. Att utnyttja både ens kreativitet och kritik är 

nyckeln till att skapa nya transspråkande praktiker eftersom man behöver kritik för att uppfatta vilka 

normer som gäller vid en viss situation samtidigt som man behöver kreativitet för att bryta dessa 

normer och komma på ett eget sätt att få fram sitt personliga flerspråkiga jag. 
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Mazak (2017) menar att transspråkande har olika aspekter. Det en teori om flerspråkighet, ett 

pedagogiskt förhållningssätt samt en samling av språkliga praktiker. Dessutom menar hon att 

transspråkande är transformativ eftersom det förändras genom användningen av språkliga praktiker i 

meningsskapandeprocessen vilket vidare omdefinierar vad transspråkande är och hur det används 

(2017:6). Som andra forskare (García, 2009; Canagarajah, 2013; Li, 2011) menar Mazak att 

transspråkande innebär mer än vad enkel kodväxling brukar förstås som eftersom det innefattar både 

språk- och modalitetbyte som en del av den språkliga processen. 

Även om translanguaging går utanför idén om språk som separata enheter används i studien 

olika benämnda språk för att analysera och beskriva språkanvändningen. Canagarajah skriver att 

benämningen av åtskilda språk är en praktisk nödvändighet även i studier om transspråkande och att 

”the translingual orientation posits that while languages resources are mobile, they acquire labels 

and identities through situated uses in particular contexts and get reified through language 

ideologies. Therefore, labeled languages and language varieties have a reality for social groups” 

(2013:17). Språk såsom svenska, engelska, ryska eller arabiska kommer alltså att benämnas i 

redogörelsen av studiens resultat med syfte på att visa hur lärare och elever använder sig av olika 

drag av deras språkliga repertoarer i interaktion. 

 

3.2.3 Translanguaging som pedagogiskt förhållningssätt 
 

Transspråkande som pedagogiskt förhållningssätt kännetecknas enligt García (2009) av två primära 

principer: social rättvisa och social praktik. Med social rättvisa menar hon att alla språk har lika värde 

och alla elevers språkliga repertoarer borde belysas och utnyttjas i undervisningen på ett sätt som får 

alla elever att känna sig sedda och beaktade. Detta innebär nödvändigtvis inte att alla språk får ha lika 

mycket plats i undervisning utan att alla språk uppmärksammas på olika sätt och används av läraren 

i avsikt att engagera sina elever och få alla att förstå lektionsinnehållet. Viktigt blir också att utnyttja 

allas språkliga kompetenser för att främja både språk- och kunskapsutveckling. Social praktik innebär 

inlärningens sociala sida, alltså att språkinlärningen förs fram genom olika språkliga praktiker som 

involverar både läraren och eleverna. Interaktion spelar en viktig roll eftersom diskussioner och arbete 

i grupper kan representera ett moment där elever kan samarbeta för att lösa uppgifter genom att 

förhandla om mening med sina olika språkliga repertoarer. Detta innebär både språkliga resurser och 

andra hjälpmedel, såsom kroppsspråk och digitala verktyg. 

Mazak (2017) menar också att transspråkande är ett pedagogiskt förhållningssätt som hjälper 

både lärare och elever att dra nytta av hela sina språkliga repertoarer för att skapa och utveckla språk- 

och ämneskunskap. Framförallt betonar hon vikten av transspråkande som pedagogik när det gäller 

vuxenutbildning: den nuvarande migrationsström av människor mellan olika länder och kulturer är 
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en resurs som bör utnyttjas mer. Eftersom vuxna tar med sig olika språk och erfarenheter när de 

migrerar kan transspråkande inom vuxenutbildning ta vara på dessa egenskaper och främja en mer 

jämställd situation mellan majoritets- och minoritetsspråk. Detta har likheter med Garcías fokus på 

social rättvisa och belyses också av Carroll (2017) som synliggör hur vissa språk, som till exempel 

engelska, relateras till högre utbildning medan andra betraktas som mindre värdefulla enligt vissa 

oskrivna regler. Genom transspråkande menar han att alla språkliga repertoarer som förekommer i ett 

klassrum ges samma värde vilket leder till bättre och mer betydelsefull undervisning för alla elever. 

Genom att ge prestige till minoritetsspråk kan lärare främja sina elevers språk-, kunskaps- och 

identitetsutveckling eftersom transspråkande tillåter alla att hitta sitt eget sätt att skapa mening. 

Dessutom utvecklas transspråkande genom att flerspråkiga människor går igenom nya erfarenheter 

och möter nya sätt att transspråka på grund av transspråkandes transformativa karaktär. Som 

konsekvens framhäver Carroll att transspråkande i högre utbildning kan underlätta tillträde för de 

människor som inte behärskar majoritetsspråket vilket i sin tur kan leda till utökade möjligheter inom 

högre utbildning för de som talar språk vilka inte vanligtvis associeras med undervisning (2017:184). 

På ett liknande sätt belyser García (2017) hur transspråkande är ett viktigt verktyg när det 

handlar om språkutveckling för vuxna migranter. Hon skriver om hur den flerspråkiga vändningen 

på ett teoretiskt plan har betytt att flerspråkighet ges en större vikt men att på ett mer praktiskt plan 

har inte mycket hänt inom främmande- och andraspråksutbildning. Enligt henne spelar lärare en stor 

roll i detta eftersom det är de som bör introducera transspråkande i sina klassrum och tillåta elevernas 

språkliga repertoarer att bli en del av undervisningen. Detta kan göras genom att betrakta det nya 

språket som en ny del av elevernas språkliga repertoar istället för ett helt nytt språk som ska läras 

som en separat enhet. 

García (2017) uppmärksammar just skillnaden som finns mellan en vuxen som vill lära sig ett 

nytt främmande språk och en vuxen migrant som måste ta sig an ett nytt språk och använda det för 

att kunna leva och vara delaktig i ett nytt samhälle. Denna omständighet betyder att lärare måste ta 

hänsyn till elevernas tidigare kunskaper och bygga på deras språkliga repertoarer på ett sätt som är 

lämpligt och anpassat till deras livssituationer. I synnerhet skriver hon att en transspråkande 

pedagogik för vuxna migranter bör följa dessa principer: 

• få elever att bli aktiva deltagare i undervisningen; 

• ta vara på deras styrkor och intressen; 

• se till att elever får möjlighet att använda sig av språket under lektionerna på ett praktiskt sätt; 

• var medveten om elevernas livsomständigheter och dra nytta av den i undervisningen; 

• försök få elever att lära sig det nya språket genom att bygga vidare på deras tidigare 

repertoarer (2017:21). 
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3.3 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer tidigare empiriska studier om både transspråkande och SFI att presenteras. 

Vad gäller transspråkande är studier som fokuserar på vuxenutbildning fortfarande få. De flesta 

undersökningar som har riktat fokus mot detta fenomen har studerat hur transspråkande kan användas 

inom grundskolan, med speciell hänsyn till USA och Storbritannien som studiefält där engelska 

utgjort målspråket. I avsnittet om tidigare studier om transspråkande redogörs för ett antal studier 

som berör olika språk och kontexter i avsikt att visa ett brett forskningsfält. Dessutom har studierna 

som valts fokus på högre utbildning eftersom föreliggande studien också handlar om 

andraspråksundervisning för vuxna elever. Vidare har de flesta studier som presenteras i avsnittet 

använt samma eller liknande metoder som i denna undersökning. 

I avsnittet om SFI presenteras en överblick över tidigare studier både om själva 

utbildningsformen men också aspekter på lärandet, undervisningsmetoder och 

andraspråksanvändning. Vidare redogörs för två avhandlingar som berör möjligheter till muntlig 

interaktion och lärande på andraspråket inom praktik för vuxna elever respektive muntlig färdighet i 

ett andraspråk och dess bedömning. Avsnittet avslutas med en studie där transspråkande används som 

teoretiskt ramverk för att analysera muntlig interaktion inom SFI. 

 

3.3.1 Translanguaging inom vuxenutbildning 

 

Vad gäller transspråkande inom vuxenutbildning har några studier genomförts inom högre utbildning. 

Mbirimi-Hungwes studie (2016) handlar om transspråkande som pedagogiskt förhållningssätt för 

universitetsstudenter. Vad Mbirimi-Hungwe vill utforska är ifall transspråkande kan vara en lämplig 

resurs för att hjälpa elever att skapa och förhandla mening när de jobbar i grupper och försöker förstå 

en text skriven på akademisk engelska. Eftersom alla elever i kursen har en förmåga att förstå 

akademiska texter är syftet med studien att undersöka ifall transspråkande kan göra en skillnad för de 

elever som inte har tillräckliga kunskaper i engelska för att förstå texten i sin helhet. Vad forskaren 

kommer fram till är att möjligheten att diskutera texten på andra språk än engelska samt att använda 

ordbok för att slå upp vissa ord leder till en bättre förståelse av okända ord samt hela texten. Eleverna 

som fick förhandla mening mellan varandra visade en fördjupad förståelse av texten genom att 

producera en egen sammanfattning där textens centrala punkter diskuterades. Mbirimi-Hungwe 

(2016) menar att möjligheten att transspråka visar sig vara en fördel för de elever som inte själva 



	 11 

skulle kunna förstå en akademisk text på ett andraspråk eftersom de får stöttning både från andra 

elever samt från läraren när behovet uppstår. 

Daray-Hansen, Barfod och Schwarz (2017) undersöker också transspråkande i högre 

utbildning, nämligen vid Roskilde Universitet i Danmark. Vid denna institution har transspråkande 

fått en plats inom ett program som tillåter kandidatstudenter att följa en transspråkande utbildning 

som erbjuds i tre språk: franska, spanska och tyska. Inom dessa program sker undervisningen på både 

danska och det valda språket och alla lärare uppmuntrar eleverna att använda transspråkande som en 

resurs för att lära sig både språk och kunskaper. I synnerhet följer Daray Hansen et al. (2017) 

inriktningen mot tyska och undersöker hur transspråkande används under lektionerna samt elevernas 

och lärarnas attityder till denna praktik. Vad studien visade var att lärarna uppmuntrar transspråkande 

praktiker genom att använda tyska och stimulera elever att göra detsamma, samtidigt som de tillåter 

elever att använda danska när de känner ett behov eller när de behöver förhandla om mening. Eleverna 

försöker att använda tyska i de flesta momenten men detta val styrs ofta av behärskningsnivå vilken 

skiljer sig från elev till elev. Dessutom visar forskarnas observationer att studenter inte har några 

problem med att byta mellan språk och stötta varandra både på tyska och danska. Ett intressant resultat 

kommer från enkäter som både elever och lärare fick svara på. Medan de flesta elever var positivt 

inställda till att ha möjlighet att kunna använda både tyska och danska under lektionerna samt att de 

uppskattade hur detta ledde till språkutveckling, tyckte de flesta att transspråkande var en del av 

processen som skulle leda dem till att använda bara tyska. Detta visar att elever fortfarande tycker att 

enspråkighetsnormen bör gälla även i ett program som aktivt uppmuntrar att utnyttja ens 

språkrepertoar i sin helhet. Vad det gäller lärarna visade studien att deras användning av det tyska 

språket främst berodde på deras kunskaper i detta, vilket visade sig genom att olika lärare använde 

sig av tyska olika mycket i undervisningen. Trots detta menade alla intervjuade lärare att 

transspråkande var en positiv praktik och de uppskattade möjligheten att kunna använda de olika 

språkresurserna inom programmet. 

Mazak, Mendoza & Pérez Mangonéz (2017) erbjuder ett annat exempel på transspråkande inom 

högre utbildning. De undersöker och jämför hur tre olika lärare använder sig av sina språkliga 

repertoarer för att undervisa i ett universitet i Puerto Rico. I detta land brukar engelskan kopplas till 

högre utbildning men samtidigt finns det en känsla av motstånd mot detta språk eftersom det anses 

vara ett verktyg för en vidare kolonisering av landet utförd av USA (Mazak et al., 2017). Den första 

observerade läraren är en puertoricansk man som undervisar främst på spanska men som använder 

sig av material och begrepp på engelska. Genom att blanda de två olika språken ämnar han dels bredda 

sina elevers kunskaper inom ämnet och dels introducera och göra dem bekanta med specifika ord och 

begrepp på engelska i avsikt att ge eleverna möjlighet att vara deltagande i fältet på en internationell 
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nivå. Den andra läraren är en nordamerikansk man som talar och undervisar främst på engelska. 

Kurslitteraturen som han använder är också på engelska och detta ställer elever inför utmaningen att 

kommunicera och lära sig på detta språk. Trots sina begränsade kunskaper i spanska tillåter denna 

lärare sina elever att prata på detta språk, speciellt när de ska arbeta i grupper. Mer sällan använder 

han också spanska för att försäkra sig att eleverna har förstått lektionsinnehållet. Den tredje läraren 

är en nordamerikansk kvinna som blandar fritt spanska och engelska under sina lektioner med olika 

syften. Tack vare hennes färdigheter i både engelska och spanska kan denna lärare använda sig av 

båda språken obehindrat och förklara lektionsinnehållet flera gånger genom att omformulera 

information på båda språken. Alla dessa lärare använder sig på olika sätt av en transspråkande 

pedagogik och intervjuer med eleverna visar att denna praktik uppskattades eftersom den tillät 

eleverna att utveckla både kunskaper inom ämnet och sin tvåspråkighet, inte minst på en akademisk 

nivå. Dessutom belyser Mazak et al. (2017) att denna transspråkande pedagogik ställer lärarna på 

samma nivå som elever eftersom allas språkliga resurser anses lika värdefulla. Trots att det enligt 

García & Li (2014) kan det finnas en risk att lärare förlorar sin auktoritet menar Mazak et al. (2017) 

att en transspråkande pedagogik på ett konkret sätt främjar den sociala rättvisan. 

Mazak & Herbas-Donoso (2015) beskriver också en tidigare studie om en lärares 

transspråkande praktiker på ett universitet i Puerto Rico. Forskarna belyser den ovannämnda 

språkliga situationen som förekommer i detta land där spanska och engelska är de två officiella 

språken men engelskans makt grundas i USA:s inflytande på landet. Detta leder till att engelskan 

kopplas samman med högre utbildning och därmed är de olika läromedel och material som används 

i undervisningen på engelska. Läraren som studien fokuserar på lyckas med att skapa ett 

transspråkande utrymme i sitt klassrum genom att fritt blanda ihop spanska och engelska i under sina 

lektioner. För det första använder han material på engelska, vilken förekommer till exempel i sina 

digitala presentationer eller i läroboken, medan han undervisar på spanska vilket leder till 

transspråkande genom att lärare använder sig av begrepp på engelska och förklarar dem på spanska 

till sina studenter. På detta sätt har eleverna möjlighet att förstå mer komplexa begrepp och teorier 

genom att koppla dem till tidigare kunskaper och termer som de redan känner till på spanska. På ett 

liknande sätt transspråkade läraren genom att diskutera med sina studenter olika diagram eller bilder 

som innehöll engelsk text. Genom att förklara för eleverna vad olika bilder representerar på spanska 

kan lärare skapa en situation där eleverna får använda sina olika språkliga resurser för att tolka och 

förstå materialen. Tack vare sina transspråkande praktiker lyckas denna lärare med att framhäva en 

social rättvisa där både språk han använder har lika värde och samtidigt tillåter han att hans elever får 

utveckla ett akademiskt språk på både engelska och spanska. Mazak & Herbas-Donoso (2015) visar 
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här hur en lärare med rätt inställning och lämpliga kunskaper kan dra nytta av transspråkande med 

vuxna elever för att främja både identitet- och kunskapsutveckling. 

Palfreyman & Al-Bataineh (2017) undersöker studenters attityder till olika språk och 

transspråkande i ett universitet i Förenade Arabemiraten, ett land där standardarabiska, 

emiratarabiska och engelska koexisterar i varje del av samhället. Engelska är det språk som mestadels 

används inom högre utbildningen och arabiska förekommer mer sällan i vissa enstaka kurser. Detta 

leder till att studenter som tar examen behärskar engelska betydligt bättre än vad de kan arabiska 

(Palfreyman & Al-Bataineh, 2017). Genom en diskussionsuppgift och senare stimulated recall vill 

de två forskarna studera elevernas talproduktion i engelska och arabiska samt deras attityder till de 

två språken och transspråkande. I synnerhet använder forskarna sig av två deltagare som exempel på 

resultaten de har kommit fram till. Vad det gäller engelska är den generella attityden att språket är ett 

viktigt verktyg inom utbildning och senare inom yrkeslivet. Engelska associeras med framgång i 

karriären eftersom det är ett språk som används internationellt. Arabiska är däremot mest kopplat till 

vardagslivet, kulturen och religionen. Detta språk anses vara kopplat till islam och som måste därför 

respekteras och hyllas, men i praktiken visar studien att behärskningsnivån i arabiska inte var lika 

hög som den i engelska. Detta påverkade därmed attityder till transspråkande då vissa studenter å ena 

sidan tyckte att transspråkande var en praktisk resurs som var helt normal att använda som en 

kommunikativ strategi när de ville skapa eller förhandla mening i ett språk de inte behärskade fullt 

ut; å andra sidan finns det en motsatt attityd till transspråkande som praktik dels eftersom vissa tycker 

att arabiska inte bör blandas med andra språk, och dels eftersom transspråkande kan uppfattas av 

andra som ett sätt att visa upp sig inför andra. 

Vad det gäller lärares attityder till transspråkande har Doiz & Lasagabaster (2017) utfört en 

studie med lärare som undervisar olika ämne i engelska vid University of Basque Country. Detta 

universitet återspeglar Baskiens tvåspråkiga situation och kurser erbjuds både på spanska och 

baskiska men sedan 2005 finns det också ett program där kurser på engelska erbjuds till studenter 

som vill ha en flerspråkig utbildning (Doiz & Lasagabaster, 2017). Genom gruppdiskussioner med 

ett antal lärare som undervisar i programmet har forskarna analyserat lärarnas åsikter om 

transspråkande samt deras självrapporterade undervisningspraktiker. Vad studien visar är att de flesta 

lärarna tycker att engelska bör vara det enda språket som används under lektionerna eftersom 

programmet ska vara ett immersion program där engelska används både i och utanför klassrummen. 

Ett fåtal lärare tycker att både lärare och elever kan få använda andra språk när kommunikationen på 

engelska upphör eller blir problematisk på grund av bristande kunskaper. Av alla intervjuade lärare 

var bara en öppen för att eleverna skulle få använda andra språk mer fritt även om detta skulle 

begränsas till enstaka fall när ett behov uppstod. Trots detta visar undersökningen att lärarnas attityder 
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inte riktigt stämde med hur undervisningen gick till. Även de lärare som berättade att de utförde sina 

lektioner helt på engelska använde sig av spanska och baskiska i vissa fall, speciellt utanför 

klassrummet när eleverna själva påbörjade samtalet på ett av dessa språk och lärarna fortsatt med 

samma. Samtidigt fanns det en öppenhet för att eleverna använde sig av spanska eller baskiska i sina 

uppgifter och tentor. De flesta lärarna kom dessutom överens om att korrekthet i engelska inte spelade 

en stor roll och användning av olika språk var tillåten så länge studenterna visade sina ämnesspecifika 

kunskaper. Doiz & Lasagabaster (2017:174) antar att en öppenhet mot transspråkande skulle kunna 

observeras i flera klassrum om lärare fick möjlighet att lära sig hur man på bästa sätt kan hantera 

undervisning med flerspråkiga elever. 

Paulsrud & Zilliacus (2018) uppmärksammar just vilka möjligheter som finns inom 

lärarutbildning för att lära sig att arbeta i flerspråkiga klassrum. Genom en intervjustudie som 

involverade flera lärarutbildare och lärarstudenter i hela Sverige undersöker Paulsrud & Zilliacus vad 

studiens deltagare tycker om flerspråkighet inom lärarutbildning. För det första kommer forskarna 

fram till att de flesta lärarutbildare är medvetna om mångfalden i den svenska skolan men deras 

åsikter präglas fortfarande av enspråkighetsnormen och de associerar ofta det svenska språket med 

termer som akademiskt språk och majoritetsspråk (2018:37). Vidare belyser de att denna attityd 

återspeglas i deras undervisningsmetoder eftersom svenskan står i centrum och lite om flerspråkighet 

tas upp i undervisningen. Bland lärare som undervisar i ämnen som inte kan ses ha fokus på språk 

förekom en övertygelse om att flerspråkighet inte riktigt har med deras ämne att göra och att det är 

språklärare som bör hantera problematiken (2018:41). Lärarstudenterna visade också en medvetenhet 

om att flerspråkiga klassrum är vanliga i den närvarande svenska skolan. Dessutom verkar de flesta 

intervjuade studenter intresserade av att lära sig mer om hur man som lärare kan hantera 

flerspråkighet. De flesta håller med om att det inte finns tillräckligt i kursernas innehåll om 

flerspråkighetspedagogik utan bara en ytlig hantering. Vissa lärarstudenter menar att det de lär sig 

om hur man undervisar i ett flerspråkigt klassrum oftast kommer från deras VFU och från 

observationer av vilka metoder andra lärare använder sig av. De är dock också medvetna om att inte 

alla genomför sina VFU i flerspråkiga klassrum och detta kan vara ett problem senare i arbetslivet. 

Vad Paulsrud & Zilliacus (2018) visar är en medvetenhet och en vilja från lärarstudenter att komma 

till skolan med lämpliga verktyg och kunskaper om hur man kan jobba med flerspråkiga elever. 

Denna litteraturgranskning synliggör att det i likhet med vad som lyfts fram om the multilingual 

turn, har skett en förändring av attityder som lärare och elever har till användning av olika språkliga 

resurser i undervisningen. Trots detta finns det fortfarande en problematik i och med att vissa lärare 

och elever fortfarande arbetar i enlighet av en enspråkighetsnorm samt att vissa inte har de kunskaper 

som krävs för att hantera flerspråkig undervisning. Detta synliggör att vidare forskning om 
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transspråkande och dess påverkan när det används som pedagogiskt förhållningssätt inom 

vuxenutbildning behövs för att utöka kunskapsfälten. 

 

3.3.2 Forskning om SFI 

 

Lindberg & Sandwall (2012) har utarbetat en forskningsöversikt om SFI som berör olika aspekter av 

denna utbildningsform. För det första behandlas andraspråksundervisning utifrån ett individ- och 

samhällsperspektiv. De menar att andraspråksundervisning för vuxna påverkas av en rad olika 

faktorer som beror både på elevernas och på samhällets förväntningar. Bland de individuella faktorer 

som forskarna påpekar framhävs särskilt motivation, utbildningsbakgrund och genus. Norton och 

Kells studier har till exempel visat att motivationen kan avgöra elevernas framgång eftersom den kan 

påverkas både av en eftersträvad integration men också av andras uppfattning och fördomar. 

Samhälleliga faktorer som påverkar vuxnas utbildning är till exempel den kritiken som har riktats 

mot SFI som utbildningsform vilket har gett denna utbildning ett dåligt rykte. Dessutom har SFI-

lärares kompetens ofta ifrågasatts på grund av de rapporterade otillfredsställande resultat som SFI-

elever når även vid avslutad utbildning. För det andra behandlar Lindgren & Sandwall (2012) teman 

språkinlärning och språkanvändning. Nuförtiden fokuserar SFI-undervisning på att utveckla 

elevernas kommunikativa förmåga i förberedelse inför ett aktivt socialt liv i samhället, ett jobb eller 

fortsatta studier. Lindgren & Sandwall (2012) belyser olika praktiska situationer i vilka 

andraspråkselevernas språkliga resurser inte har utnyttjats fullt ut eller tagits hänsyn till. De 

framhäver Svennevigs och Fogtmanns studier där det påpekas att andraspråkstalare inte bör ha allt 

ansvar för att skapa och förhandla mening utan att andra dörrvakter, såsom arbetsgivare eller 

handledare, också bör utveckla deras språkliga resurser för att kunna möta individer med andra språk- 

och kulturbakgrunder. I denna del uppmärksammas också hur formell språkinlärning, alltså den som 

sker planerat i och utanför klassrummet, har visats vara positiv för SFI-elevernas språkliga utveckling 

i Longs, Ellis och Pavesis studier. Lindbergs studie belyser dessutom att smågruppsarbete och 

diskussioner främjar interaktion eleverna sinsemellan vilket leder till språkutveckling både vad det 

gäller grammatik och kommunikativ förmåga. I detta sammanhang kan eleverna träna sina strategier 

för att skapa och förhandla mening i interaktion med andra. Sist behandlas språkdidaktiska 

perspektiv. I denna del redogör Lindberg & Sandwall (2012) för olika syner på språkinlärning och de 

språkdidaktiska metoder som har åtföljt. Inom kommunikativ undervisning ligger fokus på att 

utveckla elevernas kommunikativa förmåga och relatera den till deras vardag. Kopplingen mellan 

språkundervisning, praktik eller arbete och andra aspekter av elevernas liv utanför klassrummet har 

visats vara av stor vikt eftersom den främjar dels en koppling mellan elevernas olika aktiviteter och 
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dels en språklig utveckling som tar hänsyn av elevernas olika behov. Detta diskuteras vidare i 

Sandwall (2013). I denna del analyseras dessutom begreppet litteracitet och hur det också har 

förändrats med tiden. Från att innebära läs- och skrivkunnighet har detta begrepp utvecklat och 

inbegriper nu egenskapen att kunna använda språk i skrift för olika syften. I synnerhet påpekas vikten 

av att kunna hantera digitala hjälpmedel som en del av litteraciteten eftersom användningen av 

teknologi blir alltmer viktigt i dagens samhälle. 

Som nämnt utforskar Sandwall (2013) SFI-elevernas möjligheter till interaktion och språklig 

utveckling på praktikplatser. Genom både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder undersöks 

i fyra fallstudier vilka möjligheter SFI-elever har för att stärka språket på praktikplatser, vilka faktorer 

påverkar interaktion på dessa platser och hur undervisningen kopplas till SFI-elevernas praktiker. 

Vad gäller det första temat visar studien att praktikanterna hade begränsade möjligheter till 

interaktion med andra, både vad det gäller transaktionell och relationell interaktion. Med dessa två 

begrepp betecknas interaktion som berör arbetsuppgifter respektive intrapersonella relationer 

(Sandwall, 2013:36). Tre av fyra praktikanter dokumenterades interagera i liten utsträckning under 

sina praktiker, medan en fjärde fick möjligheten att kommunicera mer. Dock jobbade hon på en 

förskola och största delen av hennes dagliga interaktion var med småbarn och omfattade därmed 

väldigt enkelt språkbruk. Vidare visar analysen att den största delen av praktikanternas dagliga 

interaktion handlade om utföring av arbetsuppgifterna medan småprat med andra arbetskollegor eller 

handledare förekom sällan. Dessutom minskade interaktionen under praktiktiden eftersom Sandwall 

(2013) menar att de arbetsuppgifter som tilldelades till SFI-eleverna krävde få förklaringar och kunde 

därför utföras på egen hand. Arbetsuppgifterna påverkade också interaktion på ett annat sätt. På grund 

av deras natur kännetecknades interaktion kring uppgifterna av många medierande resurser 

(Sandwall, 2013:28) vilka hjälpte andraspråkseleverna att förstå instruktioner även i de situationerna 

där ordförrådet inte räckte till för att kunna begripa alla arbetsspecifika termer. Bland dessa resurser 

var i synnerhet gester ett sätt förhandla mening och bekräfta förståelsen. Vidare menar Sandwall 

(2013) att praktikanterna positionerades både av sig själva och andra som perifera medlemmar i 

verksamheter vilket ledde till att SFI-eleverna inte skapade personliga relationer med andra 

arbetskollegor. Detta skedde dels på grund av språkliga utmaningar men också eftersom 

praktikanterna inte betraktades som långvariga kollegor. Slutligen observerade Sandwall (2013) de 

fyra informanternas SFI-lektioner. Analysen visade att undervisningen fokuserade främst på allmänt 

innehåll och grammatiska företeelser, men inte tillräckligt på elevernas erfarenheter på praktikplatser. 

Dessa togs upp bara i enstaka fall genom övningar som syftade på att diskutera hur praktiken 

upplevdes av eleverna. Anledningen bakom detta anses enligt lärarna vara en för stor arbetsbörda: de 

måste både bedriva undervisningen enligt mål från kursplaner och hantera praktikplaceringarna. 
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Enligt Sandwall (2013) finns det två typer av uppgifter som skulle kunna utnyttjas för att bättre koppla 

språkundervisning i klassrummet och språklärande på praktiken: kopplingsfrågor och 

integreringsuppgifter (2013:209, 212). Genom dessa skulle eleverna få möjlighet att koppla samman 

sin praktikerfarenhet till språkundervisning och samtidigt resonera kring de olika språkliga drag som 

är typiska av deras arbetsuppgifter. Vidare betonar Sandwall (2013) att flera resurser bör tilldelas till 

skolorna och handledare för att ge dem bättre förutsättningar att utföra de olika uppgifter de förväntas 

ansvara för. 

Lundgren & Rosén (2017) har också sammanställt en forskningsöversikt om SFI som 

pedagogisk verksamhet. Studier som är publicerade mellan 2002 och 2016 och som berör 

pedagogiska och didaktiska aspekter har här utarbetas och delats upp i olika teman. Ett första tema är 

SFI:s organisation och i denna del påpekar Lundgren & Rosén (2017), såsom hade gjorts i Lindberg 

& Sandwall (2012), att SFI ligger i mitten av tre olika perspektiv: det integrationspolitiska enligt 

vilket SFI är ett verktyg för att främja integration av invandrare; det arbetsmarknadspolitiska som 

anser SFI som ett sätt att snabbt leda invandrare till arbete och egenförsörjning; det 

utbildningspolitiska där SFI betraktas som en kvalificerad utbildningsform (2017:13). Dessutom 

påpekas även i Lundgren & Rosén (2017) att detta i samband med de olika språkdidaktiska teorier 

som har präglat andraspråksforskningen har betytt kontinuerliga förändringar vad det gäller SFI:s 

struktur och mål. Det andra tema som berörs är identitet. I denna del redogörs för ett antal studier, 

som till exempel Ahlgrens (2014), Carlsons (2003) och Lundgrens (2005), vilka har undersökt hur 

begreppet identitet kan påverka språkutvecklingen och integrationsprocessen. Fenomen som 

andrafiering och undervärdering av vuxna migranters egenskaper kan leda till minskad motivation att 

lära sig målspråket och en känsla av underskattning. Det tredje temat är kopplingen mellan vardag 

och lärande, speciellt vad det gäller skriftspråk. Här synliggörs hur faktorer som identitet och tidigare 

erfarenhet återspeglas i andraspråksinlärares skriftliga produktion. Lundgren & Rosén nämner till 

exempel Norlund Shaswars studie som visat att skriftspråket främst används för att sköta hushållet 

och fritiden hemma, medan i skola är det läraren som styr skriftpraktiker. Däremot belyses hur 

skrifthändelser representerar moment där SFI-elever kan interagera mellan varandra och använda sig 

av olika strategier för att skapa och förhandla mening. Dessutom uppmärksammas genom Rydéns 

studie hur sociala nätverk nuförtiden också spelar en roll i andraspråksinlärarnas språkliga utveckling 

eftersom de utgör ytterligare ett sätt att använda skriftspråket med olika syften och register. Just 

register tas också upp i det fjärde temat, nämligen kopplingen mellan skola och arbetslivet vad det 

gäller språkinlärning. Här nämns som i Lindberg & Sandwall (2012) och Sandwall (2013) att SFI-

elevernas språkliga resurser på ett bättre sätt bör utnyttjas i praktik- och arbetssammanhang. Dock 

påpekas till exempel i en studie av Sundberg (2004) att bristande språkliga kunskaper kan kommas 
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över genom olika strategier för att skapa och förhandla mening både från andraspråkstalarnas och 

dörrvakternas sida. Vidare uppmärksammas behovet av att bättre integrera språklig undervisning och 

det språket som SFI-eleverna möter när de kommer till olika praktikplatser eller när de börjar arbeta 

i Sandwalls och Hambergs studier. Det femte temat som behandlas är klassrummets didaktik. I denna 

del belyses med Frankers studie hur lärandet för dem som anses vara illiterata ofta inte har tagit 

hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper vilket kan leda till en infantilisering av 

vuxna människor. Tidigare erfarenheter bör utnyttjas i en större utsträckning i avsikt att engagera 

eleverna mer och anpassa undervisningen till elevernas behov enligt Lundgrens studie. Framsteg har 

setts sedan SFI har adopterad en språkdidaktik baserad på kommunikation. Utveckling av en 

kommunikativ förmåga tillåter elever att vara mer aktiva i undervisningen och dela med sig av 

tidigare erfarenheter. Dessutom har den nya öppenheten mot användningen av olika språk i 

undervisningen som visas genom Mörneruds studie lett till att SFI-elever kan använda sig av deras 

olika språkliga repertoarer för att utveckla både språkkunskaper och sina identiteter. I den sista delen 

nämner Lundgren & Rosén (2017) några studier som vid den tiden var pågående arbeten. Bland annat 

nämns Wedin et al. (2018) som redogörs för i slutet av detta avsnitt. Andra studier som nämns berör 

till exempel litteracitet och digitalisering, blended learning och flipped classroom (2017:31). 

Slutligen uppmärksammar Lundgren & Rosén (2017) vilka ämnen bör undersökas i framtida studier 

om SFI: enligt de behövs det flera studier om SFI-elever med långa utbildningsbakgrunder, om 

yrkesinriktad SFI och om SFI-provets betydelse. Just det sistnämnda behandlas i Rydell (2018) som 

presenteras härnäst. 

I sin avhandling undersöker Rydell (2018) SFI-elevers syn på kommunikativa kompetenser 

utifrån deras egna perspektiv. Genom att studera hur elever interagerar när de genomför ett muntligt 

prov belyser Rydell (2018) vad SFI-elever anser om sina egna språkliga kompetenser. 

Undersökningen innefattar tre tidigare studier: i den första studerades hur SFI-elever uttrycker deras 

övertygelser om vad det innebär att vara ”en kompetent språkbrukare” (Rydell, 2018:78) i parsamtal 

under språkbedömning; i den andra studerades hur bedömningskontexten påverkar hur SFI-elever 

förhandlar mening i parsamtal; i den tredje studerades vilken syn på språklig kompetens SFI-elever 

har och hur denna påverkas av språkbedömning från andra. I den första studien videoinspelades 

parsamtal under slutprovet på olika SFI-skolor för att kunna undersöka hur detta sammanhang 

påverkar elevernas muntliga produktion när de ska bevisa att de behärskar det svenska språket till 

testbedömarna. Här analyserades hur elever interagerar i par eftersom målet under provet är att visa 

att eleverna kan samtala mellan varandra om olika ämnen och med olika språkliga register. Rydell 

(2018) belyser här hur eleverna under dessa parsamtal uttryckte att en kompetent språkbrukare är en 

individ som behärskar språket och som kan fungera i samhället, som har svenska vänner och som 
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endast talar svenska under lektionerna. Dessa övertygelser återspeglade en språklig ideologi som 

identifierar den gode invandraren med någon som lär sig språket och aktivt kan bidra till det nya 

samhället. Den andra studien fokuserade särskilt på situationer av meningsförhandling där eleverna 

inte kunde hitta rätt ord under provet och använde sig av olika resurser för att fortsätta samtalet med 

partnern. Resultatet av denna studie visar hur SFI-elever föredrog att använda sig av olika modaliteter, 

såsom blickar och gester, för att signalera till partner att de behövde hjälp istället för att uttrycka ordet 

på ett annat språk. Rydell (2018) menar att detta vidare bevisar hur eleverna tänker kring användning 

av andra språk i testsituationer där ord på engelska eller andra språk skulle kunna uppfattas som brist 

på språkkunskaper. I den tredje studien intervjuades SFI-elever i fokusgrupper om deras perspektiv 

kring vad som utgör en språklig kompetent språkbrukare. Diskussioner med eleverna visade att 

kompetent språkbruk associeras ofta med grammatisk korrekthet och egenskapen att kunna 

kommunicera utan hjälp från andra. Självständigheten värderades högt och förmågan att tolka för 

andra betraktades också som en viktig egenskap. Vidare påpekade eleverna att synen på språklig 

kompetens också påverkas genom bedömning från andra, både i akademiska och vardagliga 

situationer. Känslan av att inte duga och rädslan för att säga fel leder ofta till att elever inte vågar 

prata och förblir tysta. Rydell (2018) visar genom denna undersökning hur SFI-elevernas syn på egen 

språklig kompetens påverkas ständigt av språkliga ideologier som ligger till grunden på SFI:s 

kursplan och bedömningskriterier. Detta hindrar dem från att kunna använda alla deras språkliga 

repertoarer i situationer där de har svårigheter med meningsförhandling och svenska ses som den 

enda tillgängliga resursen. 

Wedin, Rosén & Hennius (2018) använder transspråkande som teoretisk lins i sin studie om 

SFI. I denna undersökning dokumenterades hur två SFI-klassrum från olika skolor interagerade på en 

gemensam blogg genom klassrumsobservationer samt audio- och videoinspelningar. I synnerhet 

presenteras hur ett klassrum samarbetade först i smågrupper och sedan genom en helklassdiskussion 

för att komma fram till svar på olika frågor ställda från det andra klassrummet. För det första redogörs 

för hur en grupp av tre elever där två pratar arabiska arbetade för att svara på ett antal frågor. Genom 

att använda sina olika språkliga repertoarer och olika modaliteter kom gruppen överens om ett svar 

som godkändes av alla gruppmedlemmar. Svenska, engelska och i en mindre utsträckning arabiska 

användes för att förhandla mening och komma fram till svaret. Eleverna använde sig här av sina 

språkliga repertoarer för att föra fram sina idéer och producera yttrande med korrekt språkligt 

innehåll. Förutom språkliga repertoarer använde de också sig av olika modaliteter: kroppsspråk, 

digitala verktyg och skriftspråk utnyttjades för att skapa och förhandla mening. Detsamma hände när 

läraren ledde en helklassdiskussion om alla gruppers svar. Här påbörjade vissa elever på eget initiativ 

en diskurs om språklig form på arabiska. Eftersom läraren och andra elever inte förstod arabiska 
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samarbetade de arabisktalande eleverna för att översätta diskussionen till svenska. Läraren förstod 

vad diskussionen handlade om och stöttade eleverna i meningsförhandlingsprocessen. Wedin et al. 

(2018) visar här hur translanguaging kan användas i forskning inom SFI för att uppmärksamma alla 

informanters språkliga repertoarer samt olika modaliteter som utnyttjas för att skapa och förhandla 

mening i lärar- och elevinteraktioner. 

Utöver dessa undersökningar finns det ett antal studentuppsatser som berör SFI och studerar 

undervisningsmetoder, interaktion och attityder till användning av olika språk i undervisningen. I 

synnerhet vad det gäller attityder till en flerspråkig pedagogik visar dessa uppsatser att åsikter om 

användning av andra språk i undervisning börjar förändras och går mot ett erkännande av olika språk 

som resurs i undervisningen. 
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4 Metod  
 

Studien som presenteras i denna uppsats är kvalitativ och baseras på icke-deltagande 

klassrumsobservationer och inspelningar av lärar- och elevinteraktion i två SFI-klassrum samt 

intervjuer. 

 

4.1 Studiens design 

 

Studien syftar till att undersöka hur lärare samt elever förhåller sig till en flerspråkig pedagogik och 

använder sig av sina olika språkliga repertoarer inom SFI. För att studera hur de olika språkliga 

repertoarerna utnyttjas i detta sammanhang har studien planerats som en kvalitativ studie vilken 

använder sig av två primära metoder: klassrumsobservationer som dokumenteras genom 

audioinspelningar och fältanteckningar samt intervjuer med informanterna, där tekniken stimulated 

recall använts tillsammans med andra frågor för att vidare undersöka meningsskapandet utifrån 

informanternas synvinkel. Även intervjuerna har audioinspelats. 

Mackey & Gass (2005) definierar kvalitativ forskning som en typ av forskning där beskrivande 

data står i fokus, istället för statistik eller mätningar. Enligt forskarna kännetecknas en kvalitativ 

studie av: 

• En rik beskrivning. Målet med en kvalitativ studie är att analysera, tolka och beskriva 

händelser; 

• En naturlig representation. En kvalitativ studie syftar till att undersöka ett naturligt 

sammanhang och dess aktörer, utan att försöka styra studiens upplägg genom att kontrollera 

vissa faktorer eller studiemiljön; 

• Få deltagare. I en kvalitativ studie föredras att ha ett mindre antal informanter och målet med 

undersökningen är inte att kunna generalisera resultatet; 

• Ett emiskt perspektiv. Ett emiskt perspektiv innebär att studien fokuserar på informanternas 

erfarenheter och attityder. Deras upplevelse och interpretationer är centrala, inte forskarens; 

• En öppen process. I en kvalitativ studie kan det observerade fenomenet leda till att vidare 

begränsa och finslipa forskningsfrågorna i en process som är öppen under hela forskningen; 

• En möjlig ideologisk inställning. I en kvalitativ studie kan forskaren på ett medvetet sätt ta en 

specifik ideologisk ställning som används som grund för studien; 

• Forskningsfrågor brukar vara generella och öppna för förändring; en hypotes kan uppstå efter 

studien har genomförts, istället för i början (Mackey & Gass, 2005:162–164). 
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Stake (2010) uppmärksammar också dessa aspekter av kvalitativa studier. Han menar att en kvalitativ 

studie är en analys som en forskare genomför utan att mäta något värde. Fokus ligger istället på en 

beskrivning och en tolkning av det studerade ämnet. Såsom Mackey & Gass (2005) belyser Stake 

(2010) hur kvalitativa studier är en öppen process som ständigt utvecklas under undersökningen och 

som sedermera påverkar forskningsfrågorna. Vidare skriver han att kvalitativa studier ofta innebär en 

mikrotolkning av händelser eftersom undersökningen fokuserar på ett begränsat sammanhang och 

resultaten inte ska generaliseras. Ett centralt begrepp är verstehen (2010:48) eftersom Stake menar 

att i en kvalitativ studie spelar forskaren och dennes perspektiv en stor roll: varje forskare har sina 

egna erfarenheter och attityder, vilka påverkar dennes sätt att observera, uppmärksamma och tolka 

de studerade händelserna och kontexterna. Studiens syfte, metod, informanter och resultat påverkas 

alla av forskaren egna åsikter och övertygelser på ett sätt som gör varje kvalitativ studie unik. Däremot 

påpekar Stake (2010:30) att denna faktor kan anses som ett problem och kan få vissa att betrakta 

kvalitativa studier som ohållbara. En lösning som både Stake (2010) och Mackey & Gass (2005) 

föreslår är att uppmärksamt läsa och analysera tidigare forskning, ta speciell hänsyn till 

studiedeltagare och framförallt kombinera olika undersökningsmetoder. Metodtriangulering leder till 

ökad studievaliditet. Dessutom kan insamlingen av olika perspektiv om samma fenomen ge djupare 

förståelse av vissa moment och leda till lämpligare tolkning av studiens resultat.  

Av denna anledning har två olika metoder valts för denna studie: klassrumsobservationer samt 

intervjuer med studiens deltagare. Genom klassrumsobservationer har lärarnas och elevernas 

användning av sina språkliga repertoarer i undervisningen dokumenterats och sedan har intervjuerna 

använts för att undersöka informanternas perspektiv samt deras attityder till användning av olika 

språk under lektionerna. 

 

4.1.1 Klassrumsobservationer 

 

Den ena metoden som valdes för studien var icke-deltagande klassrumsobservationer, det vill säga 

observationer där forskaren inte deltar i lektionen, utan hen studerar lärare och elever i en naturlig 

kontext. Observationerna dokumenterades med fältanteckningar och ljudinspelningar. Vid 

ljudinspelningarna har material från olika lektioner och i synnerhet lärarnas undervisning och 

elevernas grupparbete spelats in för att kunna studera hur studiens deltagare använder sig av sina 

olika språkliga repertoarer i interaktion med andra. Fältanteckningarna har använts som komplement 

genom att till exempel skriva ner när kroppsspråk användes eller för att markera tiden av vissa 

inspelade moment som ansågs vara relevanta för studien. 
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Wragg (1999) skriver om de olika delar som ingår i observationsprocessen. För det första måste 

man komma i kontakt med lärare och förklara tydligt vad observationerna syftar på. Det är viktigt 

sedan att elever också får information angående observationerna. En annan viktig del av 

observationsprocessen är att vänja de observerade deltagarna i klassrummet vid närvaron av 

observatören så att dessa inte blir påverkade av denna faktor och lektionen inte riskerar att påverkas 

negativt. Samtidigt varnar Mackey & Gass (2005) om Hawtorne-effekten, alltså det fenomen som 

uppstår när elever försöker imponera på observatören och därför producerar material som inte speglar 

deras vanliga beteende. Detta måste tas hänsyn till eftersom man i en kvalitativ studie vill observera 

hur studiens deltagare vanligtvis skulle agera i de observerade situationerna och Hawtorne-effekten 

skulle kunna påverka studiens resultat. 

Wragg (1999) belyser vikten av att ta hänsyn till vad han kallar för kritiska händelser (s. 67). 

Dessa är moment när något av värde sker i den observerade miljön och därför behöver tas speciell 

hänsyn till. I denna studie anses kritiska händelser vara de moment när lärare och elever använder sig 

av sina språkliga repertoarer för att skapa eller förhandla mening, alltså nå förståelse genom 

interaktion med andra.  

Gester och mer generellt kroppsspråk representerar enligt Wragg (1999) en annan viktig faktor 

som forskaren måste ta hänsyn till. Fältanteckningar om olika gester gjorda av både lärare och elever 

kompletterar inspelningarna och tillför mer information om vissa händelser, som till exempel 

instruktioner eller tysta stunder. 

För denna studie har icke-deltagande observationer valts som metod eftersom syfte är att kunna 

studera hur interaktioner mellan lärare och elever samt eleverna sinsemellan sker i den specifika 

kontexten. Genom att inte vara en aktiv deltagare får observatören möjligheten att iaktta 

beteendemönster som är så naturliga som möjligt eftersom lektionens förlopp inte påverkas. 

Dessutom minskar på detta sätt risken att observatören omedvetet påverkar studiens deltagare genom 

att styra dem mot en möjlig hypotes eller genom att uppmuntra beteenden och interaktioner som 

bättre överensstämmer med studiens syfte. Dessutom påpekar Wragg (1999:57) att en icke-

deltagande observatör måste vara uppmärksam på att den observerade klassen kan påverkas även om 

observatören inte aktivt är deltagande i undervisningen. Detta kan ske till exempel genom att läraren 

ställer en fråga till observatören eller ber om återkoppling angående sin undervisning, eller om elever 

betraktar observatören som ytterligare en lärare och ställer därför frågor om lektionsinnehållet. På 

grund av detta har vissa moment i materialet när lärare eller elever talar till observatören valts bort i 

analysen eftersom de inte anses vara interaktioner som naturligt förekommer i den studerade 

kontexten. 
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Mackey & Gass (2005) påpekar att observationer har fördelen att ge forskaren möjlighet att 

samla in mycket information om en specifik kontext och om hur studiedeltagarna fungerar i den 

studerande kontexten. Dock nämner de också att observationer inte brukar medföra en djup förståelse 

av vissa handlingar och därför är det lämpligt att kombinera denna metod med en annan typ av 

material. Detta skedde i denna studie genom intervjuer och tekniken stimulated recall. 

 

4.1.2 Intervjuer 

 

Den andra metoden som har använts i denna studie är intervjuer med lärare och elever. Efter en första 

dataanalys, i form av transkriberingen av de inspelade lektionerna, har en intervjuguide skapats. 

Intervjuguiden (bilaga 1) innehöll två delar, dels frågor om språkliga kunskaper och attityder till 

användning av olika språkliga resurser under lektionerna och dels en del där tekniken stimulated 

recall användes. I denna del spelades några utvalda kritiska händelser upp för informanter som 

tillfrågades om deras tankar i de inspelade interaktionerna. 

Stake (2010) belyser vikten av intervju som forskningsmetod i kvalitativa studier på grund av 

två primära anledningar: dels kan intervjuer användas för att få information som bara studiens 

deltagare har och dels kan intervjuer utnyttjas för att få information som inte kan observeras av 

forskaren. Vidare skriver Stake att intervjuer i en kvalitativ studie bör vara semi-strukturerad, alltså 

att de har ett schema som följs men som också tillåter intervjuaren och intervjuade att prata mer fritt 

och ta sig an nya frågor som dyker upp under intervjun (2010:95). 

En stor del av intervjun i föreliggande studie ägnades åt stimulated recall. Denna teknik innebär 

att intervjuaren använder sig av någon inspelning och spelar upp materialet för den intervjuade: 

spelningen stoppas vid några förbestämda punkter så att intervjuaren har möjlighet att fråga 

informanterna om vad de tänkte eller upplevde under situationen (Mackey & Gass, 2010). En central 

aspekt av denna teknik är att den ger forskaren det emiska perspektivet som inte är observerbart: detta 

betyder att de handlingar som informanter får kommentera kan studeras utifrån studiedeltagarnas 

egna perspektiv. Vidare menar Mackey & Gass (2010) att stimulated recall bör genomföras enligt 

några rekommendationer: 

• Intervjun bör genomföras så snart som möjligt efter observationen för att informanter 

ska kunna utnyttja sitt korttidsminne. Om intervjun genomförs efter en lång tid finns det 

risk att informanter kommer att svara vad de tror forskaren vill att de ska säga; 

• Stimulus bör vara så stark som möjligt. Detta innebär att stimulated recall kan 

genomföras till exempel både med inspelningar och transkriberingar av kritiska 

händelser; 
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• De intervjuade informanterna bör inte veta mer än vad som behövs om proceduren, det 

brukar räcka med korta instruktioner om hur tekniken går till; 

• De kritiska händelserna som ska spelas upp för informanterna bör väljas enligt vilka 

som forskningsfrågorna är men det kan vara lämpligt att tillåta den stimulated recall 

delen av intervjun vara semi-strukturerad (2010:78–79). 

I föreliggande studie har dessa rekommendationer tagits hänsyn till. Eftersom intervjuerna 

genomfördes enligt informanternas tillgänglighet gick det ungefär en månad sedan datainsamlingen. 

Av denna anledning har informanterna fått möjlighet att lyssna på stimulus och samtidigt följa 

interaktioner med transkriberingen av de utvalda händelserna. Vidare har de fått en kort beskrivning 

av vad stimulated recall innebär i avsikt att inte påverka deras svår. Slutligen har intervjun 

kompletterats med flera frågor när informanterna bad om ytterligare handledning om stimulated recall 

processen. 

 

4.2 Urval och informanter 
 

De klassrum som har observerats för denna studie valdes ut genom att olika SFI-skolor i en 

storstadsregion kontaktades via mejl. I mejlet fanns preliminär information om studien och om dess 

syfte. Dessutom angavs att jag kan tala flera europeiska språk, som till exempel spanska, italienska 

och ryska, i avsikt att kunna hitta klassrum där dessa språk förekom. Detta för att öka möjligheten att 

kunna förstå lärar- och elevinteraktion under observationstillfällen ifall studiens deltagare använde 

sig av andra språk än svenska. Dessutom var denna faktor viktig för att kunna förstå och transkribera 

det inspelade materialet. De flesta kontaktade skolexpeditionerna svarade att de skulle vidarebefordra 

informationen till sina lärare och ifall någon var intresserad skulle enskilda lärare hör av sig. Till slut 

fick jag kontakt med lärare från två olika SFI-skolor. 

På den ena skolan (hädanefter Skola A) fick jag träffa en grupp av lärare som undervisar på 

studieväg 2 på olika nivåer. Efter ett möte där studiens syfte och tillvägagångssätt förklarades 

samtyckte en lärare till att delta i studien. Läraren håller en kvällskurs på D-nivån med lektioner två 

gånger per vecka. Studieväg 2 riktar sig till de personer som redan har en grundutbildning från sitt 

hemland och kurs D är den sista delen innan eleverna blir klara med SFI-utbildningen. I detta 

klassrum har 10 elever tackat ja till att vara med i studien. 

På den andra skolan (hädanefter Skola B) fick jag träffa två lärare som tillsammans håller en 

D-kurs på studieväg 3, alltså den sista SFI-kursen för de som redan har gymnasie- eller 

universitetsutbildning före migrationen till Sverige. De har lektioner fyra förmiddagar i veckan. Efter 

ett möte där studiens syfte förklarades var båda lärarna positiva till att jag skulle observera deras 
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lektioner eftersom de sa att de hade börjat jobba på ett mer medvetet sätt med flerspråkighet i sin 

undervisning. I detta klassrum valde 11 elever att delta i studien. 

I studien kommer lärare att betecknas LA1 för första skolan och LB1 samt LB2 för andra 

skolan. Eleverna betecknas som EA1, EB1, EA2, EB2 och så vidare i den ordning de förekommer i 

transkriptionerna. 

 

 

 
Studieväg och 

kurs 

Antal lektioner 

per vecka 

Antal 

deltagande 

lärare 

Antal 

deltagande 

elever 

Skola A D2 2 1 10 

Skola B D3 4 2 11 
Tabell 1. Översikt över studiens deltagare 

 

4.3 Materialinsamling 
 

Ett första besök i de två klassrum som har observerats gjordes för att presentera studien för eleverna 

samt för att informera dem om studiens syfte. Vid detta besök tillfrågades eleverna om deltagande i 

studien. Dessutom fick eleverna möjlighet att ställa ytterligare frågor om metod och datainsamling. 

Vid det andra besöket påbörjades första materialinsamlingen genom klassrumsobservationer 

som dokumenterades genom fältanteckningar. Eftersom antalet elever som samtyckte till att delta i 

studien var begränsat i varje klassrum utnyttjades detta andra besökstillfälle till att planera hur 

ljudinspelningen skulle genomföras. Efter detta tillfälle besöktes varje klassrum vid tre påföljande 

lektioner där interaktion mellan lärare och elever samt eleverna i smågrupper ljudinspelades. I båda 

klassrummen uppmuntrade lärare grupparbete vilket möjliggjorde för mig att spela in elevernas 

interaktion under dessa moment och samtidigt att observera alla smågrupper. Dessutom spelades 

lärarnas undervisning och interaktion med de eleverna som samtyckt in. 

Sammanlagt gjordes 14 timmars inspelning av lektioner. Dessutom spelades studiens deltagare 

in genom olika enheter vilket betyder att antalet timmar inspelat material egentligen är ungefär 20 

timmar. Det vill säga, när elever arbetade i smågrupper spelades de olika samtalen in på separata 

enheter. 

Efter en bearbetning av den första materialinsamlingen användes intervjuer med stimulated 

recall för att samla in ytterligare data som skulle stödja analysen av klassrumobservationerna samt 

bidra med ett emiskt perspektiv och ytterligare data till studiens resultat. Intervjuerna organiserades 
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utifrån studiens deltagares tillgänglighet och följde inget fast schema. Intervjuerna med elever 

genomfördes i samma klassrum där lektionerna hade spelats in. Intervjun med läraren LB2 gjordes i 

lärarens kontor. Intervjuerna varade mellan tio och tjugo minuter och totalt gav de ytterligare en och 

en halvtimme inspelat material. 

 

4.3.1 Materialinsamling vid Skola A 

 

På Skola A, i klassrummet för kursen D2, följde observationstillfällena den planering som förklarades 

ovan. Det första observationstillfället användes för att påbörja materialinsamlingen genom 

observationer och fältanteckningar. Vid detta tillfälle observerades i synnerhet hur undervisningen 

strukturerades av läraren i avsikt att kunna förstå hur ljudinspelningen skulle genomföras på bästa 

sätt. Eftersom grupparbete uppmuntrades av läraren fanns det möjlighet att organisera grupperna så 

att de elever som ville delta i studien kunde jobba tillsammans och spelas in. Från och med andra 

observationstillfället i klassrummet kunde ljudinspelningen påbörjas. Vid andra besöket spelades tre 

olika grupper in, som bestod av två, två respektive tre elever samt läraren. Vid tredje tillfället spelades 

återigen tre grupper in, som denna gång bestod av tre par, och läraren. Vid det sista 

observationstillfället spelades två olika par samt läraren in. Efter det sista besöket hade åtta av de tio 

elever som hade samtyckt till att delta i studien spelats in. Vissa hade närvarat på alla lektioner, andra 

deltog bara i ett enda tillfälle och två var frånvarande från alla inspelade lektioner. Av de informanter 

som hade spelats in under observationstillfällen kunde ingen intervjuas eftersom kontakten med 

läraren och elever i detta klassrum upphörde. Detta utgör en nackdel för studien eftersom det innebär 

att ett stort antal deltagare inte har intervjuats om sina perspektiv om de utvalda kritiska händelserna. 

Materialet från Skola A presenteras nedan. 

 

 
Antal informanter 

Observation och 

fältanteckningar 
Ljudinspelning 

Lektion 1 11 ü  

Lektion 2 8 ü ü 

Lektion 3 7 ü ü 

Lektion 4 5 ü ü 

Intervjuer 0   
Tabell 2. Materialinsamling vid Skola A 
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4.3.2 Materialinsamling vid Skola B 

 

I det andra klassrummet, kursen D3, följde observationstillfällena samma schema. Efter ett första 

tillfälle där lektionen observerades och dokumenterades genom fältanteckningar bestämdes hur 

inspelningen av de kommande lektionerna skulle genomföras. Även i detta klassrum använde sig 

lärarna ofta av grupparbete vilket möjliggjorde inspelningar av de elever som hade valt att delta i 

studien genom att samla dem i olika grupper. Till skillnad från det första klassrummet undervisade 

här två olika lärare: en lärare hade lektion vid det första och andra tillfället medan den andra läraren 

undervisade under den tredje och fjärde lektionen. Detta betyder att en lärare spelades in en gång, 

medan den andra spelades in vid två besök. Förutom lärarna spelades två grupper som bestod av fyra 

elever var in vid det andra observationstillfället. Vid det tredje besöket spelades två grupper som 

bestod av fem respektive fyra elever in. Vid det fjärde tillfället spelades två grupper av fyra elever 

var in. Vid slutet av observationerna hade alla elever som hade samtyckt till att vara med i studien 

spelats in. Vissa hade varit närvarande vid de tre olika tillfällen medan andra förekommer i bara en 

eller två inspelningar. Vad det gäller intervjuerna har bara en lärare kunnat delta. En elev som hade 

varit närvarande vid observationstillfällena flyttade tillbaka till sitt hemland och kunde därför inte 

intervjuas. Av de elever som hade spelats in har fem medverkat i intervjuerna. Detta beror främst på 

att vissa studenter klarade nationella provet och slutade med SFI-utbildningen. Intervjuerna 

planerades som sagt enligt informanternas tillgänglighet vilket betydde att de genomfördes utspridda 

under en period av två veckor. 

 

 
Antal informanter 

Observation och 

fältanteckningar 
Ljudinspelning 

Lektion 1 12 ü  

Lektion 2 9 ü ü 

Lektion 3 11 ü ü 

Lektion 4 9 ü ü 

Intervjuer 6  ü 
Tabell 3. Materialinsamling vid Skola B 
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4.4 Dataanalys 

 

Efter en första materialinsamling genom observationer, fältanteckningar och ljudinspelningar har allt 

material bearbetats för att sedan kunna planera och genomföra intervjuer med stimulated recall. 

Först analyserades fältanteckningarna. Under denna fas granskades alla anteckningar från de 

olika observationstillfällen i avsikt att hitta interaktionsmönster först i varje klassrum för sig och 

sedan i jämförelse med varandra. I synnerhet uppmärksammades anteckningar om de kritiska 

händelserna, alltså när det observerades att lärare och elever försökte att skapa förståelse genom sina 

språkliga repertoarer. Detta för att börja resonera om de första två forskningsfrågorna. Vid dessa 

moment har det noterats till exempel om studiens deltagare använde sig av olika språk, av gester eller 

av andra hjälpmedel, såsom mobil eller ordbok. På detta sätt har det alltså uppmärksammats när lärare 

och elever använder sig av transspråkande praktiker i interaktion. Detta var ett första steg i analysen 

som sedan fortsatte genom bearbetning av ljudinspelningarna.  

Vad det gäller inspelningarna har det insamlade materialet transkriberats i sin helhet. Analysen 

speglade vad Norrby (2014) kallar för bastranskription. Detta betyder att en grov transkription av 

materialet först har utförts och sedan har all transkribering finslipats genom att lyssna på materialet 

flera gånger samt genom att lyssna på de olika inspelningsapparaterna. Både Norrby (2014) och 

Copland & Creese (2015) menar att transkriberingsprocessen måste styras dels av studiens syfte, och 

dels av användbarheten. Detta betyder att transkriberingen inte nödvändigtvis måste visa alla detaljer 

och nyanser som förekommer i inspelningen, utan måste regleras enligt vad som huvudsakligen ska 

uppmärksammas i undersökningen. För denna studie har till exempel pauser, hummande och andra 

småord, såsom ”aa” och ”mhm”, transkriberats eftersom de ingår i processen att skapa och förhandla 

mening. Vissa handlingar, såsom ”[gestikulerar]” och ”[skrattar]”, har också transkriberats i syfte att 

rapportera alla yttranden så detaljerat som möjligt. Vidare har grammatiska och lexikala fel 

transkriberats, medan andra aspekter såsom till exempel brytning eller taltempo inte har analyserats. 

Dessutom påpekar Norrby (2014) att talspråksanpassning styrs av studiens syfte och i denna studie 

har jag valt att transkribera enligt skriftspråksnormer för att urskilja mellan olika ord eller verbformer 

som kan låta likadant. 

En annan aspekt som har tagits hänsyn till är transkriberingen av andra språk och översättning. 

Copland & Creese (2015) skriver att forskaren får välja om hen ska transkribera främmande språk 

med translitterering eller ej men belyser att alla yttranden på andra språk bör markeras på ett 

annorlunda sätt och översättas. Enligt forskarna (2015) ska valet att translitterera eller ej också styras 

av studiens mål eftersom det finns risk att förekomst av olika språk i transkriberingen kan få studien 

att upplevas som svårläst. De lyfter därtill fram problematiken med översättning eftersom varje 
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individ översätter utifrån specifika omständigheter och erfarenhet och därmed kan olika tolkningar 

skapas (2015:199). I denna studie har yttranden på vissa språk, såsom till exempel ryska, 

translittererats i avsikt att göra transkriberingarna lättlästa samtidigt som att de alltid presenteras med 

en översättning till svenska. Alla översättningar är gjorda av mig och baseras på mina egna 

språkkunskaper. Yttranden på engelska har markerats annorlunda men inte översatts av två 

anledningar: för det första förekommer de ofta och detta skulle göra transkriptionerna mer svårlästa; 

för det andra ä engelska ett språk som de flesta förväntas kunna och därför behöver det inte översättas. 

En första dataanalys av transkriberingen har gjorts genom att hitta de kritiska händelserna som 

hade uppmärksammats i fältanteckningarna. Dessa utgjorde en första kategorisering av de 

observerade interaktionerna vilka delades upp i två kategorier, nämligen meningsskapande och 

förhandling genom användning av olika språk samt meningsskapande och förhandling på svenska. 

Vad det gäller lärarinteraktion uppmärksammades sedan också en tredje kategori, nämligen 

användning av personliga erfarenheter i undervisning. Detta eftersom transspråkande tar också 

hänsyn till flerspråkiga levda erfarenheter som ett sätt att skapa och förhandla mening med andra. I 

analys av elevinteraktion delades den första kategorin upp i två. I vissa interaktioner använde SFI-

eleverna sig av andra språk genom översättning av enstaka ord eller korta meningar, medan i andra 

användes olika språk i större utsträckning för att bearbeta information och lösa uppgifter. Genom 

analysen av fältanteckningarna och inspelningarna formulerades också en första tolkning av lärarnas 

och elevernas attityder till användning av flera språk i undervisningen. Utifrån min förförståelse av 

de observerade momenten valdes några kritiska händelser ut för att skapa en intervjuguide inför 

intervjuer med studiens deltagare. Dessa moment har samlats i en ljudfil samt ett skriftligt dokument 

som skulle användas under intervjuerna med stimulated recall. På detta sätt fick informanter både 

lyssna på stimulus och följa inspelningen genom transkriberingen, såsom föreslås av Mackey & Gass 

(2010). Dessutom tillfrågades både lärare och elever om deras tankar kring användning av olika språk 

i undervisning för att vidare undersöka deras attityder till en flerspråkig pedagogik. Detta tillförde det 

emiska perspektivet som är typiskt för kvalitativa studier. 

Varje intervju har sedan transkriberats i sin helhet enligt samma principer som nämndes för 

inspelningar av observationstillfällena. Ett undantag har gjorts eftersom ljudstimulus under delen med 

stimulated recall inte har transkriberats på nytt utan den tidigare transkriberingen har använts igen. 

Intervjuerna har också analyserats genom att försöka hitta gemensamma mönster mellan olika 

informanters svar. Eftersom endast en lärare har kunnat intervjuas kommer bara hens intervju att 

redogöras för. Vad det gäller eleverna har olika attityder kommit fram i intervjuerna så deras svar har 

delats upp enligt positiva och negativa förhållningssätt till en flerspråkig pedagogik inom SFI-

undervisning. 
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4.5 Etiska överväganden 

 

Undersökningen i denna uppsats är en kvalitativ studie som involverar andra människor i form av 

studiens deltagare. På grund av detta har vissa etiska överväganden tagits hänsyn till med 

utgångspunkt i God Forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). 

För det första har alla deltagare i studien informerats genom ett informationsbrev (bilaga 2) om 

studien och studiens syfte har presenterats muntligt för alla lärare och elever. Både lärare och elever 

har sedan haft möjlighet att ställa ytterligare frågor för att säkerställa förståelse av studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Efter detta har informanter haft möjlighet att samtycka till att delta i studie genom 

att signera en samtyckesblankett (bilaga 3). 

Vidare har under materialinsamlingen och dataanalysen tagits hänsyn till anonymitet och 

integritet (Vetenskapsrådet, 2017:40). Anonymitet ges genom att inte namnge de medverkande 

skolorna samt att inte använda studiens deltagares riktiga namn i resultatavsnittet, där beteckningar 

som LA1, LB2, EA1, EB2 och så vidare kommer att användas. Integritet beaktas genom olika 

iakttagelser under studiens genomförande. Till exempel har vissa moment från inspelningar valts bort 

eftersom informanter pratade om sina privatliv och personliga händelser som inte anses vara relevanta 

för studien. Viktigt har också varit att inte låta andra lyssna på klassrumsinspelningarna. Av samma 

anledning har lärare inte fått höra elevinteraktioner och elever har inte fått höra lärarnas inspelningar. 

Detta gäller både material från klassrumsobservationerna och intervjuerna. 

Slutligen har allt insamlat material förvarats på ett säkert sätt och undanhållits från obehöriga. 

Vid kursens slut kommer allt material att raderas. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

 

Mackey & Gass (2005) skiljer mellan inre- och yttrevaliditet som faktorer som kännetecknar en 

undersökning. Eftersom studien i denna uppsats är en kvalitativ studie som inte syftar på att 

generalisera resultatet utan på att studera och skapa förståelse om en specifik situation är begreppet 

inrevaliditet relevant. Med inrevaliditet menar Mackey & Gass (2005:109) att alla delar i 

undersökningen måste överensstämma med studiens syfte och att de valda metoderna för 

undersökningen på ett lämpligt sätt förser ett välgrundat resultat. Metoderna som har valts för denna 

undersökning i form av icke-deltagande klassrumsobservationer och intervjuer med informanter 

anses lämpa sig för studiens syfte eftersom de representerar ett beprövat sätt att genomföra kvalitativa 

studier inom andraspråksforskning. Detta visades också i avsnittet om tidigare forskning där flera 
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andra studier om translanguaging inom högre och vuxenutbildning använder sig av samma metoder. 

Vidare menar forskarna (Mackey & Gass, 2005:181) att metodtriangulering också är ett sätt för att 

försäkra validiteten i en kvalitativ studie eftersom användningen av flera metoder utökar förståelse 

av den insamlade datan. I synnerhet medför intervjuerna med informanter ett emiskt perspektiv som 

observationerna på egen hand inte skulle ge. Dessutom ökar metodtriangulering studiens reabilitet. 

Med reliabilitet menar Mackey & Gass (2005:128) att en studies resultat kan nås av andra 

forskare genom användningen av samma metoder. Detta blir svårare när det handlar om kvalitativa 

studier eftersom denna typ av undersökning inte strävar efter att komma fram till generaliserbara 

slutsatser. Dessutom präglas kvalitativa studier dels av forskarens tolkningar och uppfattningar av 

materialet och dels av forskarens närvaro vid materialinsamlingen vilket ger till varje undersökning 

ett unikt perspektiv på den studerade kontexter. I denna studie kan reliabilitet förekomma genom 

metodtriangulering. Trovärdighet skapas också genom att studera två olika klassrum genom samma 

metoder och enligt samma principer. Vidare har resultaten från båda klassrum sammanlagts och 

uppdelats enligt samma kategorier i resultatsavsnittet. 

Dock fanns det som nämnts ovan inte möjlighet att genomföra intervjuer i båda skolorna vilket 

påverkar studiens resultat. Eftersom kontakt med en skola upphörde och inte alla informanter 

intervjuades fanns det inte möjlighet att tillfråga dessa deltagare om deras perspektiv angående de 

kritiska händelser som valdes ut efter den första dataanalysen. Detta betyder att ett emiskt perspektiv 

inte kan ges om alla händelser som har analyserats. 
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5 Resultat 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare och elever använder sig av sina språkliga 

repertoarer samt förhåller sig till en flerspråkig pedagogik inom vuxenutbildningen SFI. I detta avsnitt 

kommer resultaten av observationer och intervjuer med informanter att redogöras för. 

I enighet med forskningsfrågorna presenteras först hur lärarna i de två observerade 

klassrummen utnyttjar sina språkliga repertoarer i undervisningen. Sedan presenteras resultatet av 

intervjun med en lärare där hen tillfrågades om attityder till en flerspråkig pedagogik samt om sin 

egen användning av olika språkliga resurser under lektionerna. Efteråt redogörs för observationerna 

av elevinteraktion där studenter använder sig av sina olika språkliga repertoarer för att skapa och 

förhandla mening i smågruppsarbete. Slutligen kommer resultaten av intervjuerna med eleverna att 

beskrivas. Här har elever fått möjlighet att uttrycka sina perspektiv på användning av sina språkliga 

repertoarer i undervisningen samt att uttrycka sina reflektioner om användning av flera språk på SFI-

lektionerna. 

Vid varje exempel på transkribering som anges i texten rapporteras datum, skola och vilka 

deltagare som är med i interaktionen. 

 

5.1 Analys av klassrumsinteraktion med fokus på lärare 

 

Lärarnas användning av sina språkliga repertoarer kommer att presenteras i detta avsnitt, först genom 

en analys av de observerade lektionerna och sedan genom en analys av intervjun med läraren LB2. 

Under observationstillfällena observerades att bara lärarna vid Skola B använder sig av olika språk 

för att skapa eller förhandla mening men lärarna i både klassrumen utnyttjar olika modaliteter i sin 

undervisning. 

 

5.1.1 Användning av olika språk i undervisning 
 

I klassrummet på Skola A observerades att läraren LA1 endast använde sig av svenska i sin 

undervisning både vad det gäller interaktion med helklass och med enskilda elever liksom när datorn 

användes som stöd i undervisningen. 

Under första observationstillfället spelades lektionen inte in men den dokumenterades genom 

fältanteckningar. Då observerades att vissa elever använde sig av olika språk och digitala hjälpmedel 

som stöd för att översätta och förklara ord. Läraren hjälpte sina elever genom att resonera kring vissa 

ords betydelse och genom att försöka förklara dem med enklare ord på svenska. 
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Exempel 1. Klassrumsobservation 2019-02-21, fältanteckningar Skola A. 

Arbete i smågrupper. Läraren går runt och hjälper till men använder bara svenska. Elever 

försöker förklara saker för varandra på svenska och andra språk (engelska, arabiska, ryska, 

spanska). 
 

Eftersom eleverna arbetade i smågrupper och blev tillfrågade att jämföra sin vardag i Sverige med 

vardagen i sina hemländer hade läraren möjlighet att gå runt i klassrummet och interagera med de 

elever som behövde hjälp. Hen gjorde detta alltid på svenska och utgick oftast från vad eleverna själva 

kunde förklara på svenska för att sedan bygga vidare på det. Hen stimulerade alltså meningsskapandet 

genom att uppmuntra sina elever att använda svenska och sedan stötta dem ifall de behövde ytterligare 

hjälp. 

I exemplet nedan (2) arbetade elever i smågrupper och läste en serie nyhetsartiklar. Artiklarna 

innehöll ord och uttryck som vissa elever hade svårt att förstå och läraren tillfrågades om hjälp när 

hen kom förbi den inspelade gruppen och frågade ifall eleverna förstod texten: 

 
Exempel 2. Transkription 2019-03-12, Skola A. LA1, EA1, EA3. 

EA1: Ja. Tvätta pengar- 

LA1: Går det bra? Förstår ni? Ni ska ju prata och hjälpa varandra. 

EA1: Tvätta pengar? 

LA1: Ja, tvätta pengar, vad betyder det? Lägger man dem i tvättmaskinen? Eller vad gör 

man? Är det någon annan som vet? 

EA3: Pengar från kriminella, metafor. 

LA1: Just det, pengar från kriminella, man hanterar dem på något sätt så att man kan använda 

dem. Och de säger man att svenska banker har varit med och hjälpt till att tvätta, att göra 

svarta pengar vita. 

EA1: Jaha! 
 

Innan denna interaktion med läraren hade eleverna försökt resonera tillsammans för att förstå 

uttrycket ”tvätta pengar” men de hade inte lyckats komma fram till betydelsen. När läraren kom förbi 

gruppen och frågade om förståelsen av texten blev hen tillfrågad om uttrycket. Först försökte hen att 

få eleverna att resonera genom att fråga om man bokstavligen tvättar pengar i tvättmaskinen. Sedan 

vände hen frågan till hela klassrummet och frågade ifall någon annan elev kunde förklara vad 

uttrycket betyder. En elev svarade då att det är en metafor som syftar på pengar som har använts av 

brottslingar. Läraren bekräftade därmed att eleven hade förstått rätt och förklarade vidare att ”tvätta 

pengar” betyder att hantera pengar från kriminella så att de kan användas igen. Efter denna förklaring 

genom andra ord uttryckte eleven att hen hade förstått vad ”tvätta pengar” betyder och kunde därmed 

fortsätta läsningen. Här ser vi att meningsförhandling skedde helt på svenska genom att både läraren 
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och andra elever i klassrummet förklarade med andra, lättare ord ett uttryck som kan vara svårt att 

förstå. 

Detta mönster verkar vara normen i klassrummet vilket även synliggörs i ett annat exempel på 

meningsförhandling som sker med stöttning från läraren, återigen helt på svenska: 

 
Exempel 3. Transkription 2019-03-14, Skola A. LA1, EA6, EA8. 

EA8: I söndags var vi på teater. 

EA6: Teater. 

EA8: Teater? 

EA6: Dansa eller jag vet inte. Eeh, (xxx)? [kallar på läraren] Teater man kan dansa eller man 

kan gitarr, eller? Eller piano. 

LA1: Spela. 

EA6: Spila- 

LA1: Spela gitarr. 

EA6: Gitarr, jag säger det. 

EA8: Eeh, teater kan (.) akter? 

LA1: På teatern, just det. Det kan vara musik eller det kan vara en pjäs, ja. 

 

I detta fall handlade det om ett ord som förekom i en grammatikövning. Eftersom övningen syftade 

på att träna ordföljd och instruktionen var att omformulera meningar genom att börja med ett 

tidsuttryck ville eleverna vara säkra om att de hade förstått vad ”teater” betyder. Efter ett första försök 

att förklara ordet bad en elev läraren om hjälp. I samband med frågan försökte eleven fråga ifall 

dennes förståelse av ordet stämde. Läraren byggde vidare interaktionen baserat på elevens 

uppfattning av ordet och när även den andra verkade ha förstått vad ”teater” betyder bekräftade 

läraren deras förståelse genom att upprepa båda elevernas exempel. Även i detta fall använde sig LA1 

endast av svenska för att kommunicera med sina elever och hjälpa dem i att förhandla om mening. 

Utifrån en partiell förståelse av ordet som båda eleverna visade lyckades läraren förklara ordets 

betydelse genom att utnyttja elevernas uppfattningar. Samtidigt utnyttjade hen frågan för att korrigera 

elevernas språkliga fel genom recast. 

I följande exempel hjälpte läraren ett annat par med samma övning men interaktionen handlade 

denna gång om grammatik, mer specifikt ordföljd: 

 
Exempel 4. Transkription 2019-03-14, Skola A. LA1, EA2, EA8. 

EA8: Förra veckan träffade jag Erik? Eller? [skattar] 

EA2: Vi frågar läraren. 

LA1: Börja med tid. 

EA8: Förra veckan träffade jag- 
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LA1: Erik. 

EA8: Ah, det går bra? [skrattar] 

LA1: Ja. Förra veckan tid, träffade verb, och subjekt. Här står subjektet först [pekar på 

pappret] 

EA8: Mhm. 

LA1: Jag träffade Erik förra veckan, nu är det förra veckan träffade jag Erik. 

EA2: Det är också rätt? 

LA1: [läser på pappret] 

EA8: Hon känner sig mycket trött ibland. Ibland känner sig- 

LA1: Nej. 

EA8: Nej, nej, nej [skrattar] vi börjar med det. 

LA1: Ja, vi börjar med det. Ibland är tid. 

EA2: Tid, verb och subjekt. Ibland känner- 

EA8: Känner sig trött 

LA1: Ibland känner? 

EA8: Hon! Ibland känner hon sig mycket trött 

LA1: [nickar] 

EA8: Aha! 

 

Paret diskuterade om en mening som de var osäkra på och frågade läraren om hjälp. Som observerades 

i exempel 3 använde sig läraren av recast för att stötta sina elever och uppmuntra dem att resonera 

utifrån deras initiala förståelse. När EA8 i exempel 4 uttryckte sin lösning bekräftade läraren att den 

var rätt och förklarade vad varje del av meningen var för att vidare visa hur ordföljden i meningen 

fungerade. När EA2 frågade om en till mening lät läraren först eleverna komma på rätt svar och sedan 

korrigerade hen genom att påminna dem att börja med ett tidsuttryck. När EA8 igen svarade med fel 

ordföljd använde läraren sig av recast för att belysa var felet var. Efter detta ändrade eleven sitt svar 

och skapade en mening med rätt ordföljd. Läraren nickade och bekräftade elevens svar. Hela 

interaktionen skedde på svenska men både eleverna och läraren använde sig av olika modaliteter för 

att komplettera den muntliga kommunikationen. Genom gester och pekning på pappret visade läraren 

vad hen pratade om och hur ordföljden skulle fungera i övningen. Dessutom nickade hen för att 

bekräfta elevens svar som då förstod att hen hade gjort rätt även utan något muntligt svar från läraren. 

Lärarna på Skola B arbetade på ett annorlunda sätt. Vid det första mötet hade båda lärarna sagt 

att de försöker jobba medvetet med flerspråkighet i sin undervisning och detta observerades redan 

under den första lektionen. Lektionen började med att läraren LB1 kort berättade om studenternas 

uppgifter som hen hade rättat. Ordföljd framhölls som ett problem för de flesta elever, speciellt vad 

det gällde verbpositionen. Som en strategi för att behandla ordföljden ytterligare en gång delade 

läraren in eleverna i mindre grupper och bad dem att diskutera hur ordföljden fungerar på deras olika 
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språk. Eleverna använde sig både av svenska och andra språk för att presentera språkens egenskaper. 

Medan de pratade om sina olika språk och jämförde dem med svenska gick läraren runt i klassrummet 

och lyssnade på diskussionerna. När eleverna verkade ha blivit klara med gruppdiskussionerna 

inledde läraren en helklassdiskussion där eleverna fick berätta på svenska hur ordföljden fungerade 

på deras olika språk. Dessutom användes ord på engelska både av elever när de inte kunde säga något 

grammatiskt begrepp på svenska och av läraren när hen jämförde olika språks ordföljd med 

svenskans. Elevernas förståelse bekräftades till exempel genom att en elev lyckades förklara rollen 

av fundament i den svenska ordföljden efter helklassdiskussionen. 

Vid det andra observationstillfället använde LB1 återigen engelska under en förklaring av 

grammatik: 

 
Exempel 5. Transkription 2019-02-26, Skola B. LB1. 

L: Ja precis, precis. Det är faktiskt väldigt viktigt det du säger (..) eeh [skriver på tavlan] de 

vanligaste hjälpverb, modala, kan, vill, måste, få, efter att och efter det här då måste ni ha 

verbet i infinitiv. Det här, att komma i tid, det är en bisats. Att tillhör till infinitiven, det är 

det som vi kallar för att-infinitiv, vi har det i engelska, alltså ni har det i de flesta språken 

[skriver på tavlan: to infinitive]. Ni känner säkert igen det. 
 

Här använde läraren sig inte bara av olika språk, utan också av olika modaliteter. Medan hen 

förklarade skillnaden mellan att som bisatsinledare och att-infinitiv använde hen sig av engelska i 

form av skriftspråk på tavlan medan hen förklarade muntligt på svenska. Denna kombination av språk 

har likheter med den diskussion som observerades dagen innan då svenska och engelska blandades 

när grammatiska begrepp förklarades. Metoden att använda både engelska och svenska i förklaringar 

av grammatiska begrepp eller andra ord observerades i alla lektioner på Skola B. Under samma 

lektion använde läraren sig igen av andra språk för att komplettera sin förklaring på svenska: 

 
Exempel 6. Transkription 2019-02-26, Skola B. LB1, EB1, EB5. 

LB1: Vi ska faktiskt ta en dictogloss. Vad är det nu? 

EB1: Dictogloss? 

LB1: Kommer ni ihåg vad är en dictogloss? Va? Vi har gjort det. Vi har ju jobbat med det. 

Vad kan det vara? Hallå, hallå, vad är dictogloss? Hör ni, ibland så känns det som om man 

kommer in ett ålderdomshem, alltså ett hem där det bor en massa gamla människor som att 

säga ”hej, kommer du ihåg mig? Jag hälsade på förra veckan. Nej, jag har aldrig sett dig”. 

Och jag frågar er, vad är dictogloss? Borta, Aldrig hört! Vad kan det betyda, om man ska 

gissa nu, utan att slå upp allting. Använd hjärnan. 

EB5: Någonting som vi måste se först, skriva nyckelord och efter vi måste berätta om det 
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LB1: Det är en bra gissning, det är väldigt, väldigt bra gissat, det låter väldigt professionellt, 

du skulle kunna övertyga vem som helst, det betyder det här. Men det är inte så. Men bra 

gissat. 

EB5: Okej. 

LB1: Dicto. Nu har vi inga spansktalare här. Nej, dictar. 

                                                                               (Diktera) 

EB5: Dictare, samma sak! När du pratar och jag måste skriva vad du säger. Efter dig. 

        (Diktera) 

LB1: Men gloss då, vad kan det betyda? 

EB5: Kanske betyder att vi måste skriva bara (..) jag vet inte. 

LB1: Vi har ju något liknande på engelska, alltså det heter inte ”gloss” men det är väldigt 

nära. Vi har ju glossary. Vad är glossary? 

EB5: Glossary? 

LB1: Har du aldrig hört det? 

EB5: Nej. 

LB1: Glossary, det betyder alltså ord. Det skulle kunna betyda diktera ord, det är inte riktigt 

så, alltså om man översätter är det inte riktigt så, utan (..) jag kommer läsa upp en text, ni 

kommer få höra det totalt tre gånger, men innan dess, innan jag läser över huvud taget den 

här texten så ska vi titta på några ord [skriver på tavlan]. 
 

I detta exempel försökte läraren få sina elever att resonera kring ett ords betydelse utan att slå upp 

det. En elev försökte gissa vad dictogloss betyder men lyckades inte. Läraren inledde då ett 

resonemang genom att analysera de två delarna av ordet: först nämnde hen att ”dicto” skulle kunna 

förstås av någon som är spansktalande eftersom verbet ”dictar” motsvarar svenskans diktera. Efter 

detta uttryckte en elev förståelse genom att först upprepa ordet på ett annat språk hen kunde och sedan 

förklara vad verbet betyder. Delen ”gloss” förklarades genom användningen av ett ord på engelska. 

Till slut skrev läraren ordet ”dictogloss” på tavlan som ett sista moment i förklaringen. I detta exempel 

ser vi att läraren förhandlade mening med sina elever genom att använda svenska först och sedan 

spanska och engelska. Slutligen använde hen sig av svenska igen, både muntligt och i skriftlig form. 

I följande exempel använder sig en elev av engelska för att kunna fortsätta uttrycka sig och 

läraren hjälpte till genom att översätta ordet till svenska: 

 
Exempel 6. Transkription 2019-02-26, Skola B. LB1, EB2, EB5. 

LB1: Så jag hoppas att om ni någon gång får en uppgift där ni ska skriva en instruktion då 

förstår ni hur mycket tid man måste använda på att lära sig alla de här orden och hur man 

liksom använder dem i en mening. Har ni några frågor om det här som vi har gjort här? Hur 

känns det här med instruktion, genre instruktion? Är det en okej genre? Är det lätt eller kräver 

det mycket jobb? 

EB5: Den är lätt när du vet alla nya ord, är jättelätt, men vi måste bara träna mer. 
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EB2: Träna mycket. 

EB5: Ja. Det (..) Allt, eeh (.) depends, depends on? 

LB1: Beror på, avhänger på eller hänger på. 

EB5: Det hänger på oss, att lära sig bättre. 

LB1: Ja. Och det är där jag vill säga att det handlar ju inte om bara att ni är 

andraspråksinlärare, jag skulle även på mitt eget språk, på danska, när någon skulle be mig 

”beskriv hur du sticker en tröja” det kan jag inte göra bara såhär, jag måste gå in och kolla så 

jag får rätt ord. Det spelar ingen roll om det är för mitt första språk eller på mitt andraspråk, 

det ligger något bakom. 

 

Lektionen handlade om att kunna läsa och förstå genren instruktion som ofta innehåller specifika ord 

beroende på kontexten. Vid detta tillfälle bytte en elev från svenska till engelska eftersom hen inte 

kunde ett ord på svenska. Läraren svarade då med översättningen till svenska och lät eleven fortsätta 

sin tankeprocess på svenska. När eleven blev klar fortsatte läraren att prata på svenska och relaterade 

sin egen erfarenhet till situationer som eleverna upplever som andraspråkstalare. 

Detta gjordes ofta också av läraren LB2 som delade med sig av sin egen erfarenhet som 

andraspråkstalare för att stötta sina elever. 

 
Exempel 7. Transkription 2019-03-01, Skola B. LB2, EB5. 

LB2: Ställa i, säger man så? Ställa i väskan? Lägga i låter bättre, men vad som är viktigast är 

att ni förstår att det är transitivt. Men kanske lägga någonting i väska, om man placerar mobil 

i väskan det är ganska svårt att den står. 

EB5: Kan du ställa maten i kylskåpet till exempel? 

LB2: Ja, men det beror på, jag kan ställa mjölk till exempel, vi måste tänka på vad det är. En 

korv kan jag lägga. 

EB5: Jag förstår. 

LB2: Det är svårt för oss som inte har svenska som modersmål för att de flesta andra språk 

har bara ett ord för allt, till exempel engelska put och det räcker för allt, men på svenska 

måste man välja rätt verb och det är tre olika. 

 

Under denna lektion gick klassen igenom skillnaden mellan transitiva och intransitiva verb. I 

synnerhet verben ställa, lägga och sätta verkade vara svåra att förstå för eleverna eftersom de inte 

bara behövde tänka på skillnaden mellan transitiva och intransitiva verb utan också på vilket verb av 

de tre skulle bäst passa i en övning från boken. Efter ett resonemang på svenska om vilket verb kunde 

vara rätt svar i en mening från övningen möttes läraren av en fråga från en elev. Därefter förklarade 

hen skillnaden mellan ställa och lägga genom ett ytterligare exempel som fick eleven att förstå. 

Slutligen nämnde läraren sin egen erfarenhet som andraspråkstalare och svårigheten att lära sig i vilka 

kontexter man kan använda vilket verb, speciellt när man talar ett språk där alla tre verb uttrycks 



	 40 

genom ett enda ord. Dessutom gav hen ett exempel på engelska eftersom hen också är van med att 

använda detta språk som stöd för att alla studenter ska förstå. Under intervjun tillfrågades läraren LB2 

att berätta om sin användning av engelska i denna situation: 

 
Exempel 8. Intervju med lärare LB2. 

LB2: Här arbetade vi med en uppgift som de skulle fylla i. Vi hade ”sätta”, ”ställa” och 

”lägga” så jag försöker att de ska arbeta lite kontrastivt och tänkta på hur det är i andra språk. 

Det gemensamma språk för nästan alla mina elever är engelska, de kan det ganska bra för det 

mesta, så jag visade att det är (..) ibland ett ord på engelska blir tre på svenska och jag vet att 

det är så på flera språk, även på spanska. Jag använde engelska för att tydliggöra innehållet i 

lektionen. 
 

Under samma lektion och den följande observerades andra moment där läraren LB2 använde sig av 

engelska som stöd för att komplettera sina förklaringar på svenska. I följande exempel använde LB2 

sig av engelska igen: 

 
Exempel 9. Transkription 2019-02-27, Skola B. LB2. 

LB2: Och sen när vi klara, om vi blir klara med det, det är ganska mycket egentligen då har 

jag också förberett material för att ni ska kunna läsa, det är två noveller. En novell, förstår ni 

vad det är? Det är som på engelska, novel. Novell är korta berättelser, det kan vara från tre, 

fyra sidor till femton, tjugo. Det beror på ganska mycket, men korta. 
 

Läraren översatte ordet novell till engelska men förklarade dess betydelse på svenska. Genom denna 

kombination av språk försökte hen få alla elever att förstå vad hen menade. Under intervjun förklarade 

LB2 hur hen brukar göra: 

 
Exempel 10. Intervju med lärare LB2. 

LB2: Jag försökte förklara begreppet novell så att de skulle förstå vad det betyder. Jag 

berättar på, jag säger ordet på engelska, novel, men sedan berättar jag på svenska vad det 

betyder egentligen. Jag blandar lite någonting som de känner, novel på engelska, och sen en 

ny förklaring på svenska. 
 

LB2 bekräftade då under intervjun att engelska används som en resurs i undervisning eftersom hen 

menar att de flesta eleverna kan detta språk och kan därmed förstå ord som de redan känner och 

koppla till den nya förklaringen på svenska. Vidare berättade hen att hen försöker komplettera sina 

förklaringar med exempel på svenska och kroppsspråk.  
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Exempel 11. Intervjun med läraren LB2. 

LB2: Jag försökte förklara ett ord, ett begrepp och då använder jag ordet på engelska så att 

de förstår och sedan på svenska förklarar jag lite mer, ger ett exempel och då använder jag 

också lite (.) eeh, jag pekade på en av mina elever eller jag använder min kropp så att alla 

förstår antingen på engelska eller på svenska för att det kanske inte alla förstår på engelska. 

 

Läraren LB2 utnyttjar alltså olika modaliteter i sin undervisning när hen försöker förmedla nya ord 

och begrepp till sina elever. Exempel genom gester och kroppsspråk förekom ofta i hens 

undervisning, särskilt när hen skulle förklara en lista över transitiva och intransitiva verb. Hen 

fokuserade på att visa varje verb genom att spela upp deras betydelse för hela klassrummet och 

tillförde också översättningen till engelska som ett ytterligare stöd. Som redan nämnt berikade hen 

sin undervisning också med exempel från sin egen erfarenhet som andraspråkstalare av svenska: 

 
Exempel 12. Intervju med lärare LB2. 

[Inspelning] LB2: Om ni vill komma ihåg det här ordet, jag vet inte om det funkar men det 

funkade för mig, ni vet Islands huvudstad? Reykjavik, det kommer från ryka för att det är 

mycket rök där från vulkaner och så vidare. Det funkade för mig för att komma ihåg. 

LB2: Här är det lite omvänd kunskap så att säga. Reykjavik är en stad som alla känner till 

och det ser ut som ryka. Jag använder också min egen erfarenhet, när jag var på Island då 

förstod jag att Reykjavik kommer från ryka. Eftersom jag har lärt mig språket som vuxen 

också, om någonting har hjälpt mig att komma ihåg eller lära mig något ord då försöker jag 

dela med mig av de sakerna som har hjälpt mig. 

 

[Inspelning] LB2: Det är svårt för oss som inte har svenska som modersmål för att de flesta 

andra språk har bara ett ord för allt, till exempel engelska put och det räcker för allt, men på 

svenska måste man välja rätt verb och det är tre olika. 

LB2: Jag inte bara förklarar hur det är, att det är put på engelska, men jag vill att de ska vara 

medvetna att det är skillnaden mellan olika språk och de funkar, att de ska vara medvetna om 

det. Också att om de har problem med det är det ingen konstighet. Alla vi som har lärt oss 

svenska som vuxna har samma svårigheter och jag tror att det är också bra att jag använder 

(.) jag har den fördelen att jag har varit i deras plats så jag kan visa för dem, jag kan vara ett 

exempel för dem.  

 

LB2 drar nytta av sin egen erfarenhet och levda utmaningar som andraspråkstalare i sin undervisning. 

Under observationerna dokumenterades att hen ofta gav exempel från sitt eget liv både vad det gäller 

grammatiska förklaringar och andra företeelser som dök upp under lektionerna. När hen kunde 

relatera sina egna erfarenheter till undervisningen gjorde hen det och eleverna verkade uppskatta det 

och bidrog med egna exempel om svårigheter eller erfarenheter från sin nya vardag i Sverige. 
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5.1.2 Lärares förhållningssätt till en flerspråkig pedagogik 
 

Läraren från Skola A använder sig endast av svenska i det audioinspelade material som har skapats 

under klassrumobservationerna. Även om hen tillåter sina elever använda sig av olika språk och 

digitala hjälpmedel under lektionerna när de löser uppgifter i smågrupper sker hens undervisning helt 

på svenska. Detta kan tolkas som en övertygelse om att SFI-undervisning bör hållas på målspråket i 

avsikt att främja språkutvecklingen. Dock har eleverna möjlighet att använda andra språk i interaktion 

mellan varandra vilket tyder på en öppenhet mot flerspråkighet i klassrummet. Eftersom en intervju 

med denna lärare inte har kunnat genomföras finns det inte möjlighet att vidare utforska dennes 

åsikter om användningen av flera språk under lektionerna. 

Vad det gäller Skola B har analysen i det föregående avsnittet bekräftat vad de två lärarna sa 

vid det första mötet, alltså att de försöker arbeta medvetet med flerspråkighet i sitt klassrum. Båda 

lärarna använder sig både av olika språk men också av kroppsspråk, olika modaliteter och sina egna 

erfarenheter som stöd i sin undervisning. Dessutom används ofta egna erfarenheter i 

helklassdiskussioner där elever tillfrågas att jämföra livet i deras ursprungsländer och deras vardag i 

Sverige. 

Under intervjun tillfrågades läraren LB2 om vilka språk hen anser kan användas under 

lektionerna: 

 
Exempel 13. Intervju med lärare LB2. 

LB2: Jag tycker att det ska vara svenska framförallt, men man ska ta vara på alla 

språkkunskaper som eleverna har och jag har för att jag kan använda spanska och engelska 

när det behövs, lite franska ord som jag kan, italienska. Och sen jag försöker typ att 

uppmuntra mina elever att de ska använda sina modersmål för att hjälpa varandra i vissa 

situationer, men de ska kommunicera så mycket som möjligt på svenska. 
 

Här bekräftade hen vad som hade observerats och spelats in under lektionerna både vad det gäller 

hens egna språkliga resurser men också om hur eleverna får möjlighet att använda sina olika språk 

när de behöver det för att skapa och förhandla mening mellan varandra och sedan kunna uttrycka sig 

på svenska när de ska interagera med hela klassen. Dessutom uttryckte läraren att hen försöker 

uppmuntra sina elever att använda alla sina språkliga resurser när de ska hjälpa varandra och även 

detta observerades och togs upp under intervjun: 
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Exempel 14. Intervju med lärare LB2. 

[Inspelning] LB2: Pratar ni mycket svenska? Ni får också, om ni behöver, särskilt när man 

förklarar sådana ord som man inte kan på svenska, man kan använda sina olika språkresurser, 

eller hur? 

LB2: Jag uppmuntrar dem att använda alla resurser som de har, alla språkliga resurser som 

de har för att lösa problem eller situationer när de lär sig nya ord eller grammatiska företeelser 

på svenska. Den kunskap som de redan har är värdefull, det ska inte vara tabu att använda 

andra språk eller andra kunskaper, allt som hjälper är välkommen. Jag tycker att det funkar 

ganska bra, särskilt (.) det finns alltid elever som det är bara de som pratar, jag har en elev 

från Kina och det är bara hon som kan kinesiska så hon kanske inte har den resursen tyvärr, 

men hon kan alltid jämföra med kinesiska själv. Sedan de andra, många talar arabiska, eller 

spanska, eller serbiska, rumänska, de kan hjälpa varandra på det sättet och ja, använda sina 

språk för att lösa problem. Inte, jag försöker uppmuntra dem att inte prata till exempel 

arabiska om de ska prata om vad de ska göra på helgen eller om de ska fråga om någon kan 

(.) om man får låna en penna eller något sånt, för de behöver inte säga det på arabiska, det är 

bra att de gör det på svenska och tränar. Men om de kommer till någon grammatik grej eller 

ord som de inte kan och de kan hjälpa varandra med sina modersmål eller språk som de kan 

och de har gemensam då tycker jag att det är bara fördel. 

 

Detta belyser vidare lärarens attityd till användning av andra språk och förhållningssätt till en 

flerspråkig pedagogik. LB2 säger att det är viktigt att ta vara på allas språkliga resurser i 

undervisningen och uppmuntra sina elever att dra nytta av deras tidigare språkkunskaper som stöd 

för deras språkutveckling. Hen påpekar också att användningen av andra språk bör ske när det behövs, 

såsom i interaktion med andra för att lösa uppgifter eller för att förstå grammatiska regler, men inte 

när elever småpratar med varandra eller uttrycker något som inte har med lektionsinnehållet att göra. 

Då är det svenska som ska användas eftersom eleverna behöver träna och lära sig målspråket. 

 

5.2 Analys av klassrumsinteraktion med fokus på elever 

 

I detta avsnitt kommer resultatet av klassrumsobservationerna vad det gäller elevinteraktion att 

presenteras. Genom olika exempel visas här att vissa elever använder sig av olika språk genom 

översättning av enstaka ord eller meningar, några utnyttjar sina språkliga repertoarer i större 

utsträckning för att resonera kring uppgifter och sedan lösa dem på svenska medan andra endast 

använder sig av svenska för meningsskapande och förhandling under lektionerna. Resultatet av 

intervjuerna presenteras i samband med vissa exempel när de elever som har spelats in har bidragit 

med sitt eget perspektiv. Slutligen redogörs för vilka attityder till användning av olika språk i 

undervisningen som eleverna har uttryckt under intervjuerna. 
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5.2.1 Användning av olika språk i elevinteraktion 
 

Som nämnts ovan använder eleverna från Skola A sig av olika språk när de kommunicerar mellan 

varandra för att lösa uppgifter. I exempel 1 visades att arabiska bland annat var vanligt förekommande 

i elevinteraktion under smågruppsarbete. Detta kunde inte transkriberas eftersom jag inte förstår 

arabiska, men det dokumenteras i fältanteckningar. Även om arabiska i vissa fall blandades med 

svenska under meningsförhandling kan jag inte veta om språket användes för andra syften vid andra 

moment. Ett annat språk som ofta användes av eleverna i Skola A är engelska, vilket observerades 

under alla lektioner. Detta språk användes i interaktioner av olika sorter för att skapa och förhandla 

mening när elevernas ordförråd på svenska var bristfälligt, såsom visas i följande exempel: 

 
Exempel 15. Transkription 2019-03-12, Skola A. EA1, EA2. 

EA2: Skillnad, vad betyder skillnad? 

EA1: Difference. 

EA2: You know so many words. 

 

I detta exempel användes engelska som ett sätt att skapa förståelse. Medan eleverna läste en serie 

nyhetsartiklar hände det ofta att EA2, som var ny i kursen, bad sina kamrater om hjälp för att förstå 

enstaka ord eller fasta uttryck. EA1, som hade läst SFI längre, var mån om att använda engelska för 

att direkt översätta de svenska orden. Detta observerades flera gånger under samma uppgift: 

 
Exempel 16. Transkription 2019-03-12, Skola A. EA1, EA2. 

EA2: Vad betyder ”vi läser ofta att barn och ungdom mår sämre”? 

EA1: Mår is feel. 

EA2: Okej. 

EA1: The children and young feel worse. 

EA2: What does it mean? 

EA1: Om du läsa full text det menar att de ska gå till sjukhus eller vårdcentral. 

EA2: Aha. 
 

I exempel 16 har vi ytterligare ett exempel på interaktion mellan dessa två elever när engelska 

användes som ett gemensamt språk utöver svenska för att skapa mening. Först hjälpte EA1 sin kamrat 

genom direkt översättning som hen gjorde i det föregående exemplet och sedan förklarade hen en hel 

mening genom att säga det på engelska. När EA2 uttryckte att hen fortfarande inte förstod bytte EA2 

tillbaka till svenska för att sätta i samband dennes förklaring med vad som stod i texten. 
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Användningen av engelska genom översättning av enstaka ord eller korta meningar 

dokumenterades också i andra grupper, där elever inte hade andra gemensamt språk. 

 
Exempel 17. Transkription 2019-03-14, Skola A. EA5, EA8. 

EA5: Börja med bisats. Om det inte regnar. 

EA8: Om, aah. A condition? 

EA5: Ja. 

EA8: Mhm, okej. Om det inte regnar. 

EA5: Om det inte regnar vi ska- 

EA8: Ska vi tror jag. 

EA5: Ska vi? 

EA8: Ja, ska vi åka till (xxx) imorgon. 
 

Vid denna lektion arbetade eleverna med en grammatisk uppgift som handlade om ordföljden. 

Eleverna skulle bearbeta meningar så att de skulle börja med en bisats och arrangera resten av 

meningen med rätt ordföljd. Ett enda ord på engelska verkade räcka för att bekräfta förståelsen av 

elev EA8 som efter en fråga lyckades med att lösa uppgiften och övertala sin kamrat om rätt 

ordföljden efter bisatsen. EA5 använde sig också av engelska under uppgiften för att förklara ett ord 

för sin kamrat: 

 
Exempel 18. Transkription 2019-03-14, Skola A. EA5, EA8. 

EA8: Trött. Men vad betyder trött? 

EA5: Till exempel, if you walk från jobbet du trött. Om du springer du trött. Förstår du? 

EA8: Mhm, trött. 

EA5: Förstår du meningen? 

EA8: Ja, okej. Även om han var trött han tog en promenad med sina kompisar? 

EA5: Ja, jag tror det är rätt. 

EA8: Inte so easy [skrattar] komplicerat. 
 

Genom översättning till engelska lyckades EA5 förklara för EA8 ett ord som hen inte förstod vid en 

första läsning. Efter denna meningsförhandling mellan de två eleverna fortsatte de med övningen och 

höll med om en lösning, även om den inte var rätt. EA8 byter till engelska vid slutet av interaktionen 

för att skämta om övningens komplexitet för att sedan byta tillbaka till svenska och upprepa vad hen 

menade med ett svenskt ord. 

Vid det sista observationstillfället dokumenterades återigen att engelska användes genom 

översättning under elevinteraktion i smågruppsarbete. Under denna lektion fick eleverna lyssna på 

tre korta berättelser och sedan besvara några frågor som läraren projicerade på tavlan. Första 
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berättelsen handlade om två pojkar som skulle betala för en korv och en av dem bad den andra om 

att få låna lite pengar. En av frågorna efter berättelsen var då om hur mycket man kan låna av en vän: 

 
Exempel 19. Transkription 2019-03-19, Skola A. EA1, EA3. 

EA3: Vad tror du? [läser från tavlan] hur mycket pengar kan man låna av en kompis? 

EA1: [skattar] en miljon. 

EA3: Va?! En miljon? Din bästa kompis kanske. 

EA1: Ja, varför inte? Om min bästa kompis är rich jag kan få en miljon och betala tillbaka. 

Kanske [skrattar]. 

EA3: Nej, jag tror man kan låna tusen kanske. Fem tusen kanske. Inte så mycket. Därför att 

ni är inte kompisar längre om du inte betalar. Bättre med tusen kronor. 
 

Som i det föregående exemplet användes engelska här för att skämta om ämnet eleverna skulle 

diskutera. EA1 använde sig ofta av engelska genom översättning som också visades i andra exempel 

och här ser vi samma mönster av att använda enstaka ord medan hen pratar på svenska. I andra 

exempel, såsom 15 och 16, använde EA1 sig av engelska för att hjälpa andra kamrater med förståelse 

av ord men här använde hen detta språk i sin egen talproduktion. 

En annan berättelse inom samma uppgift handlade om en man som försökte pruta i en cykelaffär 

och få betala ett lägre pris. Frågorna handlade då om möjligheten att pruta i elevernas hemländer 

jämfört med Sverige och interaktionen mellan elever presenterade återigen översättning till engelska: 

 
Exempel 20. Transkription 2019-03-19, Skola A. EA4, EA6. 

EA6: I mitt land, I (xxx), man kan pruta. Till exempel på marknaden eller på affären. Om 

man känner personen som har affären kan man säga ”jag vill betala mindre” och det kanske 

funkar. Om man är vänner. 

EA4: Ja, i mitt land också. But not here, here you always have to pay the full price. På Ica 

eller något annat affär måste man alltid betala pris som det står där. Jag vet inte om det är bra 

eller inte, det är bara (..) different. 

EA6: Ja, differ- hur säger man? Different på svenska också? 

EA4: Jag vet inte. 

EA6: [översätter med mobilen] Annorlunda. Det är annorlunda i Sverige, ja. 
 

Även det här paret använde sig av engelska under diskussionen av de olika frågor som följde 

berättelsen. Båda eleverna jämförde situationen i Sverige med sina hemländer där det finns större 

möjlighet att pruta och förhandla pris när man är ute och handlar. EA4 växlade mellan svenska och 

engelska i sin talproduktion och EA6 verkade förstå hen. När hen skulle uttrycka sig kunde hen dock 

inte komma på ordet ”different” på svenska och slog upp ordet på mobilen. På detta sätt ser vi att 
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meningsskapande processen i denna interaktion involverar inte bara olika språk men också olika 

modaliteter eftersom EA4 använde sin mobil och slog upp ordet ”diferente”, alltså ”different” på 

spanska. 

Ett liknande mönster observerades i Skola B, där elever använde sig av transspråkande för att 

skapa och förhandla mening i interaktion genom att använda engelska och sina andra språk. 

 
Exempel 21. Transkription 2010-02-26, Skola B. LB1, EB4, EB5. 

LB1: […] Sen har vi ”sil”, har ni hört det? Vi har pratat om det igår. 

EB4: Det är samma sak, eller? 

EB5: We’re having the same, sita. 

                                                (Sil) 

LB1: Skål att blanda i. 
 

Under denna lektion läste klassen ett exempel på instruktioner: i detta fall handlade det om ett recept 

för att baka kakor. När läraren läste listan över redskap man behöver i receptet försökte hen få sina 

elever att förstå de olika orden utan att slå upp dem. Ordet ”sil” verkade vara lätt att förstå för eleverna 

EB4 och EB6 som pratade rumänska. EB4 frågade sin kamrat om hens initiala uppfattning var rätt 

och EB5 bekräftade genom att först använda engelska för att förklara till läraren att deras 

gemensamma språk har ett liknande ord och sedan rumänska för att uttrycka ordet som fick båda 

eleverna att förstå den svenska varianten. Senare under samma lektion använde EB5 sig av 

transspråkande igen genom att lyssna och förstå svenska men prata på engelska. Detta visas i följande 

exempel: 

 
Exempel 22. Transkription 2019-02-26, Skola B. LB1, EB5. 

LB1: Mellanlanda, vad tänker man på? Flygplan. Landa. 

EB5: In between. 

LB1: Vad sa du? 

EB5: Not really landing, like in between [skrattar]. 

LB1: Om man ska flyga till Australien, åker plan direkt från Stockholm till Australien? 

Flera: Nej. 

LB1: En mellanlandning kan vara i Etiopien. 

Flera: Aah! [skratt] 

LB1: Nu är ni med. Förstår ni? 
 

Även i detta fall använde EB5 sig av engelska för att göra sig förstådd medan läraren pratade på 

svenska. I ett annat försök att få eleverna att förstå nya ord utan att använda andra hjälpmedel försökte 

läraren få klassen att förstå vad verbet mellanlanda betyder. EB5 gav uttryck för förståelse genom att 
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översätta de olika delarna av ordet till engelska och när läraren bad hen att upprepa sa EB5 att 

mellanlanda enligt sin uppfattning kunde betyda ”not really landing, like in between”. Eleven förstod 

vad både mellan och landa betyder och uttryckte sig på engelska för att försöka förklara för läraren 

att hen hade uppfattat betydelsen. Genom ett konkret exempel på en mellanlandning lyckades läraren 

att förklara ordet så att hela klassen kunde förstå. 

Under samma uppgift dokumenterades ett samarbete mellan EB4 och EB5 som involverade 

både rumänska och engelska: 

 
Exempel 23. Transkription 2019-02-26, Skola B. LB1, EB4, EB5. 

EB4: I mitt land är det svårt därför att många köra hur de vill och respekterar ingen regel, 

eeh… om en man går på… 

LB1: Gatan? 

EB4: Eeh… inte gatan, det finns en speciell plats för dem, jag vet inte… 

LB1: På trottoaren? 

EB4: Som en zebra… (xxx) [kallar för EB5] cum zebra? 

                                                                        (Som en zebra) 

EB5: Like a zebra 

LB1: Ja! Övergångstället 
 

I denna interaktion stöttade EB4 och EB5 varandra igen genom att använda både sitt gemensamma 

språk mellan varandra och sedan engelska med läraren. Diskussionen handlade om elevernas 

erfarenhet av trafik i deras ursprungsländer jämfört med Sverige och EB4 började berättade om hur 

hen upplevde att många kör utan att respektera regler i hens hemland. När hen sedan ville fortsätta 

sin tanke uppstod problemet att hen inte kunde ordet ”övergångställe” på svenska. Efter en första 

förklaring på svenska, försökte läraren att gissa vad eleven menade. EB4 vände sig då till EB5 med 

vem hen kan kommunicera på rumänska och förklarade för hen vad hen menade. EB5 växlade då 

mellan rumänska och engelska och vände sig till läraren för att försöka få hen att förstå vad EB4 

menade. LB1 förstod till slut vad eleven ville säga och gav hen ordet ”övergångstället” så att eleven 

kunde fortsätta prata om sin erfarenhet. I detta exempel ser vi att både elever och läraren använder 

sig av sina olika språkliga resurser för att förhandla mening genom att förstå ett språk och producera 

muntligt på ett annat. 

Detta interaktionsmönster observerades även när andra elever var involverade: 

 
Exempel 24. Transkription 2019-02-26, Skola B. LB1, EB4, EB6. 

EB6: Det är samma kultur därför jag tittar mitt barns skola de lära barnen respektera 

tillsammans, det går från (..) detsvo? 

                                              (Barndom) 
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EB4: Barndom. 

EB6: Barndom. 

LB1: Man är uppfostrad, man är nästan indoktrinerad från barn att såhär är det, jag förstår 

 

EB6 uttryckte sig under samma diskussion som exempel 23 vilken började med erfarenheter av 

trafiken i olika länder. Hen menade att hens barn går till en svensk skola och lär sig om respekt, till 

skillnad från barn i hemlandet. När hen ville säga ordet barndom kunde hen inte och växlade därför 

till ett annat språk, ryska. Eleven EB4 förstod ordet och gav översättningen till svenska som EB6 

sedan upprepade det till läraren. EB4 berättade i sin intervju att hen bara kunde tala svenska och 

rumänska men det finns flera exempel som visar att hen både förstår och talar ryska när behovet 

uppstår.  

Samma fenomen observerades med eleven EB8. Under intervjun nämnde hen att hen kunde 

tala svenska, polska och engelska. Under lektionerna observerades dock att hen använde sig av andra 

språkliga resurser som stöd för förståelse av okända ord: 

 
Exempel 25. Transkription 2019-02-27, Skola B. EB1, EB8. 

EB8: Det finns inte till polska, översättning, aldrig. 

EB1: Varför? 

EB8: Jag vet inte, med engelska jag förstår många men ibland [använder mobilen] jag kan 

välja polska men ibland det finns inte så jag måste kolla på (..) till exempel- 

EB1: Det har inte polska? 

EB8: Det finns inte många polacker som läser svenska [skrattar] 

EB1: Det är inte bra (..) om du translate it svenska exemplet du kan förstår vad det menar. 

EB8: Ja men ibland- 

EB1: Du kan inte förstå? 

EB8: Vi ska se med spanska kanske… Aha! Jag gjorde det på spanska! 
 

Dagens lektion handlade om transitiva och intransitiva verb vilket verkade vara ett svårt begrepp för 

de flesta eleverna. Läraren LB2 hade delat upp klassen i smågrupper och uppmuntrade eleverna att 

använda sig av digitala hjälpmedel för att förstå en lista över verb. Eleven EB8 klagade över hur 

applikationen hen brukar använda på sin mobil ofta inte har någon översättning till polska. Hen 

förklarade dessutom för EB1 att engelska ibland räcker för att kunna förstå vissa ord. Slutligen 

använde EB8 sig av applikationen för att översätta verben till spanska och förstod deras betydelse. 

Under intervjun tillfrågades hen om sitt perspektiv på detta moment: 
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Exempel 26. Intervju med elev EB8. 

EB8: Vi skulle kolla något ord på lexikon och jag kunde inte hitta på polska, så jag kollade 

på engelska och sen på spanska. Den här lexikon, man kan översätta till polska men mest av 

dem är fel. Jag måste läsa faktiskt på engelska. Den här gången det var på spanska för att jag 

kan också lite spanska så jag förstod vad det betyder. 

 

Eleven EB8 hade alltså inte nämnt att hen kunde spanska för att hen inte ansåg att hen behärskar 

språket flytande, men kunskaper i detta språk hade hjälpt hen att förstå ett ord som hen inte kunde 

hitta på polska i sin applikation. Denna elev använde sig ofta av sina olika språkliga resurser för att 

lösa uppgifter såsom synliggörs även i exempel 27: 

 
Exempel 27. Transkription 2019-02-26, Skola B. EB1, EB2, EB6, EB8. 

EB8: Och sen tio: sätta, ställa eller lägga? På polska det skulle vara ställa 

EB6: Vilken du tycker? 

EB8: Stolen, på polska det skulle vara ställa, på engelska put the chair, where should we put 

the chair. Ställa kanske 

EB1: Ställa eller lägga? 

EB2: Ställa 

EB1: Ja, ställa 

 

Under lösning av en uppgift där eleverna skulle fylla i meningar genom att välja mellan olika 

transitiva och intransitiva verb ser vi ytterligare ett exempel på transspråkande. EB8 använde sig av 

engelska för att översätta meningen som gruppen skulle fylla i och samtidigt använde hen sig av sina 

kunskaper i polska för att kunna jämföra svenska och polska. Genom detta uttryckte hen att en möjlig 

lösning för uppgiften var verbet ställa eftersom det är verbet hen skulle använda på polska. Under 

intervjun kommenterade eleven detta moment: 

 
Exempel 28. Intervju med elev EB8. 

EB8: Det handlade om transitiva och intransitiva verb. Det är lite konstigt för mig när jag ser 

att på svenska det finns så många olika verb som betyder nästan samma men man kan inte 

använda dem i alla situationer. Jag måste tänka på polska ibland även om vi inte har samma, 

vi har bara ett ord för alla. Men jag förstår vad det betyder på polska och jag kan svara på 

svenska. 
 

Eleven menade alltså att hen försöker använda sig av polska även om det finns skillnader mellan detta 

och svenska eftersom hen kan resonera kring hur båda språken fungerar och jämföra dem. Jämförelser 

mellan andra språk och svenska observerades också från EB6 som resonerade på ryska och försökte 

hitta rätt svar till svenska meningar: 
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Exempel 29. Transkription 2019-02-27, Skola B. EB1, EB6. 

EB1: Han ut sig själv i jobbet, han behöver koppla bort och bara vila nu. 

EB6: Och bara vila. 

EB1: Han ut sig själv i jobbet. 

EB6: Vad kan han göra sig? 

EB1: Eftersom är speciellt ord eftersom har ut sig i. 

EB6: Mhm… Dö ut sig? Spräcka sig? 

EB1: Nej spräcka. 

EB6: Bränna sig, på ryska jag kan säga bränna sig. 

EB1: Bleka ut sig. 

EB6: Bränna ut, inte bleka ut. He burned at work, like I think. He burned himself at work, in 

Russian we say it. 

EB1: Jag vet inte. 

EB6: Ja, bränna ut sig. 

EB1: Burn out? Tricky, jag vet inte. 

EB6: Jag säger bränna ut. 
 

Såsom observerades för eleven EB8 använde EB6 sig också av sina språkliga resurser för att hitta rätt 

lösning i övningen om transitiva och intransitiva verb. Efter ett första resonemang med en annan elev 

om olika verb sa EB6 att på ryska finns uttrycket bränna ut sig. Dessutom använde eleven sig av 

transspråkande genom att upprepa meningen med sin lösning på engelska. Genom att förstå vad 

meningen betyder på svenska och sedan att jämföra detta med ryska lyckades EB6 förhandla sig fram 

till förståelse även om hen var osäker i början. 

Under samma lektion observerades en annan smågrupp som också arbetade med samma 

uppgift. I denna grupp förekom också transspråkande genom användning av engelska: 

 
Exempel 30. Transkription 2019-02-27, Skola B. EB4, EB7, EB10. 

EB7: Ja men sjunka det har två meningar: sink then do down. 

EB4: Ship? 

EB7: Stora båt, ship. 

EB4: Ja, stora båt och vad gör? 

EB10: Det finns hål och sen vatten kommer här och sen båt sink. 

EB7: Ja. Som Titanic. 

[…] 

EB10: Så förstår du? 

EB4: Nej. 

EB7: Det finns en båt- 

EB4: Ja och när båten går ner det heter- 

EB7: Det finns en hål så vatten kommer in och båt- 



	 52 

EB4: Det betyder (..) I mitt språk finns ingen ord. 

EB7: Okej, the boat gå ner, under vatten, det är sänka 

EB4: Okej. 
 

I denna interaktion användes engelska igen som en resurs för att skapa förståelse mellan alla 

gruppmedlemmar. I synnerhet använde elever EB7 och EB10 sig av engelska för att förklara för EB4 

vad verbet sänka betyder eftersom hen inte förstod. Dessutom gav de konkreta exempel på vad sänka 

betyder genom att förklara hur en båt med ett hål kan sjunka och genom att nämna båten Titanic. 

I det kommande exemplet försöker samma grupp förhandla betydelse av verbet bleka igen 

genom användning av engelska och konkreta exempel: 

 
Exempel 31. Transkription 2019-02-27, Skola B. EB4, EB7, EB9, EB10. 

EB4: Bleka. 

EB7: Blekna. 

EB9: Blekna? 

EB10: Fade. 

EB7: När du köper en jeans, efter en månad det blir blek. 

EB9: Gammal. 

EB7: Ja det blir gammal. Du köpte en blå jeans efter många, många tvättar färgen (..) change? 

EB9: Byta? 

EB7: Ja, färgen byta till annan färg. 

EB9: Kanske om du sjuk, blek är samma. 

EB7: Förstår du? 

EB4: Ja. 
 

Återigen blev engelska en resurs eftersom alla elever i gruppen kan förstå språket. Dessutom bidrog 

eleven EB7 med ett exempel av vad blekna innebär för kläder samt EB9 föreslog att det också kan 

handla om människor när de blir sjuka. Angående detta moment har både EB7 och EB9 fått berätta 

om sina tankar under intervjudelen: 

 
Exempel 32. Intervju med elev EB7. 

EB7: EB4 förstod inte ordet blekna så jag sa ett exempel så att EB4 förstår mer bättre. Jag 

tror när man förstår inte ett ord vi kan säga ett exempel. När jag säger om blå jeans och så, 

jag tror att EB4 förstår. 
 

Exempel 33. Intervju med elev EB9. 

EB9: När vi diskuterar tillsammans om övningen jag förstod inte vad betyder blekna. När 

min kompis förklarade vad betyder blekna jag förstår. Och nu det kommer för mig. Jag förstår 
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(..) om en person förklarar för mig, om jag bara tittar i Google translate jag förstår nu men 

kanske om tio dagar jag kommer inte ihåg det här ord. Men nu det kommer. Det är bättre 

med exempel för mig. 
 

Båda eleverna uppmärksammade under intervjun vikten att skapa förståelse genom användning av 

exempel som fungerar bättre än att bara slå upp ordet på mobilen. Detta betyder att mening inte bara 

kan skapas genom att använda olika språk utan också genom att dela med sig av sina erfarenhet, 

såsom läraren LB2 också brukar göra. 

Efter att alla elever i gruppen hade förstått vad blekna betyder kunde de resonera kring en 

mening där detta verb verkade vara en lösning: 

 
Exempel 34. Transkription 2019-03-27, Skola B. EB4, EB7, EB10. 

EB4: Mina tajta jeans igår. Bleka? Jag tror bleka. Blekna! 

EB7: Blekna. 

EB4: Igår, jag måste köpa nya idag. 

EB10: Du kan inte bara köpa och sen puff, bleka, det tar lite tid. 

EB4: Kanske spricka? 

EB7: Mina tajta jeans bleka. 

EB4: Spricka. 

EB7: Nej, bleka eller blekna. 

EB10: Men bleka betyder att de fade, men fade igår?! 

EB4: Jag tror spricka. 

EB7: Ah ja. 

EB10: Men betyder (..) Spräcka betyder? [gestikulerar] 

EB4: Aa. 

EB7: Crack. 

EB4: Spricka, sprickte igår. 

EB7: Mina tajta jeans- 

EB4: Sprickte! 
 

I detta samtal resonerade gruppmedlemmarna igen kring betydelse av verbet blekna. Vid en första 

läsning trodde eleverna att detta verb skulle vara rätt svar för meningen men EB10 påpekade att 

adverbet igår tydde på något som har skett under en kort period vilket omöjliggjorde att bleka skulle 

vara det rätta svaret. EB4 föreslog då verbet spricka som lösningen eftersom processen av att spricka 

är något betydligt kortare än att bleka. EB10 upprepade att bleka inte kunde vara rätt svar genom att 

översätta det till engelska och då förstod även EB7 att spricka var rätt alternativ. Förutom 

transspråkande dokumenterades här att EB10 använde sig av kroppsspråk för att visa vad spricka 
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betyder genom att riva sönder en bit papper. Genom ljudet ”crack” bekräftade EB7 att hen hade 

förstått vad de andra två eleverna menade och gruppen kom överens över svaret ”sprickte”. 

Ett sista exempel på transspråkande i denna smågrupp involverade flera språk från olika elever: 

 
Exempel 35. Transkription 2019-02-27, Skola B. EB4, EB7, EB9, EB10. 

EB4: 35, han är försenat för han- 

EB9: Vad betyder försenat? 

EB4: Kom lite senare. 

EB7: Late. 

EB9: Aha. 

EB4: Han är försenad för han fast i trafiken, står? 

EB7: Stod i trafiken. 

EB4: För han… fast. 

EB10: Vad betyder fast? 

EB7: Fast? Inte samma engelska? 

EB4: Fast (..) Vad betyder fast? Cum. 

                                                  (Hur.) 

EB10: Hur säger du? 

EB4: Cum (..) Jag vet inte varför jag pratar på rumänska (.) vad betyder fast? 

         (Hur) 

EB7: Permanent, fixed, eeh- 

EB9: Han kan inte gå. 

EB4: Okej. 

EB7: Jag vet inte förklara. 

EB10: Cum betyder hur? 

           (Hur) 

EB4: Kak po russki, på ryska. 

         (Som på ryska) 

EB9: Po russki [skrattar] Du pratar ryska? 

         (På ryska) 

EB4: Ja. Han är försenad för han står fast i trafiken. Måste vi skriva i preteritum? 

EB7: Ja, i preteritum. 

EB4: Står, preteritum stod. 

EB10: Stod? 

EB4: Ja, stod. 
 

I denna interaktion kan olika fenomen observeras. Först frågade EB9 vad försenat betyder och både 

EB4 och EB7 svarade, fast på olika sätt. EB4 svarade på svenska genom att förklara vad ordet betyder, 

medan EB7 översatte termen till engelska. Därefter var eleven EB10 som bad sina kamrater om hjälp 

om ordet fast som hen inte förstod. Återigen svarade EB7 med översättningen till engelska, medan 
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EB4 nämnde översättningen till rumänska. Även om EB10 inte talar rumänska verkade hen förstå 

vad EB4 syftade på och frågade om ordet på rumänska betydde ”hur”. EB4 svarade då på ryska, ett 

språk som båda elever har grundläggande kunskaper i, för att bättre förklara vad hen menade. 

Slutligen förhandlade eleverna på svenska om vilket tempus som var rätt i meningen. I denna 

interaktion kan vi då observera att flera språkliga resurser används för att lösa uppgifter eftersom 

elever använder sig både av språk som är gemensamma för alla och språk som några förstår till en 

viss del för att skapa förståelse. 

Under den första observerade lektionen vid Skola B dokumenterades att några rysktalande 

elever använde sig av detta språk för att bearbeta information och sedan producera material på 

svenska. Detta mönster observerades sedan igen bland samma elever som hade ryska som gemensamt 

språk och kunde skapa och förhandla mening genom detta språk tillsammans med engelska. 

I det första exemplet för denna typ av interaktion diskuterade två elever en text på ryska innan 

de skrev texten på svenska: 

 
Exempel 36. Transkription 2019-02-26, Skola B. EB5, EB6. 

EB6: Jag förstår, jag förstår. Förstår du? 

EB5: Mhm-  

EB6: I konetjno adress net v Parizje, potomu tjto on net v Rome. 

        (Självklart fanns adressen inte i Paris eftersom han inte är i Rom.) 

EB5: Aha! Så när han går till polisen och frågade hur kan jag hitta det här- 

EB6: Hjälpa mig hitta adress, men adress är i Rom inte i Paris. Han förstår inte om han måste 

byta flygplan. 

EB5: Ja. 

EB6: Vad konstigt. 

EB5: Jag förstår hon har en mellanlanda och långt att gå till nästa flygplan. Han går- 

EB6: Först tycker han ”okej, jag ska vänta, kanske min vänner kommer sent”. 

EB5: Ja, ingen vänner kommer och de kan skicka till honom adressen med huset, adressen 

från huset. Han väntade för flera timmar för adressen. 

EB6: Det förstår jag inte. Men kanske han hade samma adress. 

EB5: Nej, han säger (.) hon säger att han väntade på adressen flera timmar och att hans vänner 

skicka adress. 

EB6: On sjdal. 

         (Han väntade.) 

EB5: Da, on sjdal i poetomu kogda oh posjjol (..) därför när hon går till polisen frågar- 

        (Ja, han väntade och därför när han gick) 

EB6: Om hjälp. 

EB5: Hon var arg (.) Kan inte hitta- 
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EB6: Letar efter adress. Men han frågade polis, polis köra honom med blåljus till polisstation. 

Men i polisstation kanske han förstår han inte på (..) right place. 

EB5: Plats. 

 

EB6 använde sig av ryska såsom visades i tidigare exempel. EB5 förstår och talar ryska vilket tillät 

hen att kommunicerar med andra rysktalande elever under smågruppsarbeten. Under denna lektion 

skulle eleverna lyssna på en text tre gånger och sedan återge den med egna ord. Dessutom skrev 

läraren några centrala ord på tavlan så att de skulle vara med i texten. Efter den andra läsningen 

började dessa två elever att bearbeta texten genom att diskutera dess sista del dels på ryska och dels 

på svenska. Ryska användes här med meningsskapande syfte eftersom EB6 verkade ha förstått hur 

berättelsen slutade och kunde uttrycka det på ryska, men behövde förhandla med EB5 om hur hen 

kunde uttrycka det på svenska. Dessutom användes engelska av EB6 för att säga ”right place” i brist 

av kunskaper på svenska vilket följdes av en översättning från EB5. 

Efter en sista läsning fortsatt dessa två elever att bearbeta texten på ryska: 

 
Exempel 37. Transkription 2019-02-26, Skola B. EB5, EB6. 

EB6: Sista meningen förstår jag inte. 

EB5: Now I understand we are in Rome cause you are driving like crazy. 

EB6: Yeah? 

EB5: Kodga vyshjol oh ponial, tjto tam nekogo ne zjdajet. Ponial tjto mozhet byt, oni pridut 

pozje (..) Potomu tjto otjen mnogo (.) traffic, eeh (..) v Rome. On govorit tjto naverno oni 

pridut popozzje, potomu tjto otjen mnogo traffic v Rome (..) They said ”runt Rom”, that’s 

like around Rome (.) Okolo goroda. 

         (När han gick ut förstod han att ingen väntade. Han förstod att de kanske var försenade 

(..) eftersom det finns mycket trafik, eeh (..) i Rom. Han säger att de antagligen var sena 

eftersom det finns väldigt mycket trafik i Rom (..) De sa ”runt Rom”, det är typ runt Rom (.) 

runt staden.) 

EB6: Okej, vi måste skriva text. 
 

Först använde sig eleven EB5 av engelska för att översätta en mening från texten. När EB6 frågade 

om det stämde bytte EB5 till ryska för att förklara för EB6 vad hen hade förstått om den del av texten 

som båda inte hade förstått vid de första två läsningarna. I det kommande exemplet fortsatte 

bearbetningen på ryska: 

 
Exempel 38. Transkription 2019-02-26, Skola B. EB5, EB6. 

EB6: Stor problem är jag förstår men jag glömde vilken ord de använder och jag kan beskriva 

på min språk eller på engelska men jag kan inte beskriva på svenska. 

EB5: Ja, men now we write. 
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EB6: Po rysskij eto: v etom godu Ole poletel iz Oslo v Rim. On poletel, potomu tjto vstretit 

svojch druzej (..) mellanlanda, peresadka v Parizje, kogda on bysjjol ha samolet to nikogo ne 

uvidel, potom podosjjol on v politsij i sprasjival o adresse, eeh- 

       (På ryska är det: det där året flög Ole från Oslo till Rom (.) han åkte för att träffa sina 

vänner (..) mellanlanda, mellanlandning i Paris och när han klev av planet såg han ingen, 

sedan gick han till polisen och frågade om adressen) 

EB5: Inga vänner väntade på hon och han tänkt att de ska komma senare, de ska komma 

senare för att det finns mycket trafik i Rom, men ingen komma så han väntade på adressen 

från dem flera timmar 

EB6: Det är inte säkert, jag förstår inte. 

EB5: Ja men jag säger bara mina tänkar, snabb och efter jag ska skriva korrekt (..) Adressen, 

han väntade på adressen flera timmar och efter gick han till en polis och frågade honom hur 

kan han gå. 

EB6: Letar efter… iskat, leta efter. 

                              (Leta efter) 

EB5: Aha! 

EB6: Like search, letar efter… han letar efter adressen. Han kanske letar efter hjälp. 
 

Samtalet fortsatte med att EB6 klagade på att hen hade förstått texten och kunde upprepa den på 

ryska, men inte återge den på svenska. EB6 uppmuntrade sin kamrat att börja skriva ner texten som 

skulle lämnas in och då började EB6 återberätta texten på ryska. Som översättningen visar hade hen 

förstått vad texten handlade om och alla delar av berättelsen var med i hens sammanfattning. När 

EB5 fortsatte återge berättelsen uttryckte EB6 sina tvivel om vad EB5 hade förstått men 

meningsförhandlingen fortsatte med ytterligare transspråkande genom ryska. 

Förutom förhandling om innehållet använde EB5 och EB6 sig av ryska för att också förhandla 

om grammatiska begrepp, såsom visas i nästa exempel: 

 
Exempel 39. Transkription 2019-02-26, Skola B. EB5, EB6. 

EB6: Okej, okej (..) Potomu tjto on xotel vstretit (.) Han vill träffa- 

                                (Eftersom han ville träffa) 

EB5: För att- 

EB6: För att han vill träffa- 

EB5: Vänta… för att eller eftersom? 

EB6: Det spelar ingen roll. 

EB5: Spelar ingen roll… för att träffa sina vänner. 

EB6: Okej, för att träffa sina vänner. 

EB5: I Rom för att träffa sina vänner (.) inte sina, sin. 

EB6: Mnogo… sina vänner. 

        (Många) 
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EB5: Moejx druzej… vänta- 

        (Mina kompisar) 

EB6: Ah, du menar possessiva reflexiva? 

EB5: Look, you see? 

EB6: Tak, i potom- 

        (Okej, och sedan-) 

EB5: Ja pisala… planen mellanlandade i Paris… 

        (Jag skrev) 

EB6: Eto glagol? Mellanlandade? 

         (Är det ett verb?) 

EB5: Eto glagol. 

        (Det är ett verb.) 

EB6: Eto ne susjtjestvitelnoje? Eto glagol? 

         (Är det inte ett substantiv? Är det ett verb?) 

EB5: Potomu tjto (..) na primer: mellanlanda (.) peresadka, my pereseli. 

                               (Eftersom (..) till exempel: mellanlanda (.) mellanlandning, vi mellanlandade.) 

EB6: Net, peresadka eto susjtjestvitelnoje, eto objekt. 

         (Nej, mellanlandning är ett substantiv, det är ett objekt) 

EB5: Eto glagol (.) Planen mellanlandade i Paris. 

        (Det här är ett verb) 

 

Efter att ha diskuterat om textens innehåll började eleverna EB5 och EB6 att använda ryska för att 

förhandla om den grammatiskt korrekta form som deras text skulle ha. Först undrade de hur de ville 

översätta ”potomu tjto”, antingen som eftersom eller för att. Sedan diskuterade de om rätt pronomen 

till vänner var sina eller sin och EB6 påpekade att vänner är ”mnogo”, alltså många, plural och därför 

var sina rätt pronomen. Slutligen förhandlande de om ordet mellanlanda eftersom EB6 inte var säker 

på att det var ett verb. EB5 försökte övertyga sin kamrat genom att ge ett exempel med översättningen 

på ryska, alltså ”my pereseli”. 

Vid det tredje observationstillfället på Skola B dokumenterades en liknande 

meningsförhandling där både engelska och ryska användes för att förklara skillnaden mellan 

transitiva och intransitiva verb för en kamrat som hade varit frånvarande under lärarens förklaring: 

 
Exempel 40. Transkription 2019-03-01, Skola B. EA5, EA6, EA8, EA9. 

EB5: I’m struggling cause I didn’t get it. 

EB8: Do you want me to explain? 

EB5: It just doesn’t… I just don’t understand what kind of form I should use. 

EB8: Okej. 

EB9: Ah, du kom inte i onsdags! 
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EB8: We do not change the form, we leave it how it is. We just need to see if it’s transitive or 

intransitive and obviously it’s the same in English, but I was just saying it like this, it doesn’t 

matter. So the first sentence for example, Sandra väcker och tittar på klockan, väcker means 

that someone wakes you, but she wakes by herself, so you need to change väcker to vakna. 

That’s all. Or if it’s right- 

EB5: Vaknade är preteritum. 

EB8: Ja. 

EB5: But here: God morgon Karina, vaknade jag dig? It’s preteritum. 

EB8: Mhm, but vaknade means that you wake up by yourself and she asks ”did I wake you?”, 

so you need to change it to ”väckte jag dig?”, do you get it? 

EB6: Kto tebya razbudil? Ili sam prosnosal, dva raznich glagola, da? Kak, ya vstayu, no ya 

prosypajus. Tozhe dva raznich glagola. 

         (Vem väckte dig? Eller du vaknade själv, det är två olika verb, eller hur? Så, jag vaknar 

och jag väcker. Det är också två olika verb.) 

EB8: Or if it’s right verb, you just need to add object. If you see that it should be transitive, 

if it’s the right form, for example we have Sandra ställer, but ställer is transitive so it needs 

to go with object, so we added sig. 

EB5: Jaha. So you either change word or add something. So väckte is when someone wakes 

you up. 

EB5: Yes, yes! 

EB6: Tebya kto-to razbudil. 

         (Någon väcker dig) 

EB5: Transitiv eto kogda kto-to tebya, a intransitiv eto kogda ti sebya. 

         (Transitivt är när någon gör något mot dig, medan intransitivt är när du gör något själv.)  

EB6: Själv. 

EB8: Yes, precis! 

EB6: Ya ponila, spasiba. Tack så jättemycket! 

        (Jag förstod, tack.) 

 

EB5 uttryckte på engelska att hen hade problem med övningen eftersom hen inte hade varit med 

under lärarens förklaring. EB8 erbjöd då att förklara på engelska för sin kamrat skillnaden mellan 

transitiva och intransitiva verb genom exempel från övningen. Som ytterligare stöd började EB6 att 

förklara skillnaden på ryska. EB8 förstod vad EB6 sa och tillade ett till alternativ för att lösa 

uppgiften. Efter detta verkade EB5 förstå. EB6 upprepade då definitionen av transitiva verb på ryska 

och både EB4 och EB8 bekräftade deras förståelse. Slutligen tackade EB4 båda sina kamrater 

eftersom hen äntligen hade förstått den grammatiska skillnaden. Under sin intervju berättade EB8 att 

engelska kändes lättare att använda i denna situation eftersom det var lättare att prata om grammatiska 

begrepp på detta språk. Dessutom förstod hen vad EB6 sa på ryska eftersom hen talar polska, ett 

liknande språk enligt hen, och detta tillät hen att följa resonemanget och delta i meningsförhandling. 
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Sist observerades att vissa elever endast använde sig av svenska i samtalen, vilket senare 

kopplas till deras attityder till en flerspråkig pedagogik. I följande exempel diskuterar två elever om 

ordföljd: 

 
Exempel 41. Transkription 2019-03-14, Skola A. EA2, EA7. 

EA2: De brukar alltid åka till Uppsala på lördagar. 

EA7: Tid, verb och subjekt. På lördagar brukar åka de alltid till Uppsala. 

EA2: Brukar åka? 

EA7: Brukar åka de alltid till Uppsala. 

EA2: Efter verb kommer subjekt, brukar de åka. 

EA7: Alltid? 

EA2: Satsadverbial. 

EA7: Aha, okej. Brukar de åka alltid? 

EA2: På lördagar brukar de alltid åka till Uppsala? 

EA7: Okej, okej [skrattar] det är lite svårt. 

 

I detta exempel ser vi att elever som inte har gemensamt språk förutom svenska när de arbetar i 

smågrupper ofta använde endast svenska för att förhandla förståelse och lösa uppgifter. I denna 

interaktion skulle de två eleverna lösa en uppgift genom att omformulera en mening och börja den 

med en bisats. EA7 påpekade regeln att bygga en mening med tid, verb och subjekt till vilket hen 

tillade ”På lördagar brukar åka de”. EA2 upprepade då att efter verbet kommer subjekten och rätt 

ordföljden var ”På lördagar brukar de åka”. Positionen av satsadverbialen förhandlades också på 

svenska och till slut höll båda eleverna om lösningen. I det följande exemplet förhandlande samma 

elever om en annan grammatisk företeelse: 

 
Exempel 42. Transkription 2019-03-14, Skola A. EA2, EA7. 

EA7: I det stora huset bodde tre familjer. 

EA2: Ska vi använda det? Vi ska inte använda det. 

EA7: Nej, samma sak här. Det är plats. 

EA2: I det stora huset bodde det tre familjer. 

EA7: Vi behöver inte det. Samma här. På Mall of Scandinavia träffade hon Olle. 

EA2: Okej, inte det? 

EA7: Nej, det är rätt. 
 

Genom att ta upp en annan mening från samma övning lyckades EA7 övertyga sin kamrat att 

meningen de arbetade på inte behövde pronomen det som fanns i början. Även här skedde all 

förhandling på svenska. Dessa elever observerades inte använda engelska under lektionerna, även om 

båda verkade förstå detta språk som visades i andra exempel. På ett liknande sätt arbetade en 
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smågrupp på Skola B där engelska användes i vissa fall och där meningsförhandling i andra fall 

skedde helt på svenska: 

 
Exempel 43. Transkription 2019-02-27, Skola B. EB4, EB7, EB9, EB10. 

EB7: På grund av regnet så- 

EB4: Slockna? Nej, släcka? 

EB7: Vad betyder regnet? 

EB10: Vatten från [gestikulerar]. 

EB4: Himlen. 

EB7: På grund av regnet så slockna elden. 

EB4: Nej, släcker (..) nej, elden- 

EB7: På grund av regnet släcka elden eller slockna elden? 

EB9: Vad betyder elden? 

EB7: Eld. 

EB9: Aha… substantiv. 

EB4: På grund av betyder? 

EB9: Eftersom. 

EB10: Därför att det regnar. 

EB4: Men finns bara ett, detta är objekt eller subjekt? 

EB10: Elden gör det sig själv, det finns inte andra som gör. 

EB4: Okej. 

EB7: Så jag tror slockna. 

EB4: Slockner eller? 

EB10: Slocknar. 

 

I detta samtal deltog elever som i andra exempel använde sig av engelska men i detta fall skedde all 

meningsförhandling på svenska. Först frågade EB7 vad regnet betyder och EB10 och EB4 

samarbetade för att förklara ordet. I synnerhet använde EB10 sig av kroppsspråket och visade genom 

gester var vattnet i regnet kommer ifrån. Sedan frågade EB4 vad på grund av betyder och EB9 och 

EB10 förklarade begreppet med andra ord. Efteråt förhandlade EB4 och EB10 om ifall elden var 

subjekt eller objekt i den mening de arbetade med. Till slut förhandlade dessa två elever även om rätt 

verbform. Om denna interaktion fick EB10 berätta under sin intervju: 

 
Exempel 44. Intervju med elev EB10. 

EB10: Ofta när jag kan inte förklara något försöker jag att rita eller visa med min hand, med 

kroppsspråk. Jag kommer ihåg att jag sa vatten från [gestikulerar, skrattar]. Sedan berättade 

jag med andra till EB4 för att jag vet att hon inte kan så bra engelska. 
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EB10 bekräftade i sin intervju att hen använder sig av kroppsspråk och bilder som resurs i 

meningsförhandlingsprocessen, såsom observerades i det föregående exemplet. Dessutom tillade hen 

att förhandling skedde på svenska eftersom en elev i gruppen inte behärskar engelska lika bra som de 

andra och svenska blir det enda språket de kan kommunicera igenom. 

Vid den sista observerade lektionen dokumenterades att eleverna EB4 och EB10 använde sig 

igen endast av svenska under lösningen av en uppgift även med andra kamrater i gruppen: 

 
Exempel 45. Transkription 2019-03-01, Skola B. EB3, EB4, EB10, EB11. 

EB4: Sandra väcker och tittar på klockan, jag tror väcker. 

EB3: Väcker, ja, transitiva. 

EB4: Är bra? 

EB11: Nej, det är inte bra- 

EB3: Nej, vi behöver intransitiva. 

EB11: Sandra är subjekt och väcka har ingen objekt. 

EB3: Det behöver objekt. 

EB11: Så han- hon vaknar. 

EB4: Vi måste skriva Sandra väcker sig, vi måste skriva också objekt. 

EB10: Om det finns någon som vaknar här, då skriver vi väcker. 

EB3: Ja, eller man kan säga vaknar. 

EB11: Jag tror Sandra vaknar. 

EB3: Vaknar, ja. 
 

Återigen handlade det om uppgiften där eleverna skulle välja mellan transitiva och intransitiva verb 

och rätta en text där vissa verb var fel. I meningen de arbetade med förekom verbet väcker men inget 

objekt efter så eleverna skulle bestämma ifall de ville ändra det till vakna eller lägga till ett objekt 

efter verbet. EB11 påpekade att Sandra var subjekt och därför kunde inte ett transitivt verb vara rätt 

alternativ. Till slut höll gruppen med om att vakna var det rätta svaret i denna mening. All 

meningsförhandling i denna interaktion skedde på svenska. 

 

5.2.2 Elevernas förhållningssätt till en flerspråkig pedagogik 
 

Som tidigare nämnts har ingen informant från Skola A kunnat intervjuas. Detta betyder att ingen elev 

har kunnat uttrycka sina åsikter om användningen av andra språk i undervisningen. Vad resultaten av 

observationerna visade är att eleverna använder sig både av svenska och av andra språk när de arbetar 

i smågrupper. Dessutom dokumenterades att engelska ofta användes som lingua franca mellan de 

elever som inte hade ett gemensamt språk. Analysen av materialet från denna skola tyder på att 

eleverna är öppna för användningen av andra språk i undervisningen. Även om läraren endast 
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använde sig av svenska i den interaktion som dokumenterades fick eleverna möjlighet att tala olika 

språk och använda sig av digitala hjälpmedel och ordböcker under lektionerna. Eleverna utnyttjade 

dessa möjligheter och interagerade med varandra både helt på svenska och med hjälp av engelska 

samt slog upp ord på sina mobiler på sina olika språk. 

Eleverna från Skola B använde sig ofta av sina olika språkliga repertoarer under lektionerna 

vilket återspeglade vad lärarna hade sagt om att jobba medvetet med flerspråkighet. I avsnittet om 

lärarnas förhållningssätt till en flerspråkig pedagogik visades också att läraren LB2 uppmuntrar sina 

elever att ta vara på alla deras språkliga resurser i avsikt att försäkra förståelse under lektionerna. De 

intervjuade eleverna från denna skola visade dock olika attityder till användningen av olika språk på 

SFI-lektioner: 

 
Exempel 46. Intervju med elev EB8. 

EB8: Jag tror vi behöver prata svenska så mycket som möjligt och när en person förstår inte 

ett ord eller en mening vi kan försöka att förklara på svenska men om den här personen förstår 

inte då kan vi använda engelska eller andra språk som vi kan båda prata. 
 

Denna elev visade sig anse det vara positivt att kunna använda andra språk när syftet är att skapa och 

förhandla mening. Även i andra svar under intervjun nämnde hen att användningen av andra språk är 

ett viktigt hjälpmedel under lektionerna både för att förstå lärarnas förklaringar och lösa uppgifter 

under smågruppsarbete. Liknande uttryckte eleven EB9: 

 
Exempel 47. Intervju med elev EB9. 

EB9: Vi kan använda svenska och lite engelska kanske. Om det finns ett ord eller ett mening 

som jag inte förstår är det bra. Arabiska jag använder inte så mycket eftersom jag vill lära 

mig svenska. 
 

Även denna elev har då en positiv attityd till användningen av olika språk under lektionerna. Hen 

nämner dock att hen vill lära sig svenska och försöker undvika att använda andra språk. Detta stämmer 

med vad som observerades under lektionerna. Denna elev använde sig av endast svenska och engelska 

under de lektionerna som spelades in. Vidare uttryckte EB7 en liknande attityd: 

 
Exempel 48. Intervju med elev EB7. 

EB7: På lektionen tror jag att man kan använda svenska och engelska men många av oss vet 

inte engelska. Eller lärare kan förklara med lätt svenska, med andra ord. 
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Elev EB7 uttrycker återigen en öppenhet för användningen av andra språk i undervisning, med 

speciellt hänsyn till engelska som hen själv ofta använder genom översättning för att förhandla 

mening under smågruppsarbete. Även i andra svar under intervjun påpekade denna elev att engelska 

är en viktig resurs när det finns andra som kan språket, annars är det lämpligt att använda lättare ord 

och uttryck på svenska för att kunna kommunicera med alla i klassrummet. Annorlunda tyckte eleven 

EB4: 

 
Exempel 49. Intervju med elev EB4. 

EB4: Vi kan använda svenska. Ibland modersmål, men mest svenska. 
 

Denna elev uttryckte under intervjun att hen föredrog att använda sig enbart av svenska under SFI-

lektioner eftersom målet med utbildningen är att lära sig målspråket. Under stimulated recall i 

intervjun uttryckte hen att rumänska och ryska är användbara resurser för att göra sig förstådd 

eftersom hen inte behärskar engelska på en bra nivå. Däremot upplevde hen att hen använde sig av 

dessa språk i för stor utsträckning och tyckte att hen och sina kamrater bör använda svenska så mycket 

som möjligt under lektionerna. En liknande attityd uttrycktes av eleven EB10: 

 
Exempel 50. Intervju med elev EB10. 

EB10: Vi ska använda svenska för att vi studerar svenska. Det är inte så bra om vi prata våra 

språk för att redan kan dem. Engelska hjälper när vi vet inte någonting men jag tycket att det 

är svenska vi ska använda på lektionen. 

 

Denna elev uttryckte alltså också en negativ attityd till användning av andra språk under lektionerna. 

Medan hen medger att engelska kan användas som en resurs för att skapa förståelse när kunskaperna 

i svenska inte är tillräckliga tycker hen att alla borde använda främst svenska eftersom utbildningen 

syftar på att eleverna ska lära sig detta språk. Intressant är att under resten av intervjun berättade 

denna elev att hen förutom engelska använder sig av olika modaliteter och artefakter, såsom till 

exempel genom att använda mobilen eller rita på papper, och också av kroppsspråk och olika gester 

som en del av meningsförhandling. Hen utnyttjar alltså olika resurser från sin språkliga repertoar 

under lektionerna men uttrycker ändå en preferens mot användningen av endast svenska. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten av intervjuerna på att alla intervjuade elever använder sig 

av olika språkliga resurser under lektionerna även om vissa tycker att målspråket borde vara det enda 

som används av både lärare och elever. Vikten av engelska som lingua franca belyses av alla 

intervjuade elever och återspeglar vad som dokumenterades under klassrumsobservationerna. 

Engelska utgör en viktig resurs i interaktion när deltagarna inte har något annat gemensamt språk. 
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Bristfälliga kunskaper i engelska leder till meningsskapande och förhandling genom förenklingar av 

svenska och andra resurser, särskilt kroppsspråk.  
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6 Diskussion 
 

Studiens syfte har varit att undersöka hur lärare och elever inom SFI använder sig av sina språkliga 

repertoarer i undervisningen samt hur de förhåller sig till en flerspråkig pedagogik. I detta avsnitt 

kommer studiens resultat att diskuteras utifrån det teoretiska ramverket som har valts för studien och 

tidigare empirisk forskning. Först diskuteras lärarnas användning av deras språkliga repertoarer i 

undervisning samt deras attityder till en flerspråkig pedagogik och sedan elevernas. Avsnittet avslutas 

med en diskussion kring den valda metoden för denna studie. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Redogörelsen av studiens resultat började med en analys av läraren LA1:s språkliga praktiker i 

undervisningen. Som visades i exempel 1 till 4 använde denna lärare sig endast av svenska i 

interaktion med sina elever, både vad det gäller förklaringar av grammatiska företeelser och 

meningsskapande om ords eller uttrycks betydelse. Eftersom en intervju med läraren LA1 inte kunde 

genomföras kan en analys av dennes språkliga praktiker endast göras utifrån forskarens perspektiv. 

Detsamma gäller för LA1:s attityd till en flerspråkig pedagogik. Slutsatsen som drogs angående denna 

lärare är att dennes språkliga praktiker tyder på en övertygelse att bara svenska ska användas i 

undervisningen eftersom detta är målspråket. Detta stämmer överens med vad både May (2014) och 

Paquet-Gauthier & Beaulieu (2016) skriver om den flerspråkiga vändningen, nämligen att inte 

mycket konkret har hänt i undervisningssammanhang där flerspråkighet förekommer och bör 

utnyttjas mer. Däremot har det observerats att denna lärare tillåter sina elever att använda andra språk 

än svenska, bland annat engelska och arabiska, och detta visas i exempel 1 och andra exempel på 

elevinteraktion i detta klassrum, såsom exempel 15 till 20. Läraren har alltså inte dokumenterats 

uttrycka någon specifik norm vad det gäller användning av andra språk i klassrummet. Denna 

öppenhet mot andra språk skulle kunna tolkas som liknande vad som har observerats av Doiz & 

Lasagabaster (2017) i deras studie om transspråkande. Doiz & Lasagabaster (2017) menar att lärare 

som undervisar i flerspråkiga klassrum skulle kunna vara mer öppna mot transspråkande praktiker 

om de fick möjlighet att utbilda sig kring ämnet. Läraren LA1 kunde som sagt inte intervjuas men 

det hade varit intressant att få dennes perspektiv på en flerspråkig pedagogik eftersom observationer 

i detta klassrum visade dels en anpassning till enspråkighetsnormen och dels en öppenhet mot 

användning av olika språk. 

Lärarna LB1 och LB2 uttryckte vid första mötet att de medvetet jobbar med flerspråkighet och 

detta kom fram i studiens resultat. Båda lärarna använde sig av sina olika språkliga resurser i 
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interaktion i helklass och med enskilda elever både genom olika språk men också genom olika 

modaliteter, såsom skriftspråk och kroppsspråk. Deras undervisning återspeglar vad García (2009, 

2017) och Mazak (2017) skriver om transspråkande som pedagogiskt förhållningssätt. Exempel 5, 6, 

7 och 9 visar att dessa lärare använde sig främst av engelska men också av andra språk i interaktion 

med sina elever när ett behov att skapa och förhandla mening uppstod. Såsom García (2009, 2017) 

och Mazak (2017) skriver är transspråkande en resurs i andraspråksundervisning för vuxna inlärare 

eftersom det tar hänsyn till allas språkliga repertoarer och syftar till att bygga vidare på dem istället 

för att lära ett nytt språk som separat enhet. Detta visas i exempel 8, 10 och 11 där läraren LB2 fick 

uttrycka sitt perspektiv i intervjun. Här framhävde hen hur användningen av engelska i 

undervisningen syftar på att belysa kopplingar mellan olika språk och på detta sätt skapa förståelse 

hos elever som inte förstår med enbart svenska. Vidare delade båda lärarna med sig av sina 

erfarenheter som andraspråkstalare i undervisningen, såsom visas i exempel 6 och 7. Både LB1 och 

LB2 berikade sin undervisning med konkreta exempel från sina utmaningar som vuxna inlärare av 

svenska och i exempel 12 uttryckte läraren LB2 att denna praktik är bra för att visa eleverna att vissa 

svårigheter är gemensamma för alla inlärare. Dessutom menade LB2 att genom detta kan hen vara en 

förebild för sina elever genom att berätta om olika inlärningsstrategier som hen har använt. Att dela 

med sig av egna erfarenheter är också en del av transspråkande enligt Lis (2011) perspektiv. Inom 

det transspråkande utrymmet kan både erfarenheter och språkliga kunskaper användas för att skapa 

och förhandla mening och detta skapar i sin tur ytterligare transspråkande utrymmen. Genom denna 

praktik kan alltså lärarna LB1 och LB2 stötta sina elever i att nå förståelse i interaktion tack vare en 

blandning av olika språk, tidigare erfarenhet och konkreta exempel. Lindgren & Sandwall (2012) har 

också påpekat i sin forskningsöversikt att Svennevigs och Fogtmanns studier har visat att ansvaret 

för kommunikation och meningsskapande också ligger på dörrvakter. Det är inte bara 

andraspråkselever som ska anstränga sig för att göra sig förstådda utan lärare ska också utveckla ett 

sätt att möta dessa elever och vara en aktiv medlem av meningsskapandeprocessen. Lärarna LB1 och 

LB2 har dokumenterats vara aktiva i meningsskapande och förhandling med sina elever genom 

användning av olika strategier, såsom andra språk och olika modaliteter. Dessutom tyder deras 

språkliga praktiker på en öppenhet mot transspråkande som pedagogiskt förhållningssätt. Även om 

bara LB2 kunde intervjuas skulle man kunna tolka LB1:s språkliga praktiker som en positiv attityd 

till en flerspråkig pedagogik. I exempel 13 och 14 belyses LB2:s attityder till en flerspråkig 

pedagogik. Denna lärare uttryckte en öppenhet mot användning av andra språk i undervisning med 

syfte på att stötta sina elever och att sina elever ska stötta varandra. I sina svar uttrycker LB2 vad som 

García (2009) definierar som social rättvisa och social praktik eftersom hen främjar olika språkliga 

repertoarer som förekommer i dennes klassrum och uppmuntra sina elever att använda dem som en 
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resurs i lärandet. Dessutom har denna attityd likheter med både vad som kom fram i Daray-Hansen, 

Barfod & Schwarz (2017) och Mörneruds studie som nämns i Lundgren & Rosén (2017). Daray-

Hansen, Barfod & Schwarz (2017) visade i sin studie hur lärare vid Roskilde Universitet var positivt 

inställda till transspråkande och uppmuntrade sina elever att utnyttja alla deras språkliga resurser. I 

Lundgren & Rosén (2017) påpekas också genom Mörneruds studie hur SFI har sett en förändring vad 

gäller språknormen och användningen av andra språk börjar anses som en resurs i undervisning. 

Genom detta kan elevernas språkliga repertoarer tas vara på och utnyttjas i undervisning. 

Vad det gäller elevinteraktion har tre interaktionsmönster identifierats i analysen. Det första 

observerade mönstret kännetecknades av översättning av enstaka ord eller korta meningar som en del 

av meningsskapande och förhandling. Denna process involverade mestadels engelska som användes 

som lingua franca men också elevernas andra språk i vissa fall. Som visades bland annat i exempel 

15 till 25 använde eleverna i både Skola A och B sig av denna resurs för att skapa och förhandla 

mening i interaktion med andra elever för att lösa uppgifter under smågruppsarbete. Detta mönster 

återspeglar vad som har skrivits om transspråkande i bakgrundsavsnittet, alltså att eleverna använder 

sig av sina språkliga repertoarer för att skapa mening utan att uppleva gränser mellan de olika språk 

de talar (García, 2009; Canagarajah, 2013; Li, 2011; Mazak, 2017). I synnerhet har detta mönster 

likheter med vad Canagarajah (2013) definierar som codemeshing. Att fritt blanda sina olika språk 

och modaliteter i interaktion är vad Canagarajah tycker vara centralt i sitt perspektiv om 

transspråkande eftersom det visar att språk inte upplevs av flerspråkiga människor som separata 

enheter. García (2009) påpekar också att flerspråkiga människor använder sig av sina olika språk 

genom ett kontinuum där alla språk finns representerade istället för att se dem som olika strukturer. 

På ett liknande sätt har Li (2011) uppmärksammat begreppet språkande, alltså att språk inte har någon 

gräns och kan därför användas och kombineras fritt av flerspråkiga individer. Daray-Hansen, Barfod 

& Schwarz (2017) har visat i sin studie att eleverna använder sig av transspråkande för att stötta 

varandra och lösa uppgifter genom att fritt blanda sina olika språk i interaktion. Vidare har det 

påpekats i Wedin, Rosén & Hennius (2018) hur transspråkande praktiker observeras i interaktion 

bland SFI-elever. Eleverna använder sig både av olika språk men också av andra resurser, såsom 

skriftspråk och digitala hjälpmedel, för att förhandla mening under smågruppsarbete och i interaktion 

med läraren. Dessutom belystes här att även begränsade kunskaper i ett språk kan räcka för att kunna 

förstå och delta i meningsskapande och förhandling. Genom redogörelser av Lindbergs och Norlund 

Shaswars studier har både Lindberg & Sandwall (2012) och Lundgren & Rosén (2017) 

uppmärksammat att smågruppsarbete och olika skrifthändelser främjar språkutveckling eftersom 

eleverna har möjlighet att interagera med varandra och lära sig nya sätt att skapa och förhandla 

mening. I föreliggande studie visar intervjuer med elever kring detta interaktionsmönster att eleverna 
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på ett medvetet sätt använder sig av sina språkliga repertoarer för att kunna nå förståelse. Både genom 

användning av olika språk och praktiska exempel stöttade eleverna varandra under smågruppsarbete. 

Det andra interaktionsmönster som belystes i studiens resultat är bearbetningen av innehåll 

genom ett annat språk än svenska. Som exempel 36 till 40 visade använde eleverna sig av sina olika 

språk för att bearbeta information gällande olika uppgifter. I detta fall observerades inte översättning 

av enstaka ord utan eleverna resonerade på ett annat språk för att sedan kunna lösa uppgifter på 

svenska. Likt interaktionsmönstret som uppmärksammades ovan kan även dessa exempel jämföras 

med de olika perspektiven på transspråkande. Eleverna använde sig av sina språkliga repertoarer 

obehindrat i interaktion mellan varandra och kunde använda gemensamma språk för att resonera 

innan de producerade material på målspråket. Garcías (2009) kontinuum av språk, Canagarajahs 

(2013) codemeshing och Lis (2011) språkande dokumenterades även här fast i en större utsträckning 

jämfört med det första interaktionsmönstret. Denna praktik observerades också av Mbirimi-Hungwe 

(2016) i sin studie om transspråkande och akademisk engelska. Vad Mbirimi-Hungwes (2016) studie 

visar är att eleverna som fick möjlighet att bearbeta texter skrivna på akademisk engelska genom sina 

andra språk uppnådde en djupare förståelse av texten och lyckades redogöra för informationen i en 

sammanfattning. Transspråkande är alltså en fördelaktig resurs även inom vuxenutbildning eftersom 

de vuxna elevernas språkliga repertoarer kan och bör utnyttjas i undervisningen. Som García (2017) 

påpekar bör transspråkande dras nytta av i vuxenutbildning eftersom målet är att bygga vidare på 

elevernas språkliga repertoarer och detta innebär att tidigare kunskaper behöver tas hänsyn till. 

Dessutom tillåter transspråkande att eleverna får använda sig av deras olika språk på ett aktivt sätt i 

undervisning och detta främjar också språkutveckling. Av de elever som har dokumenterats använda 

sig detta interaktionsmönster har bara en kunnat intervjuas. EB8 uttryckte att användning av andra 

språk, i hens fall engelska, var en nyttig resurs för att kunna förklara grammatiska företeelser för sina 

kamrater. Dessutom dokumenterades denna elev kunna förstå ryska vilket har gett hen möjlighet att 

kunna följa meningsförhandling på ryska och delta i den genom användning av engelska. Även om 

EB8 berättade att hen inte behärskar språket fullt ut kan hen med hjälp av sina andra språk förstå 

ryska. Canagarajah (2013) menar att flerspråkiga individer inte behöver behärska ett språk fullt ut 

utan även bara receptiva kunskaper kan vara en del av deras språkliga repertoarer och därmed 

användas för att skapa och förhandla mening. Detta interaktionsmönster kan vidare jämföras med Lis 

(2011) transspråkande utrymme. Såsom visades i exempel 40 använde eleverna EB5, EB6 och EB8 

sig av transspråkande praktiker genom att utnyttja olika delar av sina språkliga repertoarer för att 

förstå vad andra uttryckte och sedan producerade det själva genom att använda olika språk. Eleverna 

skapade alltså ett utrymme där deras olika språkliga repertoarer användes för att förstå varandra och 

samtidigt transspråkande de genom att förstå på ett språk och prata på ett annat. 
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Det tredje interaktionsmönster som har belysts i studiens resultat är användningen av enbart 

svenska i samtalen. Även detta mönster observerade i både Skola A och B och visades i exempel 41, 

42, 43 och 45. Detta resultat är intressant eftersom de elever som förekommer i dessa exempel har 

också dokumenterats använda sig av andra språk men i vissa fall föredrog de att skapa och förhandla 

mening genom endast svenska. Dessutom uttryckte eleverna EB4 och EB10 ett negativ attityd till en 

flerspråkig pedagogik under intervjun även om båda fick lyssna på inspelningar där de använde andra 

språk. Som exempel på detta interaktionsmönster visar, talar eleverna i vissa situationer bara svenska 

och förklarar för varandra ord genom synonymer, konkreta exempel eller andra modaliteter. Detta 

mönster kan jämföras dels med May (2014) samt Paquet-Gauthier & Beaulieu (2016) och dels med 

Rydell (2018). Särskilt intervjuerna med de eleverna som har dokumenterats använda detta 

interaktionsmönster visar att enspråkighetsnormen fortfarande kännetecknar vissa elevers attityder. 

EB4 uttryckte till exempel under intervjun att hen använde sig av andra språk för ofta medan EB10 

tyckte att det språket som ska användas i undervisningen är svenska ”för att vi studerar svenska” 

(Exempel 50). Rydell (2018) har belyst i sin avhandling hur ”en kompetent språkbrukare” (2018:78) 

är enligt SFI-elever en person som endast talar svenska i undervisningen. Genom att analysera några 

parsamtal under SFI-provet och olika diskussioner med fokusgrupper visar Rydells (2018) 

avhandling att det fortfarande finns ett antagande om att SFI-eleverna endast bör använda svenska 

både i undervisning och i examinationer. Detta för att SFI-elever ska kunna bevisa att de är 

kompetenta språkbrukare och kan därför kommunicera på svenska utan hjälp. Rydell (2018) menar 

att denna attityd baseras på SFI-elevernas övertygelse att de ska lära sig målspråket för att visa att de 

är goda invandrare som verkligen vill integrera sig i samhället. 

I studien undersöktes även elevernas attityder till en flerspråkig pedagogik. Intervjuerna med 

elever EB7, EB8 och EB9 belyste en positiv attityd till användning av andra språk än svenska i 

undervisning. Dessa elever menar alltså att svenska framförallt ska användas under lektionerna men 

även andra språk är tillåtna för att stötta varandra när kunskaper i svenska inte är tillräckliga eller för 

att ställa frågor till lärare. Positiva attityder till transspråkande har också observerats i Daray-Hansen, 

Barfod & Schwarz (2017), Mazak, Mendoza & Pérez Mangonéz (2017) samt Mörneruds studie i 

Lundgren & Rosén (2017). Daray-Hansen, Barfod & Schwarz (2017) har belyst i sin studie hur de 

deltagande eleverna är positivt inställda till transspråkande som resurs för lärandet eftersom det 

främjar dels språkutveckling och dels stöttning mellan elever med olika språkliga 

behärskningsnivåer. Dock tyckte eleverna att transspråkande var en fas i språkinlärningen vilket 

betyder att enspråkighet fortfarande betraktades som normen i denna kontext. Mazak, Mendoza & 

Pérez Mangonéz (2017) visade ytterligare ett exempel på positiv attityd till transspråkande i sin 

studie. Eftersom både spanska och engelska används i Puerto Rico, speciellt vad det gäller högre 
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utbildning, visar denna studie att transspråkande vanligt förekom i de observerade klassrummen. 

Både lärare och elever i denna studie visade sig vara positiva mot användningen av olika språk i 

undervisningen eftersom det ledde till både språk- och kunskapsutveckling. Dessutom främjades 

genom transspråkande social rättvisa i undervisningen, alltså alla olika språk som talades i 

klassrummet användes och värderades som jämställda. I Lundgren & Rosén (2017) påpekas också att 

Mörneruds studie om SFI har visat en ökad öppenhet mot användningen av olika språk som stöd i 

undervisningen. 

Intervjuerna med elever EB4 och EB10 belyste en negativ attityd till en flerspråkig pedagogik. 

Dessa två elever uttryckte att svenska är det språket som ska användas i undervisningen eftersom 

detta är målspråket. Dessutom sa EB10 att andra språk inte bör användas eftersom dessa är språk som 

eleverna redan kan och inte behöver utvecklas (Exempel 49 och 50). Medan dessa attityder 

överensstämmer med enspråkighetsnormen har det redan nämnts att båda dessa elever har 

dokumenterats använda sig både av olika språk och av olika modaliteter i interaktion med andra elever 

och med läraren. Under stimulated recall delen av intervjun fick dessa två elever lyssna på 

inspelningar där de använde sig av engelska och rumänska för att förhandla mening under 

smågruppsarbete. Trots att de förstod fördelen med att kunna använda sig av sina språkliga 

repertoarer när behovet uppstår var båda eleverna övertygade om att bara svenska bör användas av 

både lärare och elever under SFI-lektionerna. En liknande attityd har belysts i Palfreyman & Al-

Bataineh (2017). I denna studie uttryckte några deltagande elever att transspråkande inte var någon 

bra praktik att använda även om första delen av studien hade visat att transspråkande förekom genom 

att växla mellan standardarabiska, emiratarabiska och engelska. I denna studie var elevernas 

övertygelse baserad på tanken att arabiska inte bör blandas med andra språk men denna negativa 

attityd kan också kopplas till en preferens för enspråkighet som norm. Som redan nämnt betraktas 

denna negativa attityd också i Rydell (2018) där forskaren belyser hur andras uppfattning av SFI-

elever påverkar deras egna konstruktion av vad en kompetent språkbrukare och en god invandrare är. 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Denna studie designades som en kvalitativ undersökning baserad på klassrumsobservationer samt 

intervjuer med studiens deltagare. Som både Mackey & Gass (2005) och Stake (2010) belyser 

kännetecknas kvalitativa studier av forskarens eget perspektiv i såväl val av syfte och metod som 

tolkning av resultat. Detta innebär att det resultat som studien har kommit fram till inte är 

generaliserbart och bör betraktas som en analys av den studerande kontexten. Resultatet som har 

redogjorts för i det tidigare avsnittet färgas av en förförståelse som är baserad på mitt perspektiv vilket 
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stämmer överens med vad Mackey & Gass (2005) samt Stake (2010) skriver om kvalitativa studier. 

Förförståelsen kompletterades i vissa fall med studiens deltagares perspektiv och detta återspeglar 

vad Mackey & Gass (2005) samt Stake (2010) skriver om vikten av det emiska perspektivet i 

kvalitativa studier. Andra aspekter som har tagits hänsyn till är till exempel att studien har undersökt 

en naturlig kontext där få deltagare först har observerats och sedan intervjuats för att samla in 

material. Detta har också gjorts enligt förslaget som Mackey & Gass (2005) och Stake (2010) ger 

angående metodtriangulering. Genom denna kan det insamlade materialet analyseras på olika sätt 

vilket leder till ökad validitet. 

Den första metoden som har valts för denna studie är icke-deltagande klassrumsobservationer 

som dokumenterades genom fältanteckningar och audioinspelningar. Icke-deltagande observationer 

valdes i avsikt att kunna studera naturlig interaktion i de observerade klassrummen samt att inte 

påverka studiens deltagare på ett omedvetet sätt. Observationerna genomfördes enligt vad Wragg 

(1999) skriver om klassrumsobservationerna, först kontaktades lärarna och sedan besöktes de två 

klassrummen för att informera alla elever om studiens syfte. Vidare användes det första besöket i 

båda klassrummen för att börja vänja eleverna vid observatörens närvaro. Under observationerna 

uppmärksammades särskilt vad som Wragg (1999) kallar för kritiska händelser, nämligen de 

viktigaste händelserna för studiens syfte. Dessa händelser markerades särskilt i fältanteckningarna 

och uppmärksammades sedan under transkriberingen av det inspelade materialet. Fältanteckningarna 

användes dessutom som komplettering till audioinspelningarna för att uppmärksamma användningen 

av kroppsspråk eller andra hjälpmedel. Videoinspelningar hade kunnat vara ett bättre sätt att 

dokumentera dessa fenomen men de valdes bort eftersom under ett första möte med lärarna från både 

klassrummen påpekades att eleverna inte hade varit bekväma med det. Genom ljudinspelningarna har 

både lärarnas och elevernas interaktion spelats in, i synnerhet vad det gäller lärarnas undervisning 

och elevernas arbete i smågrupper. Detta har varit en viktig del studien eftersom vissa inspelade 

kritiska händelser användes sedan för att genomföra intervjuer med tekniken stimulated recall. Såsom 

Stake (2010) påpekar är intervjuer en viktig metod i kvalitativa studier eftersom de kan användas för 

att vidare undersöka fenomen som inte kan förstås bara genom observationer genom att tillföra det 

emiska perspektivet från studiens deltagare. Intervjuerna genomfördes genom att ta hänsyn till vad 

Mackey & Gass (2010) påpekar i sin beskrivning av stimulated recall. Dock kunde studiens deltagare 

inte intervjuas direkt efter den första materialinsamlingen av två anledningar: för det första var 

transkriberingen av det inspelade material en tidskrävande process och för det andra fick studiens 

deltagare bestämma när de kunde bli intervjuade. På grund av dessa två faktorer genomfördes 

intervjuerna ungefär en månad efter den första materialinsamlingen, vilket enligt Mackey & Gass 

(2010) kan betyda att studiens deltagare inte kunde använda sig av sitt korttidsminne. Detta försökte 
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jag motverka genom att använda både en ljudstimulus och en transkribering av de inspelade 

momenten till de intervjuade deltagarna under stimulated recall delen. 

Urval av informanter och materialinsamlingen påverkades också av forskaren. Vid eftersökning 

av studiedeltagare påpekades till exempel att jag talar ett antal europeiska språk och att förekomst av 

dessa hade varit en fördel för studien. I de klassrummen som observerades förekom i synnerhet i 

elevinteraktion andra språk, såsom arabiska och rumänska, som jag inte förstår. Detta innebar att 

vissa delar av inspelningar valdes bort eftersom de inte kunde förstås eller transkriberas men de hade 

kunnat bidra till studiens resultat. Dessutom styrdes val av informanter av lärarnas tillgänglighet 

eftersom bara två skolor av de kontaktade svarade på mitt mejl. I dessa skolor samtyckte sedan bara 

tre lärare till att vara med i studien vilket begränsade ytterligare urvalet. Vidare tackade bara ett 

begränsat antal elever i varje klassrum ja till att medverka i studien. Av de informanter som från 

början hade samtyckt till att delta i studien var inte alla närvarande vid klassrumsobservationerna. 

Dessutom upphörde kontakt med en lärare vilket har betytt att ett stort antal informanter inte kunde 

intervjuas. Även i det andra klassrummet intervjuades bara hälften av de informanter som hade 

samtyckt till studien från början. Detta påverkade studiens resultat eftersom de andra informanterna 

inte har kunnat uttrycka sitt perspektiv om de kritiska händelserna eller sin attityd till en flerspråkig 

pedagogik. 

Vidare påverkades dataanalysen också av forskarens perspektiv. I analysen av det insamlade 

materialet försökte jag uppmärksamma de moment där transspråkande praktiker användes som ett 

sätt att skapa och förhandla mening i muntlig interaktion. Detta styrdes av min förförståelse och 

tolkning av de observerade lektionerna vilket vidare har lett till valet av specifika händelser för 

stimulated recall delen av intervjun. Valet av dessa händelser kan ha påverkat intervjuernas resultat 

eftersom informanterna bara kunde uttrycka sitt perspektiv om händelser som jag ansåg vara viktiga. 

Transkriberingen gjordes enligt vad Norrby (2014) och Copland & Creese (2015) skriver om 

processen, transkriptioner som angavs i texten formulerades som Norrbys (2014) bastranskription 

och berikades med anteckningar om kroppsspråket eller andra viktiga detaljer. Andra språk än 

svenska markerades med kursivering och översattes med undantag av engelska. I mina översättningar 

försökte jag vara så nära de ursprungliga yttranden som möjligt men jag är inte infödd talare av 

antingen ryska eller svenska vilket kan spela en roll i hur jag har tolkat materialet. Analysen av 

intervjuer vad det gäller attityder till en flerspråkig pedagogik var relativt enkelt eftersom 

informanterna kunde uttrycka sig antingen som positivt inställda eller negativt inställda till 

användningen av andra språk i undervisningen. 

Eftersom andra människor har deltagit i denna studie har God Forskningssed (Vetenskapsrådet, 

2017) tagits hänsyn till. Alla informanter har kunnat läsa ett informationsbrev och fått möjlighet att 
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ställa ytterligare frågor om studien innan de signerade samtyckesblanketten. I redogörelse av 

resultatet har alla deltagare anonymiserats och detta har gjorts både genom att avidentifiera studiens 

deltagare men också genom att välja bort vissa delar av transkriptioner där namn på personer eller 

platser som kan kopplas till studiens deltagare förekom. Vidare har moment där studiens deltagare 

diskuterade sina personliga liv också valts bort eftersom de inte berörde studiens syfte. Slutligen har 

allt material förvarats på ett säkert sätt och det kommer att raderas vid kursens slut. 

Slutligen ska jag diskutera studiens validitet och reliabilitet. Som påpekades i metodavsnittet 

belyser Mackey & Gass (2005) begreppet inrevaliditet som lämpligt för kvalitativa studier. Med detta 

menar de att studiens syfte ska styra val av metod vilket i sin tur påverkar studiens resultat. I denna 

studie har observationer och intervjuer valts som metoder och detta val har lett till ett resultat som 

dels innehåller forskarens perspektiv och dels informanternas perspektiv på vissa kritiska händelser. 

Eftersom studiens syfte har varit att undersöka och beskriva hur lärare och elever använder sig av 

sina språkliga repertoarer i muntlig interaktion inom SFI samt hur de förhåller sig till en flerspråkig 

pedagogik anses metodvalet vara lämpligt för studien. Genom observationer har en första analys av 

interaktioner gjorts och sedan har intervjuerna använts för att tillfråga informanter om deras 

perspektiv samt attityder till en flerspråkig pedagogik. Som nämnts hade videoinspelningar också 

kunnat vara ett sätt att dokumentera klassrumsobservationerna och genom dessa hade de observerade 

interaktionerna analyserats i samband med användningen av kroppsspråk och andra modaliteter. 

Dessa har jag försökt att dokumentera genom fältanteckningar men det är möjligt att vissa detaljer 

inte har kunnat observeras. Dessutom hade val av andra kritiska händelser för stimulated recall delen 

av intervju kunnat leda till andra resultat. Trots detta har de valda metoder lett till en lämplig 

materialinsamling. Reliabilitet innebär som belyses i Mackey & Gass (2005) att kunna komma fram 

till samma resultat om studien genomförs igen. Eftersom studien har varit kvalitativ är detta svårt. 

Studiens syfte, val av metod, och analys präglas som nämnts av forskarens unika perspektiv och 

materialet skulle kunna tolkas av andra forskare på ett annorlunda sätt. Däremot ökas trovärdigheten 

dels genom användningen av olika metoder och dels genom att undersöka två kontexter med samma 

metoder. Detta har gjorts genom metodtriangulering i analysen av två olika klassrum. Vidare har 

material från de två klassrummen sammanställts och analyserats enligt samma principer, vilket 

visades i resultat avsnittet. Dock måste det påpekas att studiens trovärdighet minskas på grund av att 

endast ett begränsat antal informanter har deltagit i studiens båda delar. Som tidigare nämnt har totalt 

bara 6 informanter intervjuats om deras perspektiv samt attityder till en flerspråkig pedagogik och 

detta betyder att flera perspektiv skulle kunna ha kommit fram under intervjuerna om alla studiens 

deltagare hade kunnat uttrycka sig i andra delen av studien. Medan de flesta intervjuade 

informanterna har uttryckt en positiv ställning gentemot användningen av flera språk i undervisningen 
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skulle detta resultat kunna ha varit annorlunda ifall alla informanter hade intervjuats. I synnerhet hade 

det varit intressant att tillfråga läraren LA1 om hens förhållningssätt till en flerspråkig pedagogik 

eftersom hen använde sig av enbart svenska i undervisningen men samtidigt tillät sina elever att 

använda sig av andra språk och olika modaliteter under smågruppsarbete. 

 

6.3 Avslutning 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka användningen av språkliga repertoarer samt 

förhållningssätt till en flerspråkig pedagogik genom att studera lärar- och elevinteraktion i två SFI-

klassrum. Såsom påpekades i bakgrundavsnittet finns det behov av att vidare forska hur 

transspråkande kan användas inom vuxenutbildning som pedagogiskt förhållningssätt och denna 

studie har försökt att bidra till kunskapsfältet. Liknande till Wedin et al. (2018) har transspråkande 

använts i denna studie som teoretiskt ramverk för att analysera hur lärare och elever använder sig av 

sina språkliga repertoarer i undervisningen. 

Studiens resultat har visat att transspråkande tillåter alla olika språkliga resurser och modaliteter 

som kan utnyttjas av både lärare och elever i muntlig interaktion för att skapa och förhandla mening. 

Olika språk, gester och erfarenheter har tillsammans använts av studiens deltagare i interaktion vilket 

stämmer överens med att flerspråkiga människor obehindrat kan använda och växla mellan de olika 

delarna av sina språkliga repertoarer såsom påpekades av García (2009), Canagarajah (2013) och Li 

(2011). Vidare har studiens resultat visat att attityder till användningen av olika språk i 

undervisningen också överensstämmer med vad som har kommit fram i bakgrundsavsnittet, alltså att 

både positiva och negativa attityder till en flerspråkig pedagogik fortfarande förekommer även i 

kontexter där flerspråkighet bör vara en norm. Trots att lärarna i Skola B aktivt uppmuntrar sina elever 

att använda sig av sina språkliga repertoarer i undervisningen som stöd för språkutveckling har vissa 

elever uttryckt att svenska är det språk som de ska lära sig och därför det enda som bör användas i 

undervisning. 

 Denna studie har belyst att undervisningen i de två studerade SFI-klassrummen präglas av 

flerspråkighet vad det gäller både lärar- och elevinteraktion, men samtidigt att inte alla studiens 

deltagare uttrycker en öppenhet mot användningen av flera språk i undervisning. Transspråkande 

praktiker har alltså dokumenterats i båda klassrummen och även i samtal där de två eleverna med 

negativa attityder till användningen av andra språk i undervisningen deltog. Det finns för närvarande 

få studier om svenska som andraspråk som använder transspråkande som teoretiskt ramverk och 

denna studie har bidragit dels till att utöka detta kunskapsfält, dels till att visa hur transspråkande kan 
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användas för att uppmärksamma de olika resurser som både lärare och elever använder sig av i denna 

kontext. 

Som påpekades i diskussionsavsnittet har inte alla studiens deltagare kunnat intervjuas vilket 

betyder att flera positiva eller negativa attityder till en flerspråkig pedagogik skulle kunna ha 

dokumenterats. Ytterligare studier där alla informanter som deltar i undersökningen intervjuas och 

tillfrågas om deras förhållningssätt till en flerspråkig pedagogik behövs för att bättre kunna analysera 

vilka attityder som förekommer bland SFI-lärare och elever. Dessutom tillhör de två observerade 

klassrummen samma kurs, alltså kursen D, vilket betyder att flera studier om andra SFI-nivåer bör 

också utföras för att vidare studera till exempel hur kortutbildade elever använder sig av sina andra 

språkliga resurser i undervisningen eller hur lärare använder sig av sina språkliga repertoarer i 

klassrum där eleverna har kortare utbildning. Även om denna studie och andra möjliga framtida 

studier är kvalitativa i sin natur skulle resultat kunna användas för att stötta och främja sociala rättvisa 

i SFI-undervisningen, en kontext där människor med olika språkliga och kulturella bakgrunder möts 

i varje klassrum. Genom att ta vara på deras existerande kunskaper och utnyttja dem för att bygga 

vidare deras språkliga repertoarer kan eleverna känna sig sedda och mer involverade i 

undervisningen. 

  



	 77 

7 Referenser 
 
 
Blommaert, J. (2010). The sociolinguistics of globalization. Cambridge: Cambridge University 

Press. Hämtad från https://doi.org/10.1017/CBO9780511845307 

 

Canagarajah, A. S. (2013). Translingual practice: global Englishes and cosmopolitan relations. 

Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge. Hämtad från 

http://search.ebscohost.com.ezp.sub.su.se/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=513556&site=eh

ost-live&scope=site 

 

Conteh, J. & Meier, G. (2014). Multilingual turn in language education: opportunities and 

challenges. Bristol: Multilingual Matters. Hämtad från https://www-degruyter-

com.ezp.sub.su.se/view/product/499930 

 

Carroll, K. S. (2017). Concluding remarks: prestige planning and translanguaging in higher 

education. I: Mazak, C. & Carroll, K. S. (ed.). Translanguaging in higher education: beyond 

monolingual ideologies. Bristol: Multilingual Matters. Hämtad från https://www-degruyter-

com.ezp.sub.su.se/view/product/500025 

 

Copland, F. & Creese, A. (2015). Linguistic ethnography: collecting, analysing and presenting 

data. London: SAGE Publications. Hämtad från 

http://search.ebscohost.com.ezp.sub.su.se/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1099415&site=e

host-live&scope=site 

 

Daray-Hansen, P., Barfod, S. & Schwarz, L. (2017). A call for (trans)languaging: the language 

profiles at Roskilde University. I: Mazak, C. & Carroll, K. S. (ed.). Translanguaging in higher 

education: beyond monolingual ideologies. Bristol: Multilingual Matters. Hämtad från 

https://www-degruyter-com.ezp.sub.su.se/view/product/500025 

 

Doiz, A. & Lasagabaster, D. (2017). Teachers’ belief about translanguaging practices. I: Mazak, C. 

& Carroll, K. S. (ed.). Translanguaging in higher education: beyond monolingual ideologies. 

Bristol: Multilingual Matters. Hämtad från https://www-degruyter-

com.ezp.sub.su.se/view/product/500025 

 



	 78 

García, O. (2009). Bilingual education in the 21st century: a global perspective. Malden, MA: 

Blackwell Publications 

 

García, O. (2017). Problematizing linguistic integration of migrants: the role of translanguaging and 

language teacher. I: Beacco, J., Krumm, H., Little, D. & Thalgott, P. (red.). The linguistic 

integration of adult migrants: some lessons from research. Council of Europe. Hämtad från 

https://www.degruyter.com/view/product/472830 

 

García, O. & Li, W. (2018). Translanguaging: flerspråkighet som resurs i lärandet. Översättning: 

Christian Nilsson. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Li, W. (2011). Moment analysis and translanguaging space: discursive construction of identities by 

multilingual Chinese youth in Britain. Journal of Pragmatics, 43(5). 1222–1235. 

 

Lindberg, I. & Sandwall, K. (2012). Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som 

andraspråk för vuxna invandrare. I: Hyltenstam, K., Axelsson, M. & Lindberg, I. (red.). 

Flerspråkighet – en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad från 

https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-

publikationer/publikationer/2012-06-01-flersprakighet---en-forskningsoversikt.html 

 

Lundgren, B., Rosén, J. & Jahnke, A. (2017). 15 års forskning om SFI: en överblick – förstudie 

inför ett Ifous FoU-program. Stockholm: Ifous. Hämtad från http://www.ifous.se/puffar/forstudie-

15-ars-forskning-om-sfi-en-overblick/ 

 

Mackey, A. & Gass, S. M. (2005). Second language research: methodology and design. Mahwah: 

Lawrence Erlbaum Associates. Hämtad från https://ebookcentral-proquest-com.ezp.sub.su.se 

 

May, S. (2014). The multilingual turn: implications for SLA, TESOL and bilingual education. New 

York: Routledge. Hämtad från https://www-dawsonera-com.ezp.sub.su.se/abstract/9780203113493 

 

Mazak, C. (2017). Introduction: theorizing translanguaging practices in higher education. I: Mazak, 

C. & Carroll, K. S. (ed.). Translanguaging in higher education: beyond monolingual ideologies. 

Bristol: Multilingual Matters. Hämtad från https://www-degruyter-

com.ezp.sub.su.se/view/product/500025 



	 79 

 

Mazak, C. & Herbas-Donoso, C. (2015). Translanguaging practices at a bilingual university: a case 

study of a science classroom. International journal of bilingual education and bilingualism, 18(6). 

698–714. 

 

Mazak, C., Mendoza, F. & Pérez Mangonéz, F. (2017). Professors translanguaging in practice: three 

cases from a bilingual university. I: Mazak, C. & Carroll, K. S. (ed.). Translanguaging in higher 

education: beyond monolingual ideologies. Bristol: Multilingual Matters. Hämtad från 

https://www-degruyter-com.ezp.sub.su.se/view/product/500025 

 

Mbirimi-Hungwe, V. (2016). Translanguaging as a strategy for group work: summary writing as a 

measure for reading comprehension among university students. Southern African Linguistics and 

Applied Language Studies, 34(3). 241–249. 

 

Norrby, C. (2014). Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra. Lund: Studentlitteratur 

 

Palfreyman, D. & Al-Bataineh, A. (2018). “This is my life style, Arabic and English”: students’ 

attitudes to (trans)languaging in a bilingual university context. Language Awareness, 27(1–2). 79–

95. 

 

Paquet-Gauthier, M. & Beaulieu, S. (2016). Can language classrooms take the multilingual turn? 

Journal of multilingual and multicultural development, 37(2). 167–183. 

 

Paulsrud, B. & Zilliacus, H. (2018). Flerspråkighet och transspråkande i lärarutbildningen. I: 

Paulsrud, B., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (red.). Transspråkande i svenska 

utbildningsammahang. Lund: Studentlitteratur 

 

Rydell, M. (2018). Constructions of language competence: sociolinguistic perspectives on 

assessing second language interactions in basic adult education (Doktorsavhandling). Stockholm: 

Stockholms Universitet. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-158402 

 

Sandwall, K. (2013). Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och 

lärande på praktikplatser (Doktorsavhandling). Göteborg: Göteborgs Universitet. Hämtad från 

http://hdl.handle.net/2077/32029 



	 80 

 

Skollagen (SFS 2010:800). Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad från 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2010:800 

 

Skolverket. (2018). Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Kursplaner och 

kommentarer. Stockholm: Skolverket. Hämtad från 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3967 

 

Stake, R. E. (2010). Qualitative research: studying how things work. New York: Guilford Press. 

Hämtad från 

http://search.ebscohost.com.ezp.sub.su.se/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=309450&site=eh

ost-live&scope=site 

 

Torpsten, A-C., Warren, A R., Straszer, B., Lindahl, C., Siekkinen, F. et al. (2016) Transspråkande: 

en holistisk syn på språk, språkanvändning och språkdidaktik. Lisetten, 2. 32–33. 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad från 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

 

Wedin, Å., Rosén, J. & Hennius, S. (2018). Transspråkande och multimodalitet i grundläggande 

skriftspråksundervisning inom SFI. Pedagogisk forskning i Sverige, 23(1–2). 15–38. 

 

Wragg, E. C. (1999). An introduction to classroom observation. London: Routledge. Hämtad från 

https://ebookcentral-proquest-com.ezp.sub.su.se 

 

 



	 81 

8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguiden 

 

Intervjuguiden för elever 
 

1) Vilka språk använder du i din vardag? 

 

2) Vilka språk tycker du man kan använda under SFI-lektionerna? I vilka situationer? 

 

3) Du kommer nu få höra några utvalda moment från de inspelade lektionerna. Kan du berätta 

hur du tänkte i dessa moment? 

 

 

Intervjuguiden för lärare 
 

1) Vilka språk använder du i din vardag? 

 

2) Vilka språk tycker kan användas under dina lektioner? I vilka situationer? 

 

3) Du kommer nu få höra några utvalda moment från de inspelade lektionerna. Kan du berätta 

hur du tänkte i dessa moment? 
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8.2 Bilaga 2: Informationsbrevet 

 
Information om deltagande i en studie om hur flerspråkighet används inom SFI 
 
Jag läser nu masterprogrammet i språkdidaktik vid Stockholms Universitet och denna undersökning 
ingår i utbildningen som uppsats, 30 högskolepoäng.  
 
Syftet med undersökningen är att undersöka pedagogiska förhållningssätt till flerspråkighet inom SFI 
genom att analysera hur lärare och elever använder sina språkliga repertoarer i undervisning.  
 
Studien genomförs i form av observationer och intervjuer. Observationerna kommer att 
dokumenteras genom fältanteckningar och audio-inspelningar. Intervjuerna kommer att audio-
inspelas. Ditt deltagande innebär att du samtycker till att jag observerar och gör audio-inspelningar i 
klassrummet samt att du intervjuas. Denna forskning kommer att bedrivas i enlighet med God 
Forskningssed (2017) framtagen av Vetenskapsrådet. Jag kommer inte att samla in några 
personuppgifter såsom namn eller ålder och all data kommer att anonymiseras i uppsatsen. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering.  
     
Studien kommer att redovisas i form av en masteruppsats vid Stockholms Universitet.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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8.3 Bilaga 2: Samtyckesblanketten 

 
Samtycke 
 
Genom att skriva under bekräftar du (1) att du förstått den skriftliga information du blivit delgiven 
ovan (2) att du förstått att ditt deltagande i studien är frivilligt, och att du när som helst kan välja att 
avbryta. 
Genom att skriva under ger du också ditt samtycke till att delta i studien och att data som samlats in 
från dig används i forskning- och utbildningssyfte. 
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