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Workshopens innehåll

● Kort om translanguaging/ transspråkande
● Projektet i Malmö 
● Deltagande lärares tankar och reflektioner
● Apelgårdsskolan - från teori till praktik

○ Språkidentifikation/Kunskapsstegar
○ Förberedelseklass åk 7-9
○ åk 2-3



Vad är translanguaging?

“Translanguaging, förkortat TL, är 
benämningen på undervisning med 
medvetet och strategiskt 
utnyttjande av elevernas 
flerspråkiga resurser i klassrummet.”

(Svensson 2015)
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Följeforskning

Pilotprojekt i Malmö stad



Pilotprojekt i Malmö stad

SWOT-analys
Förväntningar

Gudrun 
Svensson

Jim 
CumminsKartläggning av 

språkliga 
resurser

Modersmåls-
undervisning/ 
Studiehandledning

Föräldrasamverkan



Tankar/ reflektioner 
Positivt

Fler elever är delaktiga

Alla språk lyfts

Elever är stolta över sin flerspråkighet

Insikt i hur viktigt det är att uppmuntra 
elever att använda alla sina språk 

Erfarenhetsutbyte, pedagogiska 
diskussioner

Litteratur



Utmaningar

Organisatoriska

Samarbete

Tid

Praktiken

Att inkludera de mindre språken

Ett förändrat synsätt på språk



Lärdomar

Det tar tid!

Struktur för samarbete behövs

Större engagemang bland elever 

Hur gärna eleverna vill använda sitt 
förstaspråk och är stolta över det

Förhållningssättet är viktigt



Råd till skolor

Ge förutsättningar för projektet

Strukturera samarbetet

Engagemang och intresse

Visa intresse för elevernas alla språk

Börja i det lilla

Låt det ta tid



Apelgårdsskolan - från teori till praktik



Vikten av kartläggning
Enligt Garcia (2009) är förutsättningar för 
framgång genom translanguaging att finna 
individuella lösningar och för detta kan en 
kartläggning av något slag vara till god hjälp.

Pedagogen behöver ta reda på vilka språk 
eleven har tillgång till och vilka språk som kan 
vara en resurs i undervisningen.  Det gäller att dra 
nytta av elevens hela språkliga potential och på 
så sätt inrätta undervisningen för optimal 
inlärning. 



Vikten av kartläggning

Vilket språk har eleven litteraciterats på? Det 
behöver inte vara elevens förstaspråk som talas 
hemma. 

I tider av migration och globalisering så förändras 
de språkliga miljöerna.



Språkidentifikation

(efter Svensson, 2017)



Kunskapsstegar

(efter Svensson, 2017)



Praktiskt arbete på Apelgård

   

              Migration

Elevernas 
livserfarenheter

Språket som 
resurs

Studiehandledare



Translanguaging i praktiken år 2-3
● Förhållningssätt, värderingar och attityder
● Språk föder språk
● Informera föräldrar om nyttan med 

transspråkande 



Välkommen på olika språk



Språklig aktivitet- Baloo får vykort 

Baloo förstår alla världens språk och därför tycker 
han det är roligt när barnen läser vykort eller brev 
för honom på de språk de kan. 



Elevexempel 



Grammatisk utveckling genom 
översättning

● Översättningar mellan språken är en effektiv 
metod för att utveckla språk och förvärva nya 
ämneskunskaper (Williams 1996 vid intro av 
translanguaging).

● För att inte stoppa tankeflödet vid 
grammatiska svårigheter på andraspråket 
fortsätter eleverna skriva på sitt starkaste 
skrivspråk och översätter sedan texter med 
hjälp av studiehandledare, kamrater eller 
digitala verktyg.



Utveckling genom sunda attityder

 
● Gibbons (2006), menar att det är en 

missuppfattning att språket ska ha lärts innan 
det tas i bruk för ämnesundervisning. Dvs utgå 
från det språk du redan har med dig.

● Komma bort från underförstådda 
uppmaningar som bygger på ideologier och 
inte empirisk forskning. Ex. minoritetskulturer i 
Sverige (samer). 
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