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Transspråkande  
– bakgrund, teorier och 
praktiknära exempel 
Inom didaktisk flerspråkighetsforskning lyfts särskilt vikten av att skolan 
samarbetar med vårdnadshavare och inte betraktar språksvårigheter som ett 
hinder för sådan samverkan. Det finns många möjligheter att inbjuda föräldrar 
till sådant samarbete om man arbetar transspråkande. Samarbetsläxor är ett 
sådant exempel, det vill säga att eleverna får flerspråkiga läxor som ska utföras 
både på första- och andraspråket och där föräldrarna då får möjlighet att stödja 
sina barn i läxarbetet genom det språk som är deras starkaste språk. Sådana 
läxor kan handla om att exempelvis tillsammans gå igenom begrepp i ett ämne, 
intervjua föräldrarna eller tillsammans översätta en svensk text till förstaspråket. 
Svensson & Khalid (2017) har intervjuat några föräldrar som deltagit i sådant 
läxsamarbete och undersökt på vad sätt föräldrarnas förhållningssätt har bety-
delse för deras barns skolframgång. Det visade sig att föräldrarna upplevde att 
de fick bättre insyn i sina barns skolarbete och att de också själva fick möjlighet 
att utveckla sina kunskaper i svenska. Ett positivt förhållningssätt till barnens 
skolgång och uppmuntran till studier hade större betydelse för barnens resultat 
än föräldrarnas kunskaper i svenska. 

Genom flerspråkiga samarbetsläxor visar lärarna både vårdnadshavare och 
barn att de har förtroende för vårdnadshavarna som läxmedhjälpare oavsett 
vilka kunskaper de har i svenska och oavsett vilken skolbakgrund de har. Det är 
viktigt för vårdnadshavarna men det skickar också signaler till barnen att lärarna 
litar på deras vårdnadshavare. Det är också viktigt för de flerspråkiga barnen och 
deras vårdnadshavare att skolan visar att det språk som talas i hemmet betraktas 
som ett språk för lärande och en källa för kunskap.  

Praktiska exempel, förskoleklass
Att låta vårdnadshavare berätta om sig själva
De följande två beskrivningar av två lärare i förskolklasser handlar om när de 
samtalade med de flerspråkiga eleverna och deras vårdnadshavare för att låta 
vårdnadshavarna berätta om sig själva. Arbetslaget för F-3 hade bestämt att 
arbeta transspråkande genom att låta eleverna intervjua sina föräldrar hemma 
på förstaspråket och sedanberätta för klassen om intervjun på svenska. Lärarna 
i förskoleklass ansåg att det var för svårt för deras elever, så de bestämde att 
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i stället samtala med föräldrar och barn tillsammans. Det första exemplet nedan 
är taget från en intervju när läraren berättade för forskaren om sina samtal. Det 
andra exemplet är en transkription av en ljudinspelning som en lärare gjorde och  
sedan lämnade över till forskaren tillsammans med kommentarer om samtalet 
(Svensson opublicerade papper). Ingen av lärarna hade tolk vid dessa samtal. 
Samtalen ingick i skolans kompetensutveckling med fokus på flerspråkighet och 
därför spelade lärarna in samtalen. Alla vårdnadshavare hade skriftligt gett sitt 
medgivande (enligt Vetenskapsrådets etiska regler) till att de och deras barn fick 
bli inspelade och att materialet fick användas för forskning och undervisning.

”Jag hade skickat ut papper med frågor i förväg till dom flesta och det var 
bra för då var föräldrarna mer beredda” och det gick lättare att prata”.

Den här läraren hade alltså delat ut en hel mängd frågor, som står i listan 
nedan. Frågorna fokuserade mycket konkreta fenomen från vårdnadshavarnas 
skolgång. Det underlättade samtalet eftersom det inte kom att handla om mer 
övergripande och abstrakta beskrivningar utan om den vardagliga verklighe-
ten. Några vårdnadshavare hade inte så omfattande skolerfarenheter, men det 
fungerade ändå fint att tala om skolerfarenheter från hemlandet. Barnen var 
med vid samtalen och fick också frågor ibland. 

Hur gammal är man när man börjar skolan? … 

Fick man mat i skolan? … 

Om ja, kostade maten pengar? … 

Fanns det någon matsal? … 

Var någonstans gick du i skolan? … 

Vad hade du för ämne i skolan? … 

Vad var roligast i skolan? … 

Hur många barn gick det i klassen? … 

Hur många barn gick det på hela skolan? … 

Hade ni raster i skolan? … 

Om ja, vad gjorde du på dem? … 

Hur många lärare fanns det? … 

Hur såg det ut där du gick i skolan:

Skolbyggnaden, klassrummet? … 

”Samtalen fick ta den tid de behövde” sa läraren ” och både barnen och föräld-
rarna var så intresserade och motiverade, att ställa upp svara på frågor och bli 
inspelade var mycket positivt. Föräldrarna var så stolta att få prata om sin egen 
skolgång ifrån sitt hemland och sin kultur. Det är ju också så viktigt att dom 
som kommer från ett annat land och med ett annat modersmål får prata klart 
utan att bli avbruten”. 
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Den här läraren hade också lämnat ut frågor om ord och uttryck: 
Vad heter dessa vardagliga svenska ord på ert språk/modersmål?

Jag? … Du? …

Mamma? … Pappa? … 

Jag heter? … 

Vad heter du? … 

Hej? … God Morgon? … 

Ja? … Nej? … 

Tack? … 

”Vi skrattade tillsammans och använde kroppsspråk när vi pratade om de här 
orden och jag försökte säga efter och lär mig dem. Det märktes att de tyckte 
det var så himla roligt att få prata om både skolan och de där orden. Det blev 
en sån fin kontakt”

Den andra läraren valde infallsvinkeln mat. ”Jag tycker att det är intres-
sant att mötas ”över mat” för alla har ett förhållande till vad de tycker om 
att äta och hur mycket tradition som är förknippad med mat, så jag valde att 
i samband med ett utvecklingssamtal fråga om festmat och vardagsmat för 
att upptäcka likheter och olikheter i våra olika kulturer”, sa läraren. Läraren 
transkriberade sitt samtal med vårdnadshavaren och eleven, och det återges 
ordagrant här nedan. I transkriptionen kan man se hur samtalet tar sig fram i 
korta repliker och hur både lärare och elev stödjer föräldern som berättar oma 
vad man äter. Hon får stöd med ord av både sitt barn och läraren och man kan 
se hur hon sedan använder sig av ord som kommit fram genom dem. Samtalet 
går långsamt fram och läraren lotsar det framåt. 

L=lärare, E=elev och F=förälder, # = paus, ## = längre paus 

L: Vet du, jag ville prata med mamma jag skulle vilja fråga mamma någonting om mat 

# också.

F: Mmm

L: Jag vill fråga # om man ## för du kommer ju från Kenya?

F: Mmm

L: Om man äter vardagsmat där, är det skillnad på när man äter varje dag och lagar 

för mat eller när man äter på fest? # Är det samma slags mat eller är det olika 

vardagsmat?

E: Olika

L: Och olika festmat?

F: Nej vi har ingen olika festmat.

E: Det är ris och det är den där ”angera”

F: Ris vi äter på fest och vi äter hemma också.
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L: Ris.

F: Beris # # beris (skrattar)

L: Vad är det för nåt?

F: Beris, det är ris (skrattar)

L: Jahaa! Men det är inte nåt… 

E: gula 

L: Tycker du om det? 

F: Ja, hon säger # att vi äter

E: Gula

F: Vi äter ris

E: Gul med kyckling gillar jag.

F: Vi vi vi äter ris # # på festen säger hon

L: Ja

F: och vi äter ris och kyckling hemma också.

L: Ja

F: Oh vi har # # eh ingen skillnad mot fester 

L: Nej

F: Och hemma.

L: Jaha

E: Ja

L: Vad är det som är skillnad. Är det, det att det är...?

F: Det är huvud# rätter. 

L: Det är mer 

F: Ja och man kanske har fler rätter # #: Ja fler rätter # mm

L: Ja # ja

F: Ja # # Så # vi bara # vi bara äter # en rätt # hemma du vet.

L: Javisst.

F: Men på festen kan vi äta 25 

E: skrattar

F: å # # å # # då väljer man vilken man vill ha.

L: Är det stora fat då?

F: Ja precis. Jättestora.

Efteråt kommenterar läraren: ” Jag tycker att jag försöker uppmuntra mamman 
och eleven att berätta mer om maten och matlagningen och firandet i Kenya. Jag 
bekräftar vad de berättar med små ja och ställer frågor för att förstå mer. Att låta 
det få ta tid att svara är viktigt. När jag lyssnar på inspelningen tänker jag att det är 
mycket viktigt att vara fokuserad, att skapa ett lugnt klimat och att vara förberedd. 

Ovanstående exempel belyser hur lärare kan visa föräldrarna att de är intres-
serade av deras erfarenheter och språk och att sådana erfarenheter är en del av 
skolans verksamheter.
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GUDRUN SVENSSON Ph D Gudrun Svensson har skrivit en avhandling om 
ungdomsspråk i mångspråkiga miljöer i Malmö, bland annat rosengårdssvenska. 
Gudrun är ursprungligen gymnasielärare i bland annat ämnet svenska som 
andraspråk men arbetar numera som lektor vid Linnéuniversitetet. Hennes 
forskningsfokus är frågor om andraspråksinlärning och flerspråkighet ur ett 
didaktiskt perspektiv. Sedan några år tillbaka handleder hon skolprojekt med 
utveckling av transspråkande i undervisningen. 

Denna text beskriver teorierna bakom och framväxt av det som internationellt 
benämns translanguaging, transspråkande, samt belyser några exempel på hur 
transspråkande kan tillämpas i skolan. 
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