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Abstrakt 

Det har blivit fler flerspråkiga elever i svenska skolor till följd av ökad invandring. 

Undervisningen i naturorienterande ämnen (NO) innebär att eleverna skall skapa mening 

kring begrepp som för dem är svåra att förstå. Lärarens förståelse kring hur hen själv och 

eleverna kan utnyttja hela sin språkrepertoar och andra sätt att förmedla något spelar därmed 

en viktig roll i NO-undervisningen. Syftet med denna studie är att undersöka 

förutsättningarna för lärares och elevers användning av translanguaging och huruvida det kan 

vara en användbar metod i undervisningen. Vi vill alltså undersöka vilka eventuella 

möjligheter och utmaningar det kan finnas med translanguaging och vad detta innebär för de 

flerspråkiga eleverna och lärarna för att skapa djupare förståelse för ämnesinnehållet i NO. Vi 

har ställt följande frågor: 

1. Hur kan läraren tillsammans med eleverna lägga upp en undervisning där 

translanguaging används som ett redskap i NO-undervisningen? 

2. Vilka möjligheter och utmaningar finns det med translanguaging i NO 

undervisningen? 

 

Vårt resultat visar, om läraren har en bakomliggande tanke på hur en flerspråkig undervisning 

kan genomföras, och tillåter att eleverna använder sina förstaspråk, så finns det goda 

förutsättningar att alla elever kan lyckas i NO-undervisningen. Läraren kan i sin undervisning 

till exempel låta var och en av eleverna att använda sig av sitt förstaspråk, eller med elever 

som talar samma språk. Läraren kan använda sig av gester, fysiska artefakter, ritningar med 

mera för att förklara något och även ta hjälp av en studiehandledare vid behov. En 

problematik kring translanguaging är att eleverna kan göra fel översättningar vilket påverkar 

förståelsen av ämnesinnehållet. Translanguaging kan påverka elevernas andraspråksinlärning 

negativt då förstaspråket används för mycket i undervisningen. Lärarens planering och 

samarbete med andra inom skolverksamheten har en effekt hur väl den flerspråkiga 

undervisningen kommer att lyckas. Eftersom translanguaging verkar användas så lite i våra 

VFU skolor, skulle en vidare forskning med hjälp av etnografisk studie kunna undersöka hur 

lärare och främst elever använder sig av translanguaging i undervisningen. Translanguaging 

är en metod som på olika sätt kan stötta eleverna i NO-undervisningen. Skolan och läraren 

bör skapa undervisningssituationer där eleverna får chansen att använda hela sin 

språkrepertoar. 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  andraspråk, flerspråkighet, förstaspråk, NO-undervisning, studiehandledning, 

translanguaging  
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Förord 
Under vår egen skolgång på 2000-talet var vi i samma situation som många elever är i dagens 

skola. Vi har båda ett utländskt ursprung med familjer som pratar två olika språk. Även om 

våra erfarenheter skiljer sig, sitter fortfarande känslan kvar av att ha kastats in i den reguljära 

undervisningen. Det kändes som ett krav att vi skulle lära oss svenska så fort som möjligt och 

att använda våra förstaspråk var det ingen talan om. Vi hade inte riktigt något att säga till om 

och fick helt enkelt göra vårt bästa för att lära oss svenska för att hänga med i undervisningen. 

Visst, nu i efterhand kan man säga att allt löste sig i slutändan. Men vägen dit har kantats med 

hjälp av våra föräldrars stöttning, men också vår egna vilja till att lyckas. 

På Högskolan i Halmstad har vi under NO-kursen lärt oss flera pedagogiska arbetssätt där vi 

bland annat fått lära oss hur undervisningen kan anpassas utefter elevers behov. Vi är 

medvetna om att det finns flerspråkiga elever i skolan, men vi har inte fått en lika djup 

förståelse kring hur vi kan hjälpa dessa elever med hjälp av deras förstaspråk i NO. Därmed 

växte vårt intresse kring hur vi kan nå ut och även hjälpa dessa flerspråkiga elever att lyckas i 

skolan. På grund av detta väljer vi att undersöka fenomenet translanguaging. 

Vi har i detta arbete försökt att läsa och skriva tillsammans, men vi har även delat upp ansvar 

mellan varandra. Vid sökningarna av artiklar och avhandlingar arbetade vi tillsammans för att 

hitta passande texter. Förutom “Bakgrund” och “Resultat och Analys”, har vi diskuterat och 

skrivit tillsammans. I bakgrundsdelen har vi ansvarat för tre texter var, där vi läste djupare 

och skrev ner tidigare forskning kring ämnet. I resultat- och analysdelen gjorde vi detsamma 

med läsningen, men för att vi skulle kunna veta om varandras texter, valde vi därför att 

sammanfatta texterna för varandra. I resultat- och analysdelen ansvarade Adam för de mer 

kritiska och problematiska aspekterna på translanguaging och hur elever använder sig av det. 

Ibrahim ansvarade för att beskriva lärarens användning av translanguaging och hur elever kan 

skapa mening med hjälp av translanguaging. 

Framförallt vill vi tacka Göran för hans konstruktiva kritik och insiktsfulla kommentarer som 

har bidragit till många goda synpunkter på arbetets olika delar. Vi vill även tacka våra 

klasskamrater Julius och Albin för kommentarer och förbättringsförslag.  
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Inledning 
I det här arbetet kommer vi att undersöka metoden “translanguaging” i NO-undervisningen 

som handlar om att på ett medvetet sätt ta vara på elevernas flerspråkighet som resurs (Ünsal, 

2017). Karlsson (2019) definierar begreppet som en tvåspråkig pedagogik som växlar mellan 

olika språklägen. Ingången är på ett språk medan utgången är på det andra språket. Författaren 

menar att användningen av translanguaging i undervisningen av två språk kan vara bra för att 

skapa mening, få förståelse och få kunskap. Ünsal (2017) påstår att translanguaging inte 

endast är en metod i klasser där det finns nyanlända elever eller elever som har annat språk än 

svenska som modersmål. Hon menar att translanguaging även är en metod som kan användas 

i klasser där elever har svenska som modersmål, eftersom även användandet av engelska i 

undervisning är translanguaging. Ünsal (2017) skriver att vissa begrepp eller frågor kan 

eleverna svara tydligare på ett annat språk som de kan. 

Enligt Molina och Samuelsson (2017) skiljer sig translanguaging från code-switching. Vi 

kommer i detta arbete att inte riktigt gå in på begreppet code-switching, med tanke på att det 

är två olika sätt att se på språkets användning i undervisningen. Code-switching innebär att en 

person använder sig först av ett språk och därefter byter till ett annat språk. Det är en metod 

som har använts under flera år och som fortfarande används. Translanguaging däremot, 

innebär att talaren skapar en förståelse av ett innehåll med hjälp av språket, gester, fysiska 

artefakter med mera. Vårt arbete kommer att endast fokusera på metoden translanguaging, 

med tanke på att det är en aktuell forskning kring denna metod. 

Idag ser vi en ökad migration över hela världen, där Sverige är en av de länderna som 

människor invandrar till. Människor runt om i världen har flytt från krig sedan länge. Detta 

innebär att tiotusentals barn har anlänt till Sverige. Dessa barn ska likt alla andra barn i 

Sverige gå i skolan, (Skollagen, 2010:800). Detta ställer höga krav på skolor, lärare och övrig 

personal att anpassa undervisningen så att eleven blir inkluderad. Enligt Skolverket (2013) 

innebär inkludering att verksamheten anpassas så att den passar alla elevers behov. Det är 

alltså skolans uppgift att anpassa undervisningen efter elevens behov. Läraren ser över vad 

som kan förändras i klassrummet och om det behövs någon extra anpassning, som till 

exempel text på elevens språk (Skolverket, 2013). 

Sverige har länge strävat mot en mer likvärdig och jämlik skola, där alla barn erbjuds samma 

möjligheter att gå i skolan, oavsett språklig, etnisk eller kulturell bakgrund (Skolverket, 

2013). Alltså är alla elever lika värda och har rätt till likvärdig utbildning. Likvärdighet 

innebär att elever får en anpassad utbildning efter var och ens behov (Rosén & Straszer & 

Wedin, 2019). Författarna menar i detta sammanhang att flerspråkiga elever inte endast ges 

stöd för att delta i en enspråkig undervisning. Flerspråkighet bör även framstå som en resurs 

och ett mål för skolans verksamhet. En likvärdig utbildning är således en utbildning där alla 

elever ges möjlighet att bli flerspråkiga. Skolverket (2011) hävdar att, globalt sett har 

flerspråkighet alltid förekommit. I takt med att människor, information och produkter rör sig 

allt mer och snabbare över världen har flerspråkighet kommit att ägnas större uppmärksamhet, 

inte minst i forskningen. 

Undervisningen ska vara anpassad till varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 

2011). Med det menar Skolverket att skolan ska ge extra anpassning eller särskilt stöd till de 

elever som är i behov av det. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) sett 

elever som har haft svårt att formulera sig i tal och skrift när det gäller Naturorienterande 

ämnen men även elever som har lyckats bättre i de olika ämnesområdena med hjälp av olika 

resurser, bland annat studiehandledning som skolan har erbjudit eleverna. Dock har vi inte 

sett att lärarna har erbjudit eleverna att använda sig av alla de språk som elever kan. Som 
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blivande lärare har vi ett uppdrag som vi måste fullgöra. Detta står tydligt i LGR11 att skolan 

har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande 

för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället (Skolverket, 2011). 

Ytterligare menar Skolverket att språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter 

att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Därav vill vi undersöka 

translanguaging i NO-undervisningen och få svar på hur lärarna tillsammans med eleverna 

kan använda sig av det i undervisningen för elevers lärande. 

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka förutsättningarna för lärares och elevers användning av 

translanguaging och huruvida det kan vara en användbar metod i undervisningen. Vi vill alltså 

undersöka vilka eventuella möjligheter och utmaningar det kan finnas med translanguaging 

och vad detta innebär för de flerspråkiga eleverna och lärarna för att skapa djupare förståelse 

för ämnesinnehållet i NO. 

Frågeställningar: 

1. Hur kan läraren tillsammans med eleverna lägga upp en undervisning där translanguaging 

används som ett redskap i NO-undervisningen? 

2. Vilka möjligheter och utmaningar finns det med translanguaging i NO-undervisningen? 

Styrdokumenten för språk i NO 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära, (Skolverket, 2011). 

Skolverket menar att genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och 

tankar och förstår hur andra känner och tänker. Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för 

att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk 

möts, (Skolverket, 2011). Vidare skriver Skolverket (2011) om svenska som andraspråk, att 

genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska 

språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar 

beroende på sociala sammanhang. I alla naturorienterande ämnena; kemi, fysik, biologi och 

teknik, ska undervisningen enligt Skolverket (2011) bidra till att eleverna utvecklar 

förtrogenhet med begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel 

med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att 

eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska 

uttryck med naturvetenskapligt innehåll. 

Bakgrund 
Nedan följer redogörelser för sex studier med fokus på translanguaging och flerspråkighet i 

NO-undervisningen både i Sverige och utanför Sverige. Studierna är skrivna på svenska och 

engelska men redogörelsen kommer att vara på svenska.  

Studiehandledning och modersmål 

I en studie jämför Rosén, Straszer och Wedin (2019) studiehandledarens roll i skolan med det 

som är skrivet i Skolförordningen. En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om 

eleven behöver det, (Skolförordningen, 2011, 5 kap 4 §). De delar som författarna studerar 

kring är; röst, aktörskap och delaktighet. Resultatet som författarna får i studien är bland annat 

att studiehandledarens schema och anställning inte är helt fastställda, vilket gör att 

motivationen och delaktigheten minskar. Detta leder även till att den tid som behövs för egen 

planering och samplanering inte står i centrum för elevernas behov. Författarna skriver att 
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studiehandledarna inte är delaktiga i lärarnas planering, men menar att det hade varit nyttigt 

ifall de fick ta del av det. Alltså menar Rosén m.fl. (2019) att studiehandledarna känner en 

osäkerhet i deras arbete och vågar inte riktigt säga till och faktiskt göra sitt jobb. 

I en studie gjord av Ganuza och Hedeman (2018) skriver författarna vikten av 

studiehandledning och modersmålsundervisning. Författarna utgick från en tidigare studie på 

elever i en svensk skola för att undersöka sambandet mellan deras läsförståelse på somaliska 

och hur det påverkar skolresultaten. Mer specifikt i ämnena modersmål (somaliska), svenska 

som andraspråk (SVA) och matematik. Enligt författarna visar tidigare studier att flerspråkiga 

elever som har mer modersmålsundervisning presterar bättre i bland annat läs- och 

skrivförståelse i både första - och andraspråk. Med denna studie jämförde författarna 

elevernas tidigare resultat (betyg) från ett par år tidigare med läsförståelsetest när de nu gick i 

årskurs 6–7. Studiens resultat visar att elever som i större utsträckning har deltagit i 

modersmålsundervisningen också kan tänkas få bättre betyg några år senare. Författarna tar 

upp att trots att modersmålsundervisningen inte är så omfattande i svenska skolor, bidrar den 

positivt till elevernas utveckling av modersmålet, färdigheter i svenska samt övergripande 

prestationer i skolan. Författarna anser att deras studie visar att flerspråkiga elever borde ges 

möjlighet att utveckla och fördjupa sin läsförståelse på alla sina språk. 

Språkinlärning och NO 

Schmiedebach och Wegner (2019) genomförde ett projekt i NO för att undersöka hur 

nyanlända elevers motivation kan påverkas i samband med språkinlärning av ett andraspråk. 

Författarna menar att det går att kombinera språkinlärning ihop med ett ämnesinnehåll, som 

NO och tyska, i vad som kallas för “tvåspråkiga program”. Detta går även under namnet 

“Content and Language Integrated Learning” (CLIL). Den ena anses inte vara viktigare än 

den andra utan båda spelar en viktig roll i undervisningen. Det som författarna kommer fram 

till är att CLIL som metod, och projektet i sig, har varit användbara för elevers 

andraspråksinlärning och för att höja motivationen inom No. Denna metod bidrog till att 

eleverna upplevde det som ett gynnsamt arbetssätt i undervisningen. De fick arbeta praktiskt 

och själva uppleva saker och ting på ett konkret sätt som de sedan kunde koppla till det 

abstrakta ämnesinnehållet. Att få möjlighet att använda alla sina språkliga kunskaper var 

motivationshöjande, samtidigt som självförtroendet ökade i användningen av andraspråket. 

Moore, Evenitskaya och Ramos-de Robles (2018) anser att elever använder alla sina språk 

som resurs för meningsskapande och för att få ämneskunskaper. I reflektionen är författarna 

positiva till translanguaging som en metod i NO-undervisningen. De anser att det inte bara är 

elevernas språk som bör studeras utan även hur elever förklarar, representerar och hur de 

förstår ett naturvetenskapligt fenomen. Författarna menar att elever i flerspråkiga klassrum 

blir stärkta då de kan använda sig av alla sina språk. Eftersom de kan använda sig av fler sätt 

att tolka det som tas upp i undervisningen kan de därmed lättare förstå ämnet som annars är 

ganska svårt. I studien såg författarna att eleverna använde sig av “code-switching”, vilket 

innebär att de översätter och skapar hybridord och strukturer mellan två språk. Författarna 

avslutar med att påpeka vilken utmaning både skolor och samhälle står inför att utbilda elever 

där flera språk används i NO-undervisningen. 

Translanguaging i praktiken 

Caruso (2018) studerade användningen av translanguaging i högre utbildning genom analys 

av en fallstudie vid ett universitet. Denna studie fokuserar på ett klassrum sammansatt av 

portugisiska studenter och Erasmus-studenter från Frankrike och Italien, där professorn 

beslutar att tillåta användning av olika språk under lektionerna. Användningen av 

studenternas språkliga repertoarer innebar att flera frågor om terminologi och innehåll 
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uppstod, vilket ledde till reflektioner, diskussioner och i slutändan större, djupare förståelse av 

innehållet. Användningen av translanguaging tvingade studenterna att diskutera termer och 

innehållet de förmedlade. Författaren kunde tydligt se att eleverna förde längre konversationer 

med varandra och förde mer resonerande diskussioner. 

Jonsson (2019) gjorde en studie i en tvåspråkig fristående svensk grundskola (årskurs 5) hur 

translanguaging kan användas mellan elever och lärare. Enligt författaren arbetar skolan med 

spanska i samband med NO, SO och matematik. Under språklektioner arbetar de med svenska 

och engelska och på skolans övriga ämnen med bara svenska. Vad författaren kommer fram 

till är att de olika språken hålls separata och parallella med varandra vid planering och i 

schemat på tavlan. De lärare som kan prata spanska förväntas kunna prata svenska med, men 

inte tvärtom för lärarna som bara kan svenska. Vidare menar författaren att lärarna och 

eleverna ofta använder sig av translanguaging vid samtal. Exempelvis använder läraren tydligt 

translanguaging vid instruktioner så att alla elever blir delaktiga och förstår det som sägs. 

Både eleverna och läraren skapar mening i vissa ord genom att växla mellan spanska och 

svenska. Dock påpekar författaren att studien inte endast visar fördelar med translanguaging, 

utan även svårigheter. När lärare använder språk de inte är trygga i, som spanska, kan det 

uppstå fel som eleven själv inte alltid är medveten om. De elever som är trygga i spanska kan 

dra nytta av det i sina studier, men samtidigt ifrågasätta och utmana lärare som försöker lära 

sig språket.  

Metod 
Här nedan beskriver vi hur vi gick tillväga med sökningarna i de olika databaserna, vilka 

källor vi valde och varför vi valde just dessa källor. Vid alla sökningarna började vi med att 

gå in på Halmstad Högskolas hemsida och tryckte på “Bibliotek” och sedan “Databaser”. Vi 

använde oss bland annat av de olika databaserna; Libris, SwePub, ERIC och NorDina för att 

hitta vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Vi valde dessa databaser för att vi fick 

information från högskolan om att dessa är vetenskapligt granskade. Utifrån syftet och 

frågeställningarna skrev vi fram några sökord på svenska och engelska: translanguaging, 

flerspråkighet, bilingual, bilingualism, bilingual students, transspråkande, resource, second 

language, resurs, science, education, NO, classroom, modersmål och language. 

Urval och avgränsning 

Vi har i metoddelen valt att beskriva hur vi hittade texterna till både bakgrunden och 

resultatet. I alla sökningarna utgick vi från att endast avgränsa oss till vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar. Vi har använt oss av det så kallade boolesk operation, som innebär att flera 

sökord kombineras med varandra med hjälp av termerna “AND”, “OR” och “NOT” (Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). Dock har vi endast använt termen AND i 

sökningarna som gjordes i databasen ERIC. Eftersom alla texterna i databasen ERIC inte är 

vetenskapligt granskade valde vi därför att använda oss av avgränsningen “peer reviewed”, 

som innebär att texterna är vetenskapligt granskade. Dessa avgränsningar gjorde vi även för 

att minska antal träffar och endast få det som var mest relevant för vårt arbete.  

Några kriterier som vi grundande våra val på när vi bestämde oss för en viss studie. Alla dessa 

studier som vi har valt uppfyller en eller flera av dessa nedanstående kriterier: 

- Handlar om translanguaging, flerspråkighet eller studiehandledning i de 

naturvetenskapliga ämnena. 

- Handlar om translanguaging där lärarna och/eller eleverna är i fokus. 

- Är mellan årskurs 1–9, möjligtvis högre (som gymnasiet och högskolan). 

- Aktuell forskning de senaste 5–6 åren med tanke på flyktingströmmen 2014–2015 
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- En eller flera av studiernas nyckelord är lik våra: andraspråk, flerspråkighet, 

förstaspråk, NO-undervisning, studiehandledning, translanguaging 

Libris 

I Libris databas skrev vi in sökorden “modersmål”. Vi fick fram 104 träffar där vi valde 15 av 

dessa då de uppfyllde en eller flera av våra kriterier. Vi bestämde oss för en artikel skriven av 

Rosén, Straszer och Wedin (2019) Studiehandledning på modersmål-studiehandledares 

positionering och yrkesroll, som verkade intressant och passande i vårt arbete eftersom 

studiehandledaren verkar betydelsefull för både läraren och de flerspråkiga eleverna. 

Vid andra sökningen i Libris sökte vi med engelska ord; “bilingual students”. Det blev 14 

träffar med begränsningar till vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Vi valde avhandlingen 

Bilingual students learning in science-Language, gestures and physical artefacts, skriven av 

Ünsal (2017), som hade intressanta perspektiv och områden som kunde användas i vårt 

arbete. Det som vi lade märke till i avhandlingens sammanfattning och nyckelord var att det 

handlade om translanguaging, vilket vi även har i fokus i detta arbete. 

Tredje sökningen i Libris skrev vi in nyckelorden “translanguaging” och “NO”. Det blev 5 

träffar där den första träffen som kom fram hade titeln Det flerspråkiga NO-klassrummet-en 

studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum, skriven av Karlsson (2019). 

Vi valde att läsa abstract delen och märkte att liknande begrepp som täcker det vi vill 

undersöka. Å andra sidan är avhandlingen aktuell med tanke på att den är skriven 2019. 

Fjärde sökningen använde vi oss av sökorden “translanguaging” och begränsade oss till 

artiklar och avhandlingar. Vi fick 10 träffar, men en artikel med titeln Translanguaging in a 

swedish multilingual classroom, skriven av Torpsten (2018), handlade om translanguaging 

vilket väckte vårt intresse till att läsa den. Eftersom att den var publicerad 2018 och var en 

svensk studie, ansåg vi att vi kunde använda oss av den i vårt arbete. 

NorDiNa 

Vi sökte på det engelska ordet “second language”. Vi fick 22 träffar där en av träffarna var 

vetenskapliga artikeln med titeln Hands-on science for recently immigrated students: 

possibilities for language acquisition and motivation for science, skriven av Schmiedebach 

och Wegner (2019). Det första som vi tittade på i artikeln var nyckelorden som forskaren hade 

skrivit, som passade i vårt arbete. En annan anledning till att vi valde just denna artikeln bland 

många, var för att vi inte endast ville begränsa oss till forskning som har gjorts i Sverige, utan 

även utanför landet. Vi tyckte att detta kunde ge oss mer kunskaper inom området, men också 

ge oss inblick till andra perspektiv där flerspråkighet överlag är i fokus.  

ERIC 

Sökningarna vi gjorde i databasen ERIC var endast på engelska. Första sökningen i denna 

databas valde vi att söka på “bilingual” AND “science”. Vi avgränsade sökningen på endast 

vetenskapliga artiklar, peer reviewed och publikationerna de senaste 5 åren. Därefter fick vi 

298 träffar där vi gick igenom träffarna, läste abstract delen på vissa och till sist valde ut 

vetenskapliga artikeln Teaching and learning science in linguistically diverse classrooms, 

som var skriven av Moore, Evenitskaya och Ramos-de Robles (2018). Artikeln valdes då den 

bland annat argumenterar för en annan studie vi fann intressant. 

Andra sökningen i databasen Eric skrev vi in sökorden; bilingual AND science AND 

education. Vi begränsade oss till “peer reviewed” och fick 272 träffar. Vi läste rubrikerna och 

abstract delen på vissa som verkade användbara i vårt arbete. Vi fastnade vid en artikel med 

titeln Science education in a bilingual class: problematising o translational practice, skriven 
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av Ünsal, Jakobson, Molander, Wickman (2016). Vi valde att använda oss av denna artikel för 

att den problematiserar själva translanguaging, vilket kan visa att det finns svårigheter och 

utmaningar i den metod vi väljer att undersöka. 

Tredje sökningen använde vi oss av sökorden; translanguaging AND science. Vi begränsade 

oss till “peer reviewed” och fick 15 träffar. Vi fastnade vid två artiklar med titlarna The 

language of ciencia: translanguaging and learning in a bilingual science classroom, skriven 

av Poza (2018), Re-examining teacher translanguaging: An ecological perspective, skriven 

av Allard (2017) och Language Use in a Multilingual Class: a Study of the Relation Between 

Bilingual Students’ Languages and Their Meaning-Making in Science, skriven av Ünsal, 

Jakobson, Molander, Wickman (2017). Vi valde dessa studier för att författarna forskar kring 

hur lärare kan arbete med translanguaging i sin undervisning, men även där undervisningen är 

direkt utformad för translanguaging. 

Femte sökningen skrev vi nyckelorden; translanguaging AND language AND bilingualism 

AND education och fick 109 träffar. Vi valde ut en studie av Caruso (2018), Translanguaging 

in higher education: Using several languages for the analysis of academic content in the 

teaching and learning process. Anledningen till att vi valde denna studie var att den beskrev 

hur translanguaging används i högre åldrar och i lärarutbildningen, vilket kan vara användbar 

och nyttig, med tanke på att vi också är blivande lärare. 

SwePub 

Med sökorden “flerspråkighet och resurs” fick vi fram 3 träffar. Vi valde artikeln 

Flerspråkighet som en resurs i NO-klassrummet, skriven av Karlsson, Nygård Larsson och 

Jakobsson (2016). Titeln och nyckelorden i texten har kopplingar till vårt arbete och eftersom 

att vi har hört talas om och läst artikeln i en tidigare kurs, tänkte vi att vi kunde använda oss 

av det. 

Andra sökningen i denna databas skrev vi in nyckelorden; translanguaging, science och 

classroom.Vi fick 11 träffar där vi valde vetenskapliga artikeln The continuity of learning in a 

translanguaging science classroom, som var skriven av Karlsson, Nygård Larsson och 

Jakobsson (2019). Denna artikel handlade om translanguaging i NO-undervisningen, vilket 

vårt arbete även handlar om. 

I den tredje sökningen fick vi fram artikeln Translanguaging practices in bilingual 

adolescents’ conversations in Haparanda, Stockholm and Helsinki, som var skriven av Kolu 

(2018). Denna artikel fick vi med hjälp av sökorden “transspråkande” där vi fick 10 träffar 

med avgränsningar. Anledningen till att vi valde denna artikel var för att texten berörde vikten 

av dialekter inom translanguaging.  

I den fjärde sökningen med sökordet “flerspråkighet” fick vi 277 träffar där vi valde artiklarna 

What is it called in spanish?: Parallel monolingualism and translingual classroom talk, 

skriven av Jonsson (2019) och Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg - 

modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat, skriven av Ganuza och Hedman 

(2018). Vi valde dessa för att studien skriven av Jonsson (2019) var gjord i en friskola där 

undervisningen var mer anpassad till elever som ville studera spanska. Vi valde Ganuza och 

Hedman (2018) för att modersmålsundervisningen har nära koppling till translanguaging med 

tanke på att språket är i fokus. 

Resultat och Analys 
Här nedan beskriver och analyserar vi tio studier (se bilaga) som beskriver translanguaging 

och flerspråkig undervisning. I analysen jämför vi studierna med varandra för att kunna se 
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likheter och skillnader i resultaten. Med koppling till vårt arbetes syfte och frågeställningar 

har vi valt ut några underrubriker/teman för att lättare kunna svara på våra frågeställningar i 

diskussionen.  

Hur arbetar lärare med translanguaging? 

Translanguaging är en metod som lärare försöker att använda sig av, men inte riktigt vet hur 

det kan användas i NO-undervisningen (Allard 2017). Även om eleverna använder sig av alla 

sina språk i undervisningen, kunde Allard i observationerna och intervjuerna med 17 elever, 

se brister i lärarens användning av detta. Författaren menar att läraren lyckades använda sig 

av både spanska och engelska för att underlätta förståelsen och hjälpa eleverna i 

undervisningen. Dock fungerade inte translanguaging helt och hållet så bra i skolan. Trots 

lärarnas engagemang fanns det problem i skolverksamheten för att stötta eleverna i alla språk. 

Flera elever såg negativt på användningen av spanskan för att lära sig engelska. Med tanke på 

att läraren kan vara monolingual, alltså kommunicerar endast på ett språk med eleverna, anser 

Ünsal (2017) utifrån observationerna och intervjuerna med 2 lärare och cirka 50 elever i två 

olika skolor, att det blir viktigt hur läraren på olika sätt förmedlar information. Till skillnad 

från Allard (2017), skriver Ünsal (2017) att translanguaging inte är begränsat till språk utan 

innebär också andra medierande medel såsom gester och fysiska artefakter som tvåspråkiga 

använder tillsammans med sina språk för att kommunicera. Ünsal (2017) kom fram till att 

lärare och elever även använde sig av ett vardagligt språk, gester och fysiska artefakter för att 

förklara eller svara på något.  

Utifrån gruppintervjuerna och observationerna med 16 elever, skriver Ünsal m.fl. (2017) att 

det är omöjligt för lärare att tala alla språk som representeras i deras klassrum, men det 

hindrar fortfarande inte läraren från att genomföra en undervisning där elever får möjligheten 

att använda sig av sina språk. Författaren kunde se att läraren använde sig av det vardagliga 

svenska språket för att förklara något. Ett exempel var att läraren under kemilektionen 

förklarade syrorna med hjälp av något som eleverna kunde koppla till sin vardag. Om 

eleverna inte förstod, valde läraren att istället rita. Med hjälp av observationer och intervjuer 

med studiehandledare, elever och lärare kunde Karlsson (2019) se att translanguaging kan 

möjliggöras i undervisningen genom att läraren tar hjälp av studiehandledaren. Likaså tar 

Karlsson m.fl. (2019) upp det här i sitt resultat utifrån inspelningar och dokumentationer från 

några NO-lektioner i mellanstadieklassen. Författarna kunde se ett samarbete mellan läraren 

och studiehandledaren för att möjliggöra translanguaging. Eleverna fick hjälp av 

studiehandledaren i översättningarna som fanns där under hela lektionen. I små grupparbeten 

kunde eleverna få använda sig av båda språken. Detta kunde i sin tur leda till att läraren inte 

fick all ansvar på sig och istället kunde i samarbete med studiehandledaren möjliggöra 

translanguaging. Karlsson m.fl. kunde även i sin undersökning se att läraren förklarade 

instruktioner först på svenska och sedan bad en arabisktalande elev att förklara 

instruktionerna på arabiska. Karlsson menar att läraren själv inte behöver kunna elevers första 

språk, utan kan även med hjälp av eleverna erbjuda dem translanguaging. 

En studie av Poza (2018) visade att läraren kunde stimulera lärandet genom att utforma 

uppgifter som uppmuntrade eleverna att använda texter på olika språk. Intervjuerna och 

observationerna med en lärare och 18 elever visade sig att läraren stöttade eleverna genom att 

förbereda en planering där translanguaging används i undervisningen. Läraren förberedde 

bland annat uppgifter och praktiska övningar som bjöd in studenterna till att kommunicera på 

olika språk. Författaren anser att det blir lättare för läraren att kunna planera och utföra en 

lektion där translanguaging används om läraren själv kan båda språken som eleverna talar. 

Även Allard (2017) fann i sin studie att translanguaging som metod fungerar bättre om läraren 
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är bilingual, alltså talar två olika språk. Författaren menar att användningen av flera språk 

bidrar till att eleven skapar mening och förstår innehållet i NO-undervisningen. Torpsten 

(2018) följde tre elever i en klass (årskurs 5) i en svensk grundskola. I en av observationerna 

gav läraren en reflektionsuppgift till klassen kopplat till translanguaging. Eleverna fick rita 

teckningar som skulle symbolisera deras språkliga förmågor och vilken betydelse det hade i 

deras liv. En av eleverna ritade och beskrev hur andraspråket användes för att tänka och tala, 

medan förstaspråket var det språk som hon kände sig mest trygg med då det användes i 

hemmet. En annan elev kom till insikt i hur bra det är att kunna flera språk och vilken 

värdefull resurs det kan vara i framtiden. 

Hur använder eleverna translanguaging? 

Utav de tio studierna visar nio av dem att arbetet med translanguaging hjälper de flesta 

flerspråkiga elever att få en bredare och djupare förståelse för ämnesinnehållet samt att 

uttrycka sig i tal och skrift. Karlsson (2019) anser att eleverna, med hjälp av translanguaging, 

skapar förståelse för begrepp i NO med hjälp av deras förstaspråk. Likt de elever som bara 

talar svenska har de flerspråkiga eleverna med sig vardagliga erfarenheter om olika 

naturvetenskapliga fenomen. Något författaren upptäckte var att eleverna använde sitt 

förstaspråk för att beskriva dessa erfarenheter. När det kommer till det mer skolrelaterade 

ämnesinnehållet använde eleverna istället sitt andraspråk (svenska). 

Ünsal m.fl. (2016) och Karlsson m.fl. (2016) kom fram till liknande resultat efter att ha 

observerat och intervjuat elever och lärare i grundskolan i årskurs sju, Ünsal m.fl. (2016) 

undersökte i årskurs sju och Karlsson m.fl. i årskurs fyra. Författarna kom fram till att när 

eleverna fick använda sig av båda sina språk kunde de förstå NO-begreppen bättre och skriva 

mer utförliga svar på de frågor som de hade i uppgift. Enligt Ünsal (2017) räcker det inte med 

att veta betydelsen av vetenskapliga begrepp för att lära sig vetenskap. Studenter måste också 

förstå förhållandet mellan begreppen och hur de skapar större mönster. I klassen talade flera 

elever samma förstaspråk och kunde hjälpa varandra att översätta ord eller instruktioner som 

läraren hade berättat för dem. Karlsson m.fl. (2016) skriver att eleverna gör code-switching 

när de hoppar mellan sitt första- och andraspråk och att de skapar förståelse i det abstrakta 

som ofta förekommer inom NO med hjälp av båda språken. Författarna menar att de 

flerspråkiga eleverna ofta har med sig språkliga och ämnesmässiga kunskaper som kan 

komma till nytta i den svenska NO-undervisningen. 

A strategy used among the students to understand unfamiliar words was translating into 

Turkish. Accordingly, the students construed relations between everyday and scientific 

language in Swedish and Turkish. The students did not have access to dictionaries and 

had to make the translations by asking each other (Ünsal 2017 s.56). 

Däremot skriver Kolu (2018), utifrån observationer och videoinspelningar med 45 elever i 

Haparanda och Helsingfors, att eleverna använde sig av sina språkresurser i sin interaktion. 

Detta innebär att inte bara svenska och finska användes i diskussionerna, utan också 

Meänkieli (Tornedalen finska), lokala dialekter, ungdomsslang och engelska. Men å andra 

sidan kunde Torpsten (2018) se att elevernas förstaspråk inte togs på allvar, men i resultatet 

menar författaren att eleverna arbetade i språkgrupper, skrev texter på svenska, på sina 

modersmål och översatte texter, vilket resulterade i att eleverna ville fortsätta att arbeta på det 

sättet. I Ünsal (2017) påstår författaren att användningen av många språk i klassrummet leder 

till bredare och djupare kunskaper om språk och andra skolämnen. Vidare skriver Ünsal 

(2017) att användningen av flerspråkighet även främjar flerspråkiga elevers identitet och 

kunskapsutveckling. 
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I know Swedish, Somali, English, and some words in German, French, Spanish, and 

Ethiopian. I am happy I know so many languages. That is the best thing that has 

happened to me. When I am grown up I will know so many languages that I can 

speak. About my class I am happy that so many of my classmates know several 

languages (Torpsten, 2018 s.107). 

Torpsten (2018) menar att läraren och dessa elever utvecklade positiva attityder i relation till 

språkinlärning och flerspråkighet när de strategiskt arbetade med språk och kunskap i denna 

flerspråkiga miljö. Torpsten skriver i sitt resultat, att känna till många språk och arbeta i olika 

språkgrupper upplevdes som bra och önskvärt.  

Svårigheter och utmaningar i användningen av translanguaging 

Två av studierna, Allard (2017) och Karlsson (2019) visar att det finns problemområden när 

det kommer till elevers användning av translanguaging. Allard (2017) upplevde att flera av 

eleverna inte riktigt lärde sig andraspråket tillräckligt bra, trots att undervisningen skedde på 

både spanska och engelska. Enligt författaren hade eleverna en negativ syn på användningen 

av translanguaging trots att lärarna ofta lyckades förtydliga vissa ord och förklara 

instruktioner så att alla förstod. I Karlsson (2019) syns ett annat problem trots att eleverna 

verkar mer positiva till detta arbetssätt. Författarna tar upp att läraren ibland hade svårt att 

förklara vissa ord till eleverna. Det kunde ofta leda till att språket förenklades då läraren valde 

att ta bort dessa. I studien upptäckte författaren också att svenska ord ibland blev felaktigt 

översatta då eleven förväxlade den vardagliga och vetenskapliga innebörden på sitt 

förstaspråk. Det resulterade i sin tur till att dessa elever gjorde antaganden som inte stämde 

överens med vad som egentligen är riktigt. På grund av detta menar författarna att eleverna 

fick det svårare att hänga med och förstå undervisningen.  

Ünsal m.fl. (2016) tar även upp svårigheter där det kan bli missförstånd när elever och lärare 

inte talar samma förstaspråk. Författarna menar att eleverna använder sitt förstaspråk för att 

hjälpa andra att förstå uppgifterna och för att i sin tur kunna ge mer reflekterande svar. Men 

de trycker på att läraren ibland trodde att eleverna pratade om något annat som inte rörde 

lektionen och att eleverna under provtillfällen fuskade när de översatte vissa ord. Men å andra 

sidan menar Torpsten (2018) att lärarnas och elevernas inställning till språk och lärande är 

avgörande för att ta till sig språket. I denna pedagogiska praxis uppmuntrades eleverna till att 

få positiva attityder till språkkunskaper. I början av arbetet med översättningar var en elev 

mycket ovillig att försöka skriva på sitt förstaspråk. Men hen blev intresserad när hen såg sina 

klasskamrater skriva på sina modersmål och diskuterade språken med varandra, och slutligen 

skrev hen en kort text. 

Allard (2017) visar i sin studie hur nödvändigt det är att skolan har ett gemensamt 

förhållningssätt kring translanguaging för att det ska bli ett lyckat stöd i undervisningen.  

Författaren tar upp hur skolverksamheten inte var tydligt upplagd för att skapa kopplingar 

mellan kurserna och för att skapa bättre relationer mellan elev och lärare. För att 

translanguaging pedagogiken ska lyckas enligt författaren krävs det att skolan delar ett 

gemensamt förhållningssätt till tvåspråkighet och vilka metoder som passar bra och mindre 

bra. Alla som arbetar i skolan, och till viss del samhället i stort, har ett gemensamt ansvar för 

att skapa en undervisning som kan stötta tvåspråkiga elever mer. I Ünsal m.fl. (2016) tar 

författarna upp liknande utmaningar kring flerspråkig undervisning. Här läggs ansvaret mer 

på läraren som borde fråga sig hur han/hon kan stötta eleverna i användandet av båda språken. 

Även om det är svårt för läraren att inkludera elevernas förstaspråk i undervisningen anser 

författarna att detta är vad läraren bör göra för att alla elever ska få lika villkor att lära sig 

naturvetenskap. 
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Meningsskapande med hjälp av translanguaging 

Något alla studier tar upp är hur viktigt det är att eleverna använder hela sin språkreportoar i 

NO-undervisningen för att skapa mening och som bidrar till lärande. För att eleverna ska 

förstå det vetenskapliga innehållet måste de veta hur språk används i detta specifika 

sammanhang, (Ünsal m.fl., 2016). Enligt författaren är språk följaktligen en av de viktigaste 

aspekterna när eleverna lär sig vetenskap. Karlsson (2016) skriver i sitt resultat att växling 

mellan första- och andraspråk huvudsakligen användes för att skapa förståelse för och 

utveckla det naturorienterande ämnesinnehållet. Författaren kunde tydligt se att eleverna 

gjorde kopplingar till vardagen när de fick använda sig av båda språken. På det sättet 

förlängdes även diskussioner och eleverna förde längre samtal med varandra i de båda 

språken. Ünsal (2017) menar, när läraren med hjälp av språket inte kunde förklara något, 

kunde läraren förklara det på ett mer konkret sätt med hjälp av fysiska föremål. Detta i sin tur 

gjorde det möjligt för eleverna att få större betydelse av det vetenskapliga innehållet. 

I en NO-undervisning som tillämpar translanguaging kan eleverna använda samtliga sina 

språkresurser för meningsskapande (Karlsson m.fl. 2019). Poza (2018) skriver i sitt resultat 

att eleverna är trygga i användningen av translanguaging för att skapa mening i ett nytt 

innehåll och språkliga former. Translanguaging kan till exempel användas för att be om något 

viktigt eller för att namnge och illustrera vanliga objekt. Med det menar författaren att det blir 

en värdefull roll i inlärningsprocessen för dessa tvåspråkiga elever. Det vill säga att eleverna 

växlar muntligt och skriftligt mellan första- och andraspråk samt använder sig av digitala 

bilder. 

Möjligheter till translanguaging  

Majoriteten (7 st.) av de valda studierna är gjorda i flerspråkiga skolor eller klasser i Sverige 

och tre av dem (artikel 1,4 och 5) utanför vårt land. Något nio av tio studier har gemensamt är 

att skolorna på olika sätt och vis har arbetat med translanguaging tidigare eller använder det 

aktivt under lektionstillfällena. Exempel på detta är gymnasieskolorna i Allard (2017) som har 

“English as second language” (ESL) klasser i ämnen som NO och engelska. Hit kommer 

nyanlända elever från spansktalande länder där de ges möjligheten till, att redan från start, 

använda sitt förstaspråk för att lära sig ämnes- och språkkunskaper i både spanska och 

engelska. Skolan i Karlsson (2019) har inga ESL-klasser. Men i klassen använde lärarna sig 

av liknande arbetssätt då eleverna hade möjlighet att använda sig av båda sina språk i 

undervisningen och likt de spansktalande eleverna hjälpa varandra att översätta och förklara 

ord. Ünsal (2017) upplevde att användningen av translanguaging var begränsad då eleverna 

fortfarande höll på att utvecklas språkmässigt på sitt förstaspråk. Konsekvensen av detta blev 

att läraren ofta använde sig IRE-metoden, alltså “fråga-svar” för att eleverna hade svårigheter 

att delta i längre samtal, vilket krävde att de använde sig av språken på ett mer avancerat sätt. 

Studien i Torpsten (2018) skiljer sig jämfört med texterna i resultatet där författaren skriver 

att undervisningen inte riktigt har präglats av detta arbetssätt. Innan författaren hade 

undersökt hur skolan arbetar med translanguaging hade inte läraren använt sig av 

translanguaging. Det enda tillåtna språket i klassrummen och på skolgården var svenska. 

Några av de flerspråkiga eleverna använde mestadels sina förstaspråk i sina hem och en av 

dem lite eller inte alls. I samband med projektet började läraren uppmuntra eleverna till att 

använda sig av alla sina språkliga resurser. Författaren märkte hur en elev till en början var 

emot att använda sig av sitt modersmål för att skriva i sin dagbok. Dock, efter att ha sett hur 

klasskompisarna skrev på alla sina språk, började även denna elev göra samma sak. Efter 

drygt en månad hade inte eleverna några större svårigheter att växla mellan språken och 

översätta sina berättelser. En annan elev som började i skolan när projektet startade kunde 

efter ett år tala och skriva på svenska, tack vare användningen av sina tidigare språk. Enligt 
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Torpsten (2018) ökade inte bara samarbetet mellan eleverna när de arbetade med alla sina 

språk. Modersmålsläraren och föräldrarna blev mer involverade i undervisningen och kunde 

stötta eleverna allt mer i deras språkanvändning. 

Diskussion 
Här nedan kommer vi att diskutera studiernas resultat och analys i förhållande till våra 

frågeställningar och bakgrund. För att kunna besvara på våra frågeställningar har vi valt att 

placera in frågorna under en varsin rubrik. Vidare kommer metoden att diskuteras där vi 

reflekterar kring de sökningar och urval vi har gjort samt hur vi har framställt och analyserat 

källornas resultat. 

Hur kan lärare använda translanguaging i NO-undervisningen? 

Både i bakgrunden och i det resultat som har presenterats kan vi läsa om hur läraren kan lägga 

upp en undervisning där translanguaging används som ett redskap. Moore m.fl. (2018) anser 

att läraren kan låta eleverna göra “code-switching” mellan språken för att förklara något för 

varandra och även innehållet av undervisningen. Med det menar författaren att eleverna under 

NO-undervisningen kan växla mellan olika språk för att kunna skapa en mening till 

innehållet. Här behöver inte läraren kunna elevernas språk, vilket Ünsal m.fl. (2017) skriver 

att det är omöjligt för lärare att kunna tala alla de språk som eleverna talar. Det som läraren 

kan göra i denna situation är att förklara för eleverna att de kan använda sig av sina språk med 

varandra om de vill och behöver. 

Läraren kan i kommunikation med eleverna använda sig av gester och fysiska artefakter 

tillsammans med sina språk för att kommunicera (Ünsal, 2017). Läraren kan använda sig av 

andra medierande medel när eleverna inte förstår instruktionerna eller ett begrepp. Enligt 

Schmiedebach och Wegner (2019) kan läraren lägga upp en NO-undervisning där elever 

arbetar praktiskt med olika saker och använder sitt förstaspråk där de lär sig ämnesinnehållet 

och förstår begreppen. Författaren menar att eleven kan med hjälp av fysiska föremål lära sig 

ett begrepp och ämnesinnehållet med hjälp av sitt förstaspråk. De blir samtidigt allt säkrare i 

att använda sig av andraspråket efter hand som tiden går. Ytterligare kan vi läsa i Torpsten 

(2018) och Ünsal m.fl. (2016) att translanguaging inte bara är begränsad till det talade 

språket. Utan det är en metod som läraren kan använda för att förmedla information på flera 

sätt. Läraren kan i sin undervisning möjliggöra translanguaging genom till exempel rita på 

tavlan för att göra kopplingar till elevers vardag, som på så sätt förmedlar lärarens kunskap till 

eleverna. Jonsson (2019) visar att läraren, både frivilligt och ofrivilligt, kan ta hjälp av andra 

elever som talar samma förstaspråk för att komma fram till rätt ord. Läraren kan ställa en 

direkt fråga till en elev för att hjälpa en annan elev. Men samtidigt kan läraren säga ett ord på 

fel sätt och bli tillrättavisad av en annan elev som är säkrare på språket. Läraren visar att hon 

litar på det eleven säger samtidigt som det signalerar att hon inte är lika säker på språket 

jämfört med svenska. Läraren behöver därmed vara försiktig med att inte tappa ledarrollen i 

klassrummet. 

Ibland kan det behövas extra personal i klassrummet när läraren inte har tid att förklara ett 

fenomen. Här kan läraren istället be en studiehandledare om hjälp. Karlsson (2019) och Rosen 

m.fl. (2019) påstår att translanguaging kan möjliggöras i undervisningen genom att läraren tar 

hjälp av studiehandledaren. Likaså anser Karlsson m.fl. (2019) att ett samarbete mellan 

läraren och studiehandledaren kan möjliggöra translanguaging. Eleverna kan få hjälp av 

studiehandledaren i översättningarna och finnas där under hela lektionen. Däremot är det inte 

alltid att skolan har tillräckligt god ekonomi för att kunna erbjuda detta. Karlsson m.fl. 

tillägger därför att läraren förklarar instruktioner först på svenska och sedan ber till exempel 

en arabisktalande elev att förklara instruktionerna på arabiska. Karlsson menar att läraren 
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själv inte behöver kunna elevers förstaspråk, utan kan även med hjälp av eleverna erbjuda 

eleverna translanguaging. 

Vi kan nu besvara vår första frågeställning: Hur kan läraren tillsammans med eleverna lägga 

upp en undervisning där translanguaging används som ett redskap i NO-undervisningen? 

Läraren kan i sin undervisning till exempel låta var och en av eleverna att använda sig av sitt 

förstaspråk, eller med andra som talar samma språk. Men å andra sidan kan läraren själv 

använda sig av gester, fysiska artefakter, ritningar med mera för att förklara något och även ta 

hjälp av en studiehandledare vid behov. 

Möjligheter och utmaningar med translanguaging 

Studier som Caruso (2018) och Ünsal m.fl. (2016) har gjort visar att lärare som tillåter 

eleverna att använda alla sina språk hjälper dem på flera sätt i undervisningen. Caruso (2018) 

tar upp hur eleverna som fick använda sig av sina förstaspråk bland annat började ställa mer 

följdfrågor och reflekterade mer över ämnesinnehållet, vilket ledde till att de fick djupare 

ämneskunskaper. Ünsal m.fl. (2016) såg liknande fördelar då eleverna kunde förstå begreppen 

som användes i NO-lektionen bättre samt skriva mer utförliga svar med hjälp av deras 

förstaspråk. Precis som Karlsson m.fl. (2016) upptäckte har de flerspråkiga eleverna ofta med 

sig språk- och ämnesmässiga erfarenheter från deras hemland på sitt förstaspråk. Författarna 

beskriver att eleverna använder dessa kunskaper för att göra kopplingar till deras vardag för 

att på så sätt ta till sig och förstå ämnesinnehållet i den svenska NO-undervisningen. Ganuza 

och Hedman (2018) skriver att det finns ett positivt samband mellan deltagarnas läsförståelse 

på förstaspråket och deras skolresultat. I artikeln argumenterar författarna för att resultaten 

indirekt antyder att modersmålsundervisningen har positiv inverkan på elevernas 

skolprestationer. Poza (2018) skriver i sitt resultat att eleverna är trygga i användningen av 

translanguaging för att skapa mening i ett nytt innehåll och språkliga former. Likaså menar 

Ünsal (2017) att användningen av translanguaging i undervisningen bidrar till att eleverna 

skapar mening i det läraren förklarar med hjälp av gester, fysiska artefakter med mera.  

Translanguaging har visat sig vara en utmanande metod i vissa situationer som till exempel att 

elever gör fel översättningar på sitt hemspråk utan att läraren blir medveten om det (Ünsal, 

2017). Jonsson (2019) kunde observera hur en lärare ibland översatte fel från spanska till 

svenska, vilket eleven inte alltid var medvetna om. En utmaning som vi i Moore m.fl. (2018) 

kan läsa är att användandet av förstaspråket, som används för att förstå och uttrycka ett 

innehåll, kan göra att eleverna inte lär sig andraspråket lika snabbt och bra. Likaså menar 

Allard (2017) att flera av eleverna inte riktigt lärde sig andraspråket tillräckligt bra, trots att 

undervisningen skedde på både på första- och andraspråket. Likaså beskriver Jonsson (2019) 

hur det finns en kamp mellan translanguaging i klassrumsdiskursen och parallell enspråkighet. 

Trots de positiva resultaten i Schmiedebach och Wegner (2019), fanns det ändå ett par elever 

som inte upplevde att de hade lärt sig andraspråket i samma grad som de andra genom NO-

undervisningen. Författarna tror att en möjlig förklaring till detta har att göra med vilka 

tidigare kunskaper eleverna har med sig från undervisningen i deras hemland. Torpsten 

(2018) kunde med sin studie se att nyttan som translanguaging hade i undervisningen berodde 

på vilka erfarenheter eleverna hade kring sin språkanvändning. Vidare enligt Allard (2017) 

krävs det att lärarna och skolan har ett gemensamt förhållningssätt kring användandet av 

translanguaging för att det ska bli en lyckad metod i undervisningen. 

I de studier som gjordes utanför Sverige (Schmiedebach och Wegner, 2019 och Allard, 2017) 

kan vi se att lärarna verkar ha mer erfarenhet kring hur en flerspråkig undervisning kan 

genomföras. Skolorna har utformat undervisningen så att elevernas förstaspråk redan från 

början används som en resurs för att lära sig ämnesinnehållet och andraspråket. I studien som 
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Allard (2017) gjorde använder både läraren och eleverna första- och andraspråket 

(translanguaging) i flera olika ämnen, utöver NO-undervisningen. Elevernas förstaspråk 

verkar utgöra en mer naturlig del i dessa skolors undervisning då lektionerna redan från 

början är utformade för dessa elever i åtanke. I studierna av till exempel Karlsson (2019) och 

framförallt Torpsten (2018), som gjordes i Sverige, har translanguaging mer införts som en 

metod i den reguljära svenska undervisningen. Till skillnad från de två tidigare nämnda 

studierna går de tvåspråkiga eleverna ihop med elever som bara talar svenska. I dessa skolor 

är det främst eleverna som använder sig av translanguaging för att skapa större förståelse för 

ämnesinnehållet. 

Med bara dessa studier som exempel kan vi redan här urskilja ett mönster som även 

återkommer i resten av studierna. Därför anser vi att detta ger ett ganska tydligt svar på vår 

andra frågeställning: Vilka möjligheter och utmaningar finns det med translanguging i NO-

undervisningen? Om läraren har en bakomliggande tanke på hur en flerspråkig undervisning 

kan genomföras, och tillåter att eleverna använder sina förstaspråk, så finns det goda 

förutsättningar att alla elever kan lyckas i NO-undervisningen. Men även om translanguaging 

som metod kan bidra till flera positiva saker betyder det inte automatiskt att alla “problem” i 

den flerspråkiga undervisningen kommer lösas. Trots att flera elever har nytta av detta 

arbetssätt kan deras tidigare erfarenheter påverka hur väl det kommer att fungera. Lärarens 

och i sin tur skolans inställning till translanguaging och rutiner kring användandet av flera 

språk är avgörande för hur väl eleverna kommer att lyckas.  

På våra VFU-skolor har vi sett hur lärarna ofta använder sig av studiehandledare i 

undervisningen för att de flerspråkiga eleverna ska kunna dra nytta av sitt förstaspråk. Men 

när studiehandledaren inte är där verkar inte läraren anpassa lektionen efter detta, 

undervisningen sker främst på svenska. Vi anser att en kunskapslucka har uppstått när vi nu 

har analyserat och diskuterat studiernas resultat. Studierna ger en tydlig bild över hur arbetet 

med translanguaging kan se ut på skolor där metoden vanligtvis används. Men däremot visar 

de inte hur lärare, som inte är lika insatta i arbetssättet, går till väga för att hjälpa de 

flerspråkiga eleverna. Vi är därför intresserade av att undersöka hur elever använder sig av 

translanguaging, med eller utan studiehandledare, i den annars enspråkiga NO-

undervisningen. Får eleven chansen att resonera och svara på sitt förstaspråk eller är det bara 

svenska som är tillåtet? Med tanke på hur betydelsefullt elevernas förstaspråk kan vara är 

detta något som vi anser skulle vara intressant att forska vidare på. 

Metoddiskussion 
I de urval som vi gjorde i sökningarna, försökte vi främst att hålla oss till translanguaging i 

NO-undervisningen, relevansen/aktuell forskning och kritiska aspekterna kring 

translanguaging. Translanguaging var det heltäckande perspektivet inom det område vi hade 

tänkt att undersöka och var därför det som vi fokuserade på i detta arbete. Begreppet/metoden 

grenar ut sig till andra ord såsom flerspråkighet, förstaspråk och andraspråk med mera (se 

sökord). Dessa källor som vi använder oss av innehåller dessa ord, vilket gör det mer relevant 

för oss i vårt arbete. Samtidigt spelar resurser som modersmålslärare och studiehandledare en 

roll inom translanguaging eftersom språket är i fokus i och utanför undervisningen. Några 

utav artiklarna vi valde inkluderar dessa aspekter inom ramen för translanguaging. Även om 

vårt arbete är kopplat till hur translanguaging kan användas i Sverige kan det ändå vara 

intressant och nyttigt att veta hur andra länder arbetar och ser på translanguaging. Vi ville inte 

endast visa eventuella styrkor med translanguaging utan även utmaningar och kritiska 

aspekter som kan finnas med denna metod. Därför valde vi texter som belyser detta. De texter 

som vi har hittat är relevanta och viktiga i vårt arbete med tanke på att de är skrivna under de 
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senaste 5–6 åren. Anledningen till att vi just valde inom denna tidsperiod är för att forskning 

kring translanguaging påbörjades i samband med flyktingströmmen 2014–2015 (SCB, 2019). 

Även om vårt arbete riktar sig in på translanguaging i NO-undervisning, kunde vi ändå inte 

avstå helt från att inkludera translanguaging i andra ämnen såsom svenska och 

modersmålsundervisning. Vi kunde inte heller bortse helt från att ta upp begreppet code-

switching, som historiskt sätt har varit i fokus inom skolverksamheten när det gäller 

flerspråkighet. Med de sökord och avgränsningar som vi gjorde i sökningarna resulterade det 

ofta i ett tiotal träffar. Å ena sidan kan det vara så att vi har använt oss av de “rätta” sökorden 

och endast fått fram de studier som är relevanta. Å andra sidan kan vi ha missat viktiga studier 

som hade kunna passat bra till vårt arbete. I arbetet har vi använt oss av totalt 16 studier (6 st.) 

i bakgrunden) och (10 st. i resultat). Med detta menar vi att det finns fler studier kring 

translanguaging som vi hade kunnat använda oss av men som vi på grund av tidsskäl inte 

hann med att bearbeta mer. Vi anser att historien spelar en viktig roll då synen på 

flerspråkighet tycks ha ändrats genom åren (Moore m.fl. 2018). Detta är inget vi går in på då 

vi främst fokuserar på hur användningen av translanguaging ser ut idag.  

Under läsningarna av artiklarna och avhandlingarna såg vi likheter och skillnader i texterna.  

Materialet har lästs och granskats flera gånger till denna studie för att säkerställa urvalet för 

vårt område. I analysen av resultaten hade vi en kvalitativ ansats där vi använde oss av 

“innehållsanalys”. Detta gjorde vi för att kunna beskriva, förklara och tolka resultaten och för 

att se olika “koder” i varje text, alltså de viktigaste orden som texterna handlar om (Eriksson 

Barajas m.fl., 2013). Med hjälp av dessa koder kom vi fram till teman/rubriker som har 

kopplingar till vår forskningsfråga. Detta gjorde att vi på ett effektivare och tydligare sätt 

kunde svara på våra frågeställningen och koppla det till bakgrunden i resultatdiskussionen. Vi 

anser att denna analysmetod som vi valde är effektiv i arbeten där det är många olika texter. 

Dessa kodningar ledde till teman/kategorier som gjorde att vi kunde se på och jämföra 

texterna ur ett bredare perspektiv. Läsningen, sammanställningen av resultaten och kodningen 

bidrog till fem gemensamma teman: “Hur arbetar lärare med translanguaging?”, “Hur 

använder eleverna translanguaging?”, “Svårigheter och utmaningar i användningen av 

translanguaging”, “Meningsskapande med hjälp av translanguaging” och “Möjligheter till 

translanguaging”.   

Vi har i detta arbete använt oss mestadels av samma författare från olika studier. Dessa texter 

är skrivna av Ünsal (2017) och Karlsson (2019) som har forskat om translanguaging i NO. Vi 

ansåg att dessa passade i vårt arbete, främst i resultat- och analysdelen där vi ofta använde oss 

av dessa författare. Ur ett kritiskt perspektiv kan detta vara en nackdel då det kan ha gett oss 

en smalare bild över translanguaging och hur den används i undervisningen. Samtidigt har 

dessa författare gjort olika studier i årskurs 1–9 under en längre period med fokus på elever 

och lärare i undervisningen där translanguaging är i fokus. Flera av studierna var skrivna på 

engelska. Med tanke på att vi inte har engelska som förstaspråk kan det ha hänt att vi har 

tolkat vissa engelska delar inkorrekt och använt annorlunda ord. För att det skulle bli en 

någorlunda säker tolkning av texterna har vi använt oss av lexikon och andra applikationer för 

att översätta svåra ord och begrepp. Vi har även läst och diskuterat texterna med varandra för 

att gemensamt kunna komma fram till bästa möjliga översättning.   

Vidare forskning 
Utifrån vårt arbete kan vi tydligt se att translanguaging är en metod som på flera sätt kan 

stötta de flerspråkiga eleverna i NO-undervisningen. För oss är det nu självklart att skolan och 

lärare bör skapa undervisningssituationer där eleverna får chansen att använda sig av alla sina 

språkliga resurser. Vi förstår att detta kan vara en stor utmaning att genomföra för NO-lärare 
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av många olika skäl. Men är det inte lärarens ansvar att se till att alla elever lyckas så bra som 

möjligt och att han/hon hjälper dem med alla de medel och resurser som finns att tillgå? 

På våra VFU-skolor har vi fått följa flera klasser och sett hur NO-lärarna bedriver sin 

undervisning. Något vi båda har reflekterat över, när vi nu har läst och bearbetat dessa studier, 

är hur lite vi har sett av translanguaging i undervisningen. Studiehandledaren har varit i 

klassrummen och hjälpt de tvåspråkiga eleverna, men vi har inte sett eleverna sitta själva och 

använda sig av sitt förstaspråk som ett stöd i undervisningen. Ser det verkligen ut såhär på 

våra VFU-skolor? Använder de tvåspråkiga eleverna bara svenska under NO-lektionerna eller 

får de chansen att även utnyttja sitt förstaspråk? Inför vår studie (examensarbete II) skulle vi 

vilja se över hur det ser på våra VFU-skolor. Exempel på en frågeställning: På vilket sätt 

används translanguaging av eleverna i NO-undervisningen?  

För att undersöka detta skulle vi vilja göra en etnografisk studie där vi följer sex olika klasser 

(årskurs 4–6) i två olika skolor under en viss period. Vi kommer att använda oss av 

triangulering i vår studie där vi observerar, intervjuar och samlar in elevtexter. 

Observationerna kommer att göras på två grundskolor från olika kommuner under samma 

tidsperiod. För att öka validiteten kommer vi att göra intervjuer med ansvariga lärare och 

några elever samt samla in elevernas arbeten. Vi vill använda oss av en deduktiv ansats och 

analysera det empiriska materialet som vi samlar in med hjälp av teorin om translanguaging, 

samt det sociokulturella perspektivet som teoretiskt ramverk.  
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