


Translanguaging på Vårboskolan

Idag utvecklar vi kunskap om translanguaging teori/forskning och prak7skt i klassrummet, 
samt vilken betydelse modersmålet kan spela för elevernas lärande



08:15 – 09:15
Vad är translanguaging?
Varför translanguaging?          
Kor$ilm 

Fika 09:15 – 09:30

09:30 – 10:10  
Teori/forskning och Digitala verktyg 
• historisk syn på flerspråkighet
• vardags och skolspråk
• Jim Cummins Flerspråkiga elever – effek>v undervisning i en utmanande >d
• Ofelia Garcia – Translanguaging flerspråkighet som resurs i lärandet
• Digitala verktyg i undervisningen

10:10 – 11:20 I klassrummet 
11:20 – 11:30 Check out padlet.  bit.ly/2YzbWH1
Vad är translanguaging?
Varför translanguaging

https://bit.ly/2YzbWH1


Enskilt i padlet: 
bit.ly/2YzbWH1

Skriv:  Vad är translanguaging?

Skriv: Varför translanguaging? 

bit.ly/2YzbWH1

https://bit.ly/2YzbWH1
https://bit.ly/2YzbWH1


Enskilt: Skriv Vad är translanguaging?
Varför translanguaging? 

Par/flera: diskutera:  Vad är translanguaging?
Varför translanguaging? 

Alla: Vad är translanguaging?
Varför translanguaging? 

EPA – Enskilt, Par, Alla



h>ps://www.youtube.com/watch?v=I6Y0HAjLKYI&t=140s

• Får han lov a> använda si> modersmål som resurs i lärandet?
• Varför tror ni a> han inte får använda modersmålet när han ska lära 

sig eller visa sina kunskaper i matema7k?
• På vilket sä> hade modersmålet kunnat vara en resurs i lärandet ?
• Vem äger problemet?
• Har du liknande erfarenheter? 

Kortfilm Immersion

https://www.youtube.com/watch?v=I6Y0HAjLKYI&t=140s


09:15-09:30

FIKA



Hur många språk finns det  i världen? 

FN har idag 193 medlemsländer (+ länder som ännu inte få: 
erkännande 200 länder)

I varje land finns åtminstone 1 na7onellt språk

Officiellt enspråkiga länder finner man främst Europa

Teori/forskning och Digitala verktyg

Historisk syn på flerspråkighet



Orsaker Hll flerspråkighet:
• Ursprungliga befolkningar och språk inom e: lands gränser
• Krig
• MigraHon

Förhållningssä: Hll flerspråkighet påverkats av poliHska, koloniala och 
sociala maktstrukturer
Exempel Sverige:
• Enspråkigt land
• 1800- 1950 talet = >Starka NaHonella strömningar

Historisk syn på flerspråkighet 



vÅr 2000 ra'ficerade Sverige Europarådets konven'on för landsdels- eller minoritetsspråk
5 na%onella minoritetsspråk
• Samiska
• Finska
• Meänkieli
• Romani 
• Chib
• Jiddisch

E" erkännande av flerspråkighetsnormen från officiellt håll

OLIKA MODERSMÅL I DAGENS SVERIGE:
Arabiska, bosniska, kurdiska, polska, serbiska, spanska, engelska somaliska och många fler 

Historisk syn på flerspråkighet 



Vardags språk 
• Informella sammanhang

• Kännetecknas av vardagliga 
samtal

• Kan ta 1-2 år att lära sig 

Vardags – och skolspråk 

Skolspråk 
Formella sammanhang

Kännetecknas av 
abstraktion, 
argumentation och 
reflektion 

Kan ta 6-8 år att lära 
sig 



Flerspråkiga elever och skolspråk 

• Begränsat ordförråd 

• Ofullständigt vardagsspråk 



Ett exempel 

Ord i matematiken 

Skillnad 

Teckna
x- och y-axel 

Udda tal

Värde
Bestäm arean 

Roten ur ett tal 

Vardaglig betydelse hos 
ordet 

Olikhet

Rita

Kroppsdelen axel 

Konstig

Något värdefullt 

Besluta

Roten hos en växt 



• Jim Cummins Flerspråkiga elever – effek@v undervisning i en 
utmanande @d 

Forskning 



Förhållandet mellan tvåspråkigas första- och andraspråk



Hur sker lärandet?

Lärande = nya kunskaper och färdigheter + förkunskaper

Om förkunskaper ligger kodade i förstaspråket, då innebär 
lärandet på andraspråket överföring från första- till 
andraspråket.



Nyanlända elever på högstadiet

Utmaningar:
- ämnesinnehållet är mer 
komplext
- de har mindre 7d på sig för 
a: lyckas gå ut skolan med 
fullständig betyg



Undervisning med flerspråkiga glasögon

a) Hur pedagoger 
skapar sina 
iden0teter

b) Hur de formar 
själva 

undervisningen i 
klassrummen



Fyra kategorier av undervisning med flerspråkiga glasögon

1. enkla dagliga ak,viteter som gör a4 eleverna språk syns och hörs i skolan

2. uppmuntran till eleverna att använda sina modersmål när de läser, söker 
information, antecknar osv.

3. krea,v användning av teknik för a4 utveckla en medvetenhet om språk, 
geografi och interkulturella realiteter

4. tvåspråkigt projektarbete



När eleverna i första hand 
definieras av vad de saknar 
förminskas och nedvärderas 
deras iden7teter. Men när 
lärarna ser elevernas 
flerspråkiga färdigheter och 
7digare kunskaper som 
resurser för lärandet, 
uppstår en helt annan bild 
av eleven.



• Ofelia Garcia – Translanguaging flerspråkighet som resurs i lärandet

Teori/forskning 



Teorier om translanguaging utgår ifrån a< man 
ser flerspråkighet som norm. I stället för a< 
prata om förstaspråk och andraspråk utgår 
teorierna från a< en individs alla språk är delar 
av samma helhet.

Alla språk är e6 



“Det är ett sociokulturellt sätt att kommunicera där man använder alla språkliga förmågor man har” 
//Charmaine

“samt en blandning av gester och andra kommunikationsformer än med ord, t.ex. gester, 
kroppsspråk och bilder” //Kajsa

“Det är ett system som omfattar alla språkliga resurser och andra semiotiska modeller och som är 
naturligt för flerspråkiga människor, ett naturligt sätt att kommunicera och uttrycka sig” // Tatsiana

“flerspråkiga personers förmåga att pendla mellan språk, och behandla de olika språk, som utgör 
deras repertoar som ett integrerat system” (Garcia och Wei s.44) //Sandra

Delar inte upp språkande i enheter //Kinda 

Alla språk är språk för lärande



Ofelia Garcia – Translanguaging flerspråkighet som resurs i lärandet



Ofelia Garcia – Translanguaging flerspråkighet som resurs i 
lärandet

1) the teacher's stance, 2) the instruc>onal and assessment design, 3) the shiKs. ... 
This also means designing lessons with purposeful language, content, 
and translanguaging objec>ves.



Demokra( och social rä0visa



Exempel på translanguaging



• Det kan bidra 7ll en djupare och mer omfa>ande förståelse av 
ämnet.
• Det kan bidra 7ll det svagare språkets utveckling.
• Det ger elever större möjligheter a> lösa kogni7vt avancerade 

uppgiYer
• Det kan underlä>a integra7onen mellan sådana som är nybörjare 

och sådana som redan behärskar språket
• Det gör a> elever framstår som kompetenta istället för brisZälliga
• Det stärker elevens iden7tet.
• Det kan underlä>a kontakterna och samarbetet mellan hem och 

skola.

Vilka fördelar finns med translanguaging?



Translanguaging Vårboskolan

www.burlov.se/nyanländaslärande

http://www.burlov.se/nyanl%C3%A4ndasl%C3%A4rande


Digitala verktyg

hPps://youtu.be/Y_TRz6mE6fE 32:16 – 40:05

https://youtu.be/Y_TRz6mE6fE


Digitala verktyg



Widgit online 



Widgit online



Begreppa via inläsningstjänst  

hPps://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/begreppa/

https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/begreppa/


Medverkan i forskningsprojekt som leds av 
Jenni Alisaari Åbo universitet, som undersöker 
hur föräldrar med annat modersmål än 
svenska kan stödja sina barns lärande med 
hjälp av STUDIs filmer.

Studi



Studi



Prizmo go text grabber

hPps://www.youtube.com/watch?v=G-tQyrw_pys

https://www.youtube.com/watch?v=G-tQyrw_pys


Språkplay
Svt.se/sprakplay

https://www.youtube.com/watch?v=77Sc2uCEO5Y

https://www.youtube.com/watch?v=77Sc2uCEO5Y


hPps://www.youtube.com/watch?v=iYbM0MznuOI

https://www.youtube.com/watch?v=iYbM0MznuOI


Glöm inte fylla i check out 11:20 

bit.ly/2YzbWH1

I klassrummet… 

https://bit.ly/2YzbWH1

