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Abstract 

Title: How do the educationalists work with language development of bilingually children on 

a multi-cultural school? 

Type: Degree project on teaching education. Education science, younger ages HT09  

Written by: Magdalena Özmen 

Tutor: Kamilla György Ullholm 

Keywords: Bilingualism, Language development and Intercultural approach 

This work investigates how educationalists on a multi-cultural school work with language 

development of bilingually children. The children in both investigated classes have a different 

mother tongue which means that they have Swedish as a second language, they are 

bilingually. It’s relevant for me to know if there is any consideration taken for these 

bilingually children. If yes, then in what way? The method which is used is a two weeks 

observation of two classes in the third grade, complemented with semi- structured interviews 

with the two class teachers. Both educationalists are bilingually and have great experience of 

working with bilingually children.  

The result of the investigation was that enough consideration wasn’t taking place for the 

bilingually children, This was caused by external circumcises, with bilingually children 

drastically increasing in school today have lead to too many children per teacher which has 

caused disturbance in the classroom. The educationalists work with bilingualism 

unconsciousness and they don’t put a lot of importance into every individual because of the 

fact that all children in the classes are bilingually, which leads to the education not being 

individually adapted. They are instead putting a great efforts into simplify and change the 

tasks so that the children easier understands them. They use a lot of both reading and writing 

as a way of working to stimulate the children’s language development. Something that can 

have a great significance for the children and their language development is the first mother 

tongue teaching which they have at school. There isn’t any cooperation between the class 

teachers and the mother tongue teachers at the moment. 
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Förord  

Jag vill tacka personalen på skolan som har visat stort intresse för mitt arbete och gett mig 

möjligheten att observera i skolan under två veckors tid. Extra stort tack går till de två 

pedagogerna som ställde upp på intervjuerna och gav mig en större inblick i hur arbetet 

fungerar i en mångkulturell skola. Jag vill även passa på att tacka min handledare, Kamilla 

György Ullholm som med sitt stöd och delad kunskap varit till stor hjälp under dessa tio 

veckor. Utan er hade detta arbete inte kunnat vara genomförbart.  
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1. Inledning 

Språk öppnar dörrar och ger möjligheter, språket är nödvändigt för oss, vi använder det för att 

kunna möta varandra, förstå och göra oss förstådda. Med språk kommunicerar vi och vi 

använder oftast vårt språk på olika sätt beroende på var vi är och vem vi talar med. Man kan 

säga att vi har ett språk för varje situation. 

Att vara tvåspråkig kan ha både sina fördelar och nackdelar. Av egen erfarenhet kan jag inte 

säga att mitt modersmål, syrianska, varit en nackdel för mig under min uppväxt, snarare 

tvärtom. För mig har de två språken kompletterat varandra och även underlättat i situationer 

då jag inte kunnat förklara mig riktigt.  

Jag vill i denna studie lyfta fram det viktiga i arbetet med tvåspråkiga barn. Hur man på bästa 

sätt tillsammans kan bidra till och stimulera barns språkutveckling. Jag vill få information och 

kunskap om hur pedagogerna arbetar med tvåspråkighet i praktiken, vad som krävs av en 

pedagog för att kunna sätta sig in i arbetet med tvåspråkiga barn.  

Den svenska läroplanen lyfter fram vikten av att se till varje barns individuella språkkunskap 

och förutsättningar för att vidareutveckla dessa.   

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall i 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo94:4). 

Idag är det betydligt fler tvåspråkiga barn i skolorna än vad det var för cirka tio år sedan och 

behovet av upplysta och kunniga lärare blir allt större. Barnen behöver hjälp med att utveckla 

sitt svenska språk samtidigt som de kan behålla sitt modersmål. Det behövs pedagoger som är 

medvetna om hur det är att vara tvåspråkig, så att de har förståelse och lättare kan stödja 

barnens språk- och kunskapsutveckling. Det är vårt jobb som lärare att hjälpa barnen i sin 

språkutveckling, då de använder språket på flera olika sätt i olika sammanhang. Detta menar 

även Skolverket då de talar om språket som ett verktyg och hjälpmedel.  

”Elever som går i den svenska skolan och som har ett annat modersmål än svenska har rätt 

att läsa svenska som andraspråk som ämne. Målet med detta ämne är att hjälpa eleverna att 

utveckla språket både som vanligt kommunikationsmedel och som ett medel att tillägna sig 

kunskaper i skolan.” www.skolverket.se kursplanen (senast besökt 2009-11-03) 
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Jag anser att det är viktigt att uppmärksamma och ta hänsyn till de tvåspråkiga barnen då de 

flesta skolorna i dag är mångkulturella. För att kunna stödja och hjälpa dessa barn måste vi 

som blivande pedagoger ha kunskap om vad det innebär att vara tvåspråkig. Vad man bör 

tänka på och vara extra uppmärksam på då man väljer att arbeta med tvåspråkig undervisning. 

Med detta arbete vill jag sprida kunskap om hur arbetet med tvåspråkiga barn kan se ut i 

praktiken på en mångkulturell skola idag. 

2. Bakgrund 

Jag har valt att undersöka två lärares arbetssätt samt deras samarbete i undervisningen kring 

tvåspråkiga barn. För mig var det naturligt att skriva om tvåspråkighet i mångkulturell skola, 

då jag själv är tvåspråkig. Jag är född och uppvuxen i Sverige men har föräldrar som är födda 

i Turkiet. Jag vet hur det är att pendla mellan två olika språk, i det här fallet, svenska och 

syrianska. Då jag själv gick i lågstadiet hade vi tillgång till modersmålsundervisning vid sidan 

om den vanliga undervisningen. Däremot förekom det inte något samarbete mellan 

modersmålslärarna och klassföreståndaren, som är mer vanligt idag. Jag vill genom mina 

observationer och intervjuer ta reda på vilka metoder de använder, om det överhuvudtaget tas 

någon hänsyn till tvåspråkiga barn i skolan, och i så fall på vilket sätt. 
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3. Syfte  

Syftet med detta arbete är att genom observationer se hur pedagogerna arbetar med 

tvåspråkiga barn i skolan. Jag vill lyfta fram de metoder och arbetssätt som pedagogerna 

använder sig av i svenska som andraspråk i mångkulturell skola.  

3.1 Frågeställning 

Min huvudfråga är således: Hur arbetar man med tvåspråkiga barns språkutveckling i en 

mångkulturell skola? 

För att förtydliga detta har jag delat upp det i flera forskningsfrågor: 

- Tas det någon hänsyn till barnens tvåspråkighet i skolan? 

- Om det tas hänsyn till de tvåspråkiga barnen, på vilket sätt görs detta i praktiken? 

- Finns det några konkreta metoder som pedagogerna arbetar med? 

- Har pedagogerna ett interkulturellt förhållningssätt?  
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4. Teori 

4.1 Tvåspråkighet 

Med detta begrepp vill jag i min studie lyfta fram vad det innebär att vara tvåspråkig. Många 

barn i skolan växer upp med två eller flera språk, oftast använder de ett språk i skolan med 

lärare och kompisar och ett annat språk hemma med familj och släkt. De flesta använder i 

Sverige använder det svenska språket vid sidan om sitt modersmål. 

Axelsson, Rosander och Sellgren definierar tvåspråkighet enligt följande: ”Med tvåspråkiga 

och flerspråkiga barn avser vi barn som i sin vardag möter och har behov av att använda två 

eller flera språk, oberoende deras behärskning av språken.” (Axelsson, Rosander och 

Sellgren 2005, s.11 jfr även Håkansson 2003, s.13)   

Ladberg (1996) skriver om att det aldrig kan vara försent att lära sig ett språk, att barn kan 

lära sig många språk samtidigt betonar hon att man som förälder inte har någon anledning att 

vänta med att låta barnet lära sig ett nytt språk. Hon menar att barnets eget behov av språket 

och de tillfällen de har att använda språket är vad som blir avgörande för vad barnet lär sig 

”Om barnet behöver språket för att kunna tala med människor som är viktiga för det, så 

kommer de att börja ta in det.” poängterar hon (Ladberg 1996, s.44) Då barnet oftast börjar 

tala med de människor som finns i dess närhet är det mest vanligt att familjemedlemmar är de 

som förstår barnet bäst. Barnet har lättare för att ta in och lära sig i situationer där det känner 

sig bekväm och framför allt trygg i, exempelvis i sällskap med bekanta.  

Tvåspråkighet i ett klassrum innebär även en etnisk och kulturell mångfald där barnen delar 

med sig och lär sig av varandra. Det är mycket som man kan arbeta med i en mångkulturell 

klass. Det gäller att man som pedagog är nyfiken på barnens tvåspråkighet samt har ett 

positivt synsätt där man arbetar för att lyfta fram det positiva hos varje individ. Lahdenperä 

lyfter upp det viktiga med ett aktivt ledarskap där man som pedagog har flera valmöjligheter i 

en klass med tvåspråkiga barn, att man är idérik och låter barnen vara delaktiga och få bidra 

med sin del i undervisningen. 

”Mångfald är mer komplex än enfald och om den hanteras rätt kan mångfalden föda 

kreativitet, uppfinningar och framsteg. Detta kräver dock ett aktivt ledarskap och en vilja att 

skapa en organisation där olikheterna värderas positivt.” (Lahdenperä 2008, s.18.) 
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Skolverket saknar en entydig beskrivning av begreppet tvåspråkighet i sina dokument. De 

använder sig istället av flera olika termer. I Skolverkets läroplan för förskolan Lpfö 98 talar 

de om tvåspråkighet där de bl.a. beskriver tvåspråkiga barn med orden: barn med ett annat 

modersmål än svenska. Läroplanen talar om hur språket och barnets identitet går hand i hand, 

och att man som pedagog ska uppmuntra och ge barnet möjlighet att utvecklas både i sitt 

modersmål samt det svenska språket.  

 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan skall bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både 

utveckla det svenska språket och sitt modersmål”. (Lpfö 98, s.10) 

 

4.2 Språkutveckling 

Carin Rosander skriver om språkinlärning där barnen kan utveckla sitt språk genom att 

undersöka och prova sig fram. Rosander talar om kommunikation och samspel som en viktig 

del i barns språkutveckling.  

”Språkinlärning är en process där inläraren provar olika modeller och regler så att språket 

utvecklas och förbättras. Inläraren bildar hypoteser om språkets regler. Hypoteserna bygger 

på de kunskaper om språk man redan tillägnat sig och på inflödet från 

omgivningen.”(Rosander 2005, s.28).  

I samspelet mellan barnet och de personer i dess omgivning utvecklas barnens språk då de 

prövar och pratar i ett försök att konversera, på det här sättet testas och utvecklas språket. Det 

börjar med enkla ord och fraser som byggs upp och växer till värdefulla meningar med 

betydelse. I och med att barnet utmanar sig själv i sin behärskning av språket så utvecklar de 

sitt ordförråd. 

Bergman, Sjöqvist och Bülow (1992) skriver om hur man bl.a. kan arbeta med metoder som 

stimulerar barnens språkutveckling. De talar om ett arbetssätt där man låter barnen skriva ner 

sina tankar, tidigare erfarenheter och nyare upplevelser. De föreslår även att man låter barnen 

öva på att återberätta vad de har skrivit för resten av klassen. De menar att språket spelar en 

stor roll för barnens inlärning där det öppnar nya dörrar och ger nya möjligheter. 
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”Istället för högläsning kan man i svenskgruppen försöka berätta med egna ord vad man 

skrivit. Läraren hjälper till med tolkningen. Att försöka förmedla innehållet till lärare och 

kamrater på det nya språket skapar äkta informationsklyftor. Språket används som redskap i 

verklig kommunikation, vilket skapar en mycket gynnsam inlärningssituation.” (Bergman et al 

1992, s.39).  

Författarna menar således att detta arbetssätt kan bidra till jämförelser mellan språken samt att 

det utvecklar barnens färdighetskomponenter: då de lyssnar, talar, läser och skriver på samma 

gång.  

Ladberg skriver om att språket är nödvändigt och måste därmed även vara viktigt för barnet. 

”Barn lär sig de språk som talas av dem som barnet tycker om. Behovet att göra sig förstådd 

är vårt viktigaste skäl att lära oss nya språk. Om de viktiga personerna talar många språk så 

kan barn lära sig många språk. Det finns ingen gräns för hur många.” (Ladberg 1996, s.14). 

Ladberg talar även om kommunikation som kärnan i språket, hon menar att språk först och 

främst är kommunikation. Hon skriver att barnen lär sig språket för att de behöver 

kommunicera med människor som de tycker om samt sådant som de har ett intresse för. Barn 

lär sig alltså genom kommunikation. (Ladberg 1996, s.22).  

Skolverkets beskriver språkutveckling enligt följande: 

”Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Alla lärare har ett gemensamt 

ansvar och måste vara medvetna om språkets betydelse för lärande. Men inom svenskämnet 

ryms huvudansvaret för elevernas språkliga utveckling, vilket innebär ökad säkerhet att 

använda språket uttrycksfullt och tydligt i både tal och skrift och ökad förmåga att förstå, 

uppleva och tillgodogöra sig litteratur.” www.skolverket.se (senast besökt 2009-11-05) 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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4.3 Interkulturellt förhållningssätt 

Att arbeta ur ett interkulturellt perspektiv innebär att man visar hänsyn och har förståelse för 

det mångkulturella barnet, att man arbetar samt samspelar bland människor från olika kulturer 

och får möjlighet att visa förståelse samt lära sig om sig själv och andra i sin omgivning. Jag 

vill här lyfta fram pedagogernas ansvar, engagemang samt intresse för att stödja och 

underlätta i undervisningen för barn som är tvåspråkiga. Man bör sträva efter att utveckla och 

göra skolan till en trivsam miljö där man skapar trygghet och stimulans för lärandet.  

Detta menar även Calderon (2004): 

 ”Ett interkulturellt arbetssätt innebär att vara medveten om sin roll utifrån sin egen etniska 

bakgrund och att förstå hur ett mångkulturellt samhälle kan återspeglas i förskolan. Att 

stimulera barnen att använda sina språk är en viktig del i det. Eftersom språk, identitet och 

lärande är så tätt sammanlänkande, måste vi ge barnen, som har ett annat modersmål än 

svenska, möjligheter att utveckla sitt språk.” (Calderon 2004, s.12.) 

Att man som pedagog ser barnens tvåspråkighet och ursprung som något positivt där man 

låter barnet använda sig utav sitt modersmål om det är vad som krävs för att barnet lättare ska 

kunna förstå och lära in. Att man ger barnen utrymme och möjlighet att använda sig av sitt 

modersmål i de situationer som kräver det. Allt för att underlätta för barnet i dess 

språkutveckling.  

Lahdenperä skriver om hur relevant det är att ha öppet sinnelag utan förutfattade meningar 

eller fördomar.  

”I ett ledarskapssammanhang är ledarens värdesystem, fördomar och kulturbakgrund av 

avgörande betydelse för skapandet av arbetsmiljön och rekryteringen av personal. Har 

ledaren en hög grad av omedveten etnocentrism och många fördomar är det ett allvarligt 

hinder för utvecklandet av en mångkulturell eller interkulturell organisationskultur.” 

(Lahdenperä 2008: 55).  

Det är viktigt att man är öppen och har lätt för att samarbeta, att man tillsammans strävar för 

en fridfull och lärande arbetsmiljö. För att kunna göra det och samtidigt utgå från barnens 

intresse och kunskaper måste man ha ett öppet förhållningssätt till barnens utveckling. 
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Att arbeta med tvåspråkiga barn kräver stort engagemang och förståelse, man ska som 

pedagog arbeta för att ge barnen möjlighet att skapa och utbyta information med andra 

grupper. Att de lär sig och får förståelse för det mångkulturella och visar öppenhet i dialoger 

med andra. Detta menar även Lahdenperä (2008).  

”Interkulturalitet kräver ett ledarskap som stimulerar lärande och att det skapas tid och rum 

för meningsutbyte och meningsskapande kommunikation mellan olika grupper i 

organisationen. Det är viktigt att organisera olika typer av formella och informella 

mötesplatser, debatter och dialoger mellan personer för att motverka cementerade 

grupperingar och grupptänkande”. (Lahdenperä 2008, s.32) 
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5. Tidigare forskning    

Tidigare undersökningar som varit betydelsefulla för min undersökning är forskning kring 

tvåspråkighet, språkutveckling och interkulturellt förhållningssätt. Jag har därför valt att se 

hur andra forskare behandlar dessa begrepp i sina undersökningar, vad de talar om i arbetet 

kring tvåspråkiga barn. 

 

Inga Persson och Svetlana Al- Ameri har i sitt examensarbete i Lärarutbildningen 

Skolutveckling och ledarskap på högskolan i Malmö (2009) skrivit om vilka arbetssätt som 

används av klasslärarna och modersmålslärarna i två olika förskoleklasser. Alla barnen i deras 

klasser är tvåspråkiga och syftet med deras undersökning har varit att se vilka arbetssätt som 

används för att stimulera barnens språkutveckling både i den ordinarie undervisningen och i 

modersmålsundervisningen. De har även undersökt om det förekommer något samarbete 

mellan klasslärarna och modersmålslärarna. (Persson, I. & Al- Ameri, S. 2009) (senast besökt 

2009-11-06) 

 

Persson och Al- Ameri (2009) talar om samarbetsinriktad temaundervisning där barnen får 

möjlighet att använda alla sinnen samtidigt som de lär in. De nämner bl.a. samtalet, läsningen 

och leken som en stor del av barnens utveckling där de får uttrycka sig och därmed utökat 

ordförråd. I sin underökning fann de ett gott samarbete mellan klasslärarna och 

modersmålslärarna där de använde sig av flera olika arbetssätt för att stimulera barnens 

språkutveckling, bl.a. LTG- metoden (Läsning på Talets Grund) och Kivi- böckerna. 

Pedagogerna tar hjälp av modersmålslärarna som översätter till barnens modersmål så att de 

lättare ska förstå, samt att de använder sig av andra metoder och arbetssätt där de låter barnen 

både skriva och samtala på svenska och på sitt modersmål. Gällande 

modersmålsundervisningen kom författarna fram till att det var brist på material och tiden 

som barnen fick till modersmålsundervisning räckte inte till. (Persson, I. & Al- Ameri, S. 

2009) (senast besökt 2009-11-06) 

Enligt styrdokumentet Lpo94 framgår följande: 

- ”Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för 

att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där” (Lpo94, s.4). 
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- ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans 

med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.” (Lpo94, s.3) 

 

Hedencrona och Kós- Dienes talar om lärarens roll, där de beskriver relationen mellan 

pedagogen och eleverna som något betydelsefullt och att även samspelet med hemmet har stor 

betydelse för pedagogen som måste kunna hantera och ha förståelse för det mångkulturella. 

För att kunna skapa ett gott samarbete i klassen mellan pedagog och elever är det viktigt att 

elevernas ses som en individ med egna förutsättningar. De talar om att skolan är  

”… en naturlig mötesplats för alla, oavsett språklig och kulturell bakgrund.” (Hedencrona & 

Kós- Dienes 2003, s.7)  

 

Lahdenperä skriver om hur viktigt det är att engagera lärare och elever i samtal, olika 

temaarbeten och aktiviteter. Undervisningsmetoder som skapar kommunikation och 

gemenskap mellan lärare och elever, detta för att lärarna ska få större förståelse för eleverna 

och deras förutsättningar, vilket har stor betydelse för upplägget i undervisningen. 

(Lahdenperä 2008, s. 95). I samtal med andra har vi ett behov av att göra oss förstådda. 

Ladberg (2003) talar om detta behov som det viktigaste skälet till att vi lär oss nya språk. Hon 

menar att barnet lär sig det språk som är nödvändigt för dem, språken som talas i deras 

omgivning av familj och skolpersonal. (Ladberg 2003, s.14)  

 

Lindberg (2005) skriver om flerspråkigheten och olikheterna i klassrummet som något 

värdefullt, hon menar att man bör se elevernas kulturella erfarenheter och språket som en 

tillgång i undervisningen. (Lindberg 2005, s.328). Hedencrona och Kós- Dienes talar om hur 

språk och kommunikation hör samman, att kommunikation och språk behövs i alla kulturer 

för att vi ska kunna uttrycka värderingar, samhällsregler och olika teorier. De menar att 

språket utgör en del av vår identitet. (Hedencrona & Kós- Dienes 2003, s.19)  

 

Lindberg (2001) skriver om hur stor betydelse modersmålet har för barnen i skolan. Då 

familjemedlemmar och andra personer i barnets omgivning kan ha begränsade kunskaper i 

språket så fungerar barnen som en slags kulturbärare och kommunikationsmedel. (Lindberg 

2001, s.330). Även Lahdenperä skriver om modersmålets betydelse i undervisningen då hon 
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anser att arbete bör läggas på utveckling av ämnesundervisningen av modersmålet och 

samarbetet mellan modersmålslärare och klasslärare. (Lahdenperä 2008, s.100) 

6. Metod 

6.1 Val av metod    

I min undersökning har jag använt mig av kvalitativa metoder i form av icke deltagande 

observationer och halvstrukturerade intervjuer med pedagogerna på skolan.  

Larsen talar om två olika huvudtyper av metoder. Kvalitativ och kvantitativ metod, där 

kvantitativ metod kännetecknas som en metod där datan är mätbar. Svaren klassificeras så att 

man redovisar för hur många som valt vilket svarsalternativ. En form av kvantitativ metod är 

enkäter. Kvalitativa metoder däremot kännetecknas av Larsen som mjuka data.  

”Kvalitativa data säger något om kvalitativa (icke-siffermässiga) egenskaper hos 

undersökningspersonerna”. (Larsen 2009, s.22).  

I kvalitativa undersökningar möter forskaren sina informanter ansikte mot ansikte, datan är 

mer informationsrik och personlig. Detta menar även Kvale (1997)  

”Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av 

olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld; den arbetar med ord, inte med 

siffror.” (Kvale 1997, s.36) 

Jag har under en två veckors period observerat pedagogerna och deras förhållningssätt i två 

klasser, en vecka var i varje klass. Båda klasserna var årskurs tre. Jag var nyfiken på om det 

förekom någon skillnad på pedagogernas arbetssätt. Hur de arbetar för att stimulera barnens 

språkutveckling.  
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6.2 Observationer 

Jag genomförde en icke deltagande observation där jag agerade åskådare genom att jag satt 

längst bak i klassrummet och hade god överblick över allt som skedde. Jag pratade inte med 

varken pedagogerna eller eleverna. Förutom mig själv satt även min kollega Mirsada Lemes 

och genomförde sina observationer där hon utgick från elevperspektivet. Larsen nämner i 

sammanhanget vikten av att observatören inte påverkar beteendet hos de som observeras, med 

sin närvaro. (Larsen 2009, s.90) 

Jag genomförde mina observationer utan inspelningar men jag använde mig av noggranna 

anteckningar. Anledningen till att jag inte spelade in eller videofilmade i klassrummet samt 

under intervjun var att pedagogerna uttryckligen bad mig att låta bli. Jag var även rädd för att 

inspelning av pedagogernas arbetssätt i klassrummet skulle påverka eller distrahera barnen i 

undervisningen, eller att pedagogen skulle känna sig pressade och göra sig till bara för att de 

blir inspelade. Föra anteckningar kunde jag göra utan att störa eller avleda barnens 

uppmärksamhet. Första gången jag träffade pedagogerna valde jag att inte berätta i detalj vad 

det var jag skulle observera, jag nämnde bara rent allmänt att jag kom dit för att observera 

pedagogens arbetssätt samt att jag skriver en uppsats om tvåspråkighet. Detta för att undvika 

att något skulle påverka pedagogens roll i klassrummet.  

Samtliga namn på barn och pedagoger i beskrivningen är fingerade.  

 

6.3 Intervjuer 

Jag använde mig utav en halvstrukturerad intervju som är en slags kombination av både öppna 

och slutna frågor. Man har i förväg bestämda teman och förslag till frågor som kan vara 

relevanta. Kvale (1997) skriver om halvstrukturerad intervju: 

”… halvstrukturerad intervju: den omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor. 

Men på samman gång finns möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och 

ordningsföljd om så kräva för att följa upp svaren och berättelserna från den 

intervjuade.”(Kvale 1997, s.117) 

 

Till min hjälp hade jag en intervjuguide, som är en lista på frågor eller stödord som jag 

använde för att underlätta för mig under intervjuns gång. Under intervjuerna har jag även 

ställt följdfrågor till pedagogerna, vilket gett mig ytterligare information.  
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6.4 Tillvägagångssätt  

Innan jag genomförde mina observationer och intervjuer var jag och besökte skolan vid ett 

tidigare tillfälle och pratade med biträdande rektorn samt klassföreståndarna för de båda 

klasserna där observationerna skulle äga rum. Jag informerade dem om mitt examensarbete, 

och mitt övergripande syfte med studien. Jag talade även om för de att all information skulle 

hanteras konfidentiellt, för både elevernas och pedagogernas säkerhet. Att information 

behandlas med konfidentialitet i en studie innebär att ”privat data som identifierar deltagarna 

i undersökningen inte kommer att avslöjas.” (Kvale & Brinkmann 2009, s.88) 
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7. Validitet och reliabilitet 

Kullberg talar om validitet som hon beskriver ”är ett mått som anger om forskaren verkligen 

undersöker det som avsikten är.” (Kullberg 2004, s.73).  Kullberg menar alltså att det som 

kännetecknar en god validitet är att forskaren har kunnat undersöka det som han eller hon har 

velat undersöka.  

Jag anser att jag fått reda på det jag var ute efter att undersöka, alltså om det tas någon hänsyn 

till tvåspråkiga barn samt hur pedagogerna arbetar med tvåspråkiga barn i en mångkulturell 

skola. Då jag använt mig av både observationer och intervjuer har detta bidragit till att 

validiteten i arbetet stärkts eftersom jag kunnat söka efter likheter och skillnader mellan 

pedagogernas rapporterade och faktiska undervisningsmetoder. Något som jag uppfattar som 

en nackdel med att endast anteckna under intervjuns gång var att risken finns att man inte får 

med så mycket information som man önskat då man varken hinner eller kan komma ihåg allt 

som sägs. Observationerna har varit väldigt informationsrika och intervjuerna har tillsammans 

med observationerna kompletterat varandra och bidragit till ökad information som jag kanske 

inte hade fått om jag endast använde mig av en av metoderna. 

Reliabilitet är enligt Kullberg ”ett mått på noggrannheten och säkerheten i den använda 

metoden, vilket i sin tur skulle innebära att resultaten inte är slumpmässigt.” Det som 

kännetecknar en god reliabilitet är alltså om informationen som man fått genom sina 

undersökningar varit pålitlig och säker. Även Larsen skriver om Reliabilitet då hon talar om 

exakthet och precision.  

”Reliabilitet innebär också att informationen behandlas på ett noggrant sätt. Ett sätt att 

säkerställa hög reliabilitet är att hålla ordning på intervju- och observationsdata så att man 

inte råkar blanda ihop vem som har sagt vad.” (Larsen 2009, s.81).  

Det gäller alltså att vara noggrann då man hanterar data, att resultaten och informationen som 

man har fått fram är trovärdig och säker. Jag anser att resultatet jag fick fram har varit 

trovärdigt, då jag fick med det mesta när jag noggrant antecknade under intervjuns gång 

samtidigt som jag även kompletterade intervjufrågorna med följdfrågor för att få mer 

informationsrika och utförliga svar från de intervjuade. Så jag tycker att jag fick med väldigt 

mycket av det som sades. Däremot fick jag inte tillåtelse att spela in intervjun och lektionerna 

jag deltog i. Detta försvagar något studiens reliabilitet, men jag anser att jag fått ut det mesta 

av materialet. 
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8. Urval 

Jag valde att genomföra min undersökning i en mångkulturell skola i en förort i södra 

Stockholm, ett invandrartätt område. Skolan har elever från förskola till årskurs nio, 

majoriteten av eleverna i skolan har annat modersmål än svenska. Det är en skola med nästan 

bara barn med invandrarbakgrund, både fler- och tvåspråkiga barn. Jag valde att besöka en 

skola som jag inte besökt tidigare för att kunna observera och se saker och ting på ett helt nytt 

sätt.  De klasserna som valdes ut för ändamålet var två klasser i årskurs tre.  

8.1 Skolan 

Skolan som idag är mångkulturell har länge arbetat med att stimulera tvåspråkiga barns 

utveckling. De strävar efter att ta hänsyn till varje elevs behov och skapa möjligheter för 

barnen att utvecklas både språkligt och kunskapsmässigt. Skolan har enligt pedagogerna 

under de senaste tio åren förändrats ganska mycket. Den har gått från att ha varit en skola med 

endast högstadieklasser till att idag vara en internationell skola med klasser från förskolan till 

årskurs nio. Ytterligare en aspekt som utmärker skolan är att cirka hälften av alla elever på 

skolan har 50 % av sina lektioner på engelska. Skolan arbetar även med modersmål och har 

modersmålsundervisning på 30 olika språk. Förskoleavdelningen på skolan har även den en 

svensk/engelsk avdelning för barn som talar engelska. Det är en mycket internationell skola 

med elever och personal från alla världsdelar, med en mångfald av kulturer, religioner och 

språk. 
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8.2 Informanter 

Ann, klassföreståndare för årskurs 3a 

Ann arbetar som lågstadielärare, just nu i årskurs tre. Ann som har svenska som modersmål 

har 40 års erfarenhet av läraryrket. Innan hon fick jobbet som klassföreståndare för årskurs tre 

arbetade hon i cirka 30 år på den närliggande skolan som lades ner pga. ekonomisk nedgång. 

Hon har alltså följt med vissa av barnen som blivit förflyttade, vilket hon ser som något 

väldigt positivt. Hon har funnit med som stöd och varit till stor hjälp för barnen då de skulle 

komma in i undervisningen igen. Viktigast av allt är att barnen känner sig trygga med henne 

då de arbetat med henne sedan tidigare. Ann har sedan 80-talet endast arbetat med tvåspråkiga 

barn, men hon påpekar även att det skett en successiv förändring de senaste tio åren i skolan, 

då man tagit in allt fler två- och flerspråkiga barn i skolan, och bostadsområdet vid skolan 

blivit allt mer invandrartätt.  

 

Marie, klassföreståndare för årskurs 3b 

Marie arbetar som lågstadielärare i årskurs tre. Marie som själv är tvåspråkig då hon talar 

svenska och har finska som modersmål har med sina 34 år av erfarenhet inom läraryrket 

tidigare arbetat som modersmålslärare i finska för årskurs ett till nio. Hon har gått en 

fortbildning för årskurs ett till sju som lärare inom ämnena svenska och samhällsvetenskap. 

Hon har innan hon började arbeta som lågstadielärare för årskurs tre varit modersmålslärare 

för en finsktalande klass för barn på lågstadiet. Hon har under hela sin yrkestid endast arbetat 

med tvåspråkiga barn. 
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9. Resultat- och analysredovisning 

I den här delen presenteras undersökningens resultat av observationer och intervjuerna kring 

pedagogernas arbete med tvåspråkiga barn, ifall de arbetar med ett interkulturellt arbetssätt. I 

presentationen av intervjuerna som följer har jag utgått från följande: Hänsyn till barnens 

tvåspråkighet, tvåspråkighet, språkutveckling och interkulturellt förhållningssätt.  

Under min tid av observationer på skolan, befann jag mig en vecka hos Marie och en vecka 

hos Ann. Det förekom väldigt stort samarbete mellan pedagogerna. Många gånger arbetade 

barnen i båda klasserna med samma tema t.ex. religionsarbetet (se längre fram). Barnen såg ut 

att tycka att det var skönt med lite annorlunda arbetssätt än att bara arbeta utifrån böckerna. 

9.1 Hänsyn till barnens tvåspråkighet.  

Både Ann och Marie arbetar med barnens tvåspråkighet utifrån ett interkulturellt arbetssätt 

där de kan se till alla barnens behov samtidigt. Det är alltså inte särskilt individanpassat. Både 

Ann och Marie är överens om att det tas för lite hänsyn till de tvåspråkiga barnen. De menar 

att eftersom alla barn i klassen är tvåspråkiga så har det kommit att bli mer allmän 

undervisning där man som pedagog är tvungen att arbeta på ett sätt där man ser till alla 

barnens behov på en och samma gång. ”Undervisningen för tvåspråkiga barn var mer 

intensiv förut.” berättar Ann.  

I och med att Ann och Marie samarbetar väldigt mycket är undervisningen i de båda klasserna 

densamma, de arbetar med samma teman och arbetsuppgifter i klassen. Något som Ann och 

Marie arbetar väldigt mycket med och lägger stor vikt vid är planeringen av undervisningen 

och arbetsuppgifterna, de sitter tillsammans och väljer ut uppgifter som de tror passar barnen. 

De använder sig av mycket enklare ord och i vissa fall tar de hjälp av bilder för att lättare 

förklara för barn som har svårare att hänga med. De arbetar väldigt mycket med läsning i form 

av både tystläsning och högläsning, där barnen ibland får i uppgift att i skrift återberätta vad 

de läst om.  

Då hela klassen består av tvåspråkiga barn, bidrar detta till att lärarna har en mer allmän 

undervisning för alla elever, understryker även Marie. Om man ska börja arbeta med 

tvåspråkiga barn, bör man enligt Marie ha kunskap och erfarenhet av Svenska som andraspråk 

och detta för att lättare kunna förstå och därmed hjälpa barnen i sin utveckling.  
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Ann berättar även att barnen tidigare delades in i två grupper, de tvåspråkiga barnen hade 

undervisning i svenska som kallades för Svenska två, mer känt idag som Svenska som 

andraspråk. Hon berättar att undervisningen i Svenska två, var som vanlig undervisning i 

svenska men på en mycket enklare nivå då man bl.a. använde sig av familjeord och ord som 

man använder sig av varje dag. Detta besätter hon som en kontrast till dagens undervisning 

som är mer allmänriktad och inte alls individanpassad.  

Ann uttryckte sig i mycket positiva termer angående tvåspråkiga barn men enligt mina 

observationer verkade hennes positiva attityder ha ganska begränsad effekt på hennes dagliga 

arbete i klassen. Detta stämde även in på den andra pedagogens arbete. Arbetet kring barnens 

tvåspråkighet skedde mer omedvetet från båda pedagogernas sida, de har i flera år arbetat med 

tvåspråkiga barn och hade därmed många års erfarenhet av tillämpning av olika arbetssätt i en 

mångkulturell klass. De arbetar idag mer intuitivt utifrån tidigare erfarenheter, skillnaden mot 

tidigare är att ”undervisningen bara flyter på” som Ann uttryckte sig. Enligt mina 

observationer tycks de inte lägga så stor vikt vid hur de ska utveckla och förstärka det 

enskilda barnets kunskaper.  

9.2 Tvåspråkighet  

Under mina dagar av observation i Anns klass märktes det tydligt att hon försöker hitta ett sätt 

som gör att hon kan se till alla barnens behov på en och samma gång. Då alla barnen i klassen 

är tvåspråkiga kan detta ha sina fördelar och nackdelar. Det underlättar för Ann då hon slipper 

ta hänsyn till vart och ett av barnen och istället lägger större vikt på att arbeta och undervisa 

utifrån vad alla barnen kan. Detta är en nackdel då man som lärare ska se till varje individ och 

ta hänsyn till varje barns erfarenheter, kunskaper och eventuella brister i språk- och 

kunskapsutvecklingen.  

Under en förmiddag då barnen har lektion delar Ann ut en bok som heter ”Zahra och det 

gömda barnet”, en bok om en flicka med ursprung från Mellanöstern. Ann presenterar boken 

lite kort för barnen och berättar att de kommer läsa boken i några lektioner framöver. Barnen 

öppnar boken och några läser lite i smyg, sedan utbrister en flicka i klasen ”Zahra, det heter 

min kusin också!”. Ann berättar för barnen att det finns mycket i boken som de kommer att 

känna igen, som bl.a. namnen och vissa ord. Barnen fick som uppgift under lektionen att läsa 

två sidor ur boken och sedan skulle de lägga undan boken och utifrån vad de kommer ihåg 
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skulle de skriva ner vad de läst om. Till hjälp fick de några sidor ur boken som Ann kopierat 

åt dem. 

Ann har ett öppet förhållningssätt, hon arbetar med barnens intresse som utgångspunkt då hon 

tar fram eller planerar uppgifter. Boken som barnen fick arbeta med var väldigt bra då den 

nämner personer i boken av olika nationaliteter, en bok som lyfter fram vänskap och 

verklighet, vilket barnen kände igen sig i väldigt mycket. Både deras identitet och språk 

stärktes.  

Calderon (2004) skriver om hur språk och identitetsutvecklingen går hand i hand. Hon menar 

att med språket och lärarnas hänsyn till barnens kultur, erfarenheter och ursprung stärks deras 

identitet. (Calderon 2004, s.13). Barnen får i skolan ta del av material, språk och metoder som 

de har god kännedom om sedan tidigare. De arbetade med boken Zahra i flera dagar då jag 

befann mig i klassen och genomförde min undersökning. Ann ryckte in då och då när barnen 

behövde hjälp med något ord som de inte förstod. Hon skrev upp ordet på tavlan och även vad 

det betydde samtidigt som barnen fick möjlighet att se hur ordet stavas. 

Kodväxling 

I Maries klass förekom det under flera lektionstillfällen att barnen använde sig av sitt 

modersmål för att hjälpa varandra att förstå bättre. Vid ett tillfälle satt två pojkar med 

syrianskt ursprung och talade syrianska med varandra, de försökte komma på hur man löser 

en uppgift i matematik. De samtalade och förklarade för varandra och vid ett annat 

lektionstillfälle satt en flicka och en pojke, båda från Pakistan och pratade urdu. Pojken såg ut 

att behöva hjälp, flickan satt och förklarade för pojken samtidigt som hon ritade på ett 

kladdpapper hur hon tänkt, detta för att pojken lättare skulle förstå.  

Ladberg (2003) skriver om hur vanligt det är med barn som växlar sina språk utefter sina 

kunskaper och situationen de befinner sig i. 

”Den som inte kan ett ord på ett språk kan ta hjälp av ett annat. Det vanligaste är kanske att 

man lägger in ett ord från ett språk i ett annat, därför att man inte har lärt sig att 

motsvarande ord på det språket.” (Ladberg 2003:27). 

Ladberg talar om att barnen har lätt för att växla mellan språken då vissa ord inte förekommer 

på barnens modersmål eller då de inte vet vad ordet heter på svenska så använder de sig av sitt 

modersmål för att lättare kunna göra sig förstådda.  
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Då Marie blir tillfrågad om vad hon tycker om att barnen använder sig av sitt modersmål 

under lektionstid, säger hon att hon tycker att det är jättebra att barnen utnyttjar de tillfällen då 

de kan använda språket för att stödja och hjälpa varandra, men hon är emot att barnen 

tillämpar det privat, då de pratar om annat än det som hör till ämnet under lektionstid. Detta är 

ett explicit krav i klassen, de vet vad som är tillåtet och inte tillåtet när det gäller tillämpning 

av modersmålet under lektionstid. ”Barnen vet att de får använda sitt modersmål i de fall då 

språket hjälper dem i undervisningen, svordomar och ord som inte hör till lektionen vet de att 

de inte får använda. Det har vi pratat om.”, berättar Marie. 

9.3 Språkutveckling 

Både Ann och Marie använder den stora tavlan i klassrummet som ett hjälpmedel under 

läsningen samt vid andra lektionstillfällen där de stannar upp och skriver upp svåra ord som 

de klargör och förklarar.  

Varje onsdag och fredag sista lektionen delas klassen upp i två grupper, på onsdagarna är det 

flickorna som på eftermiddagen har lektion med Ann och på fredagarna har killarna lektion 

och då får flickorna sluta tidigare. Jag var med på en lektion med flickorna sista veckan jag 

var där och observerade. Flickorna kom in från rasten de haft och satte sig på bänkarna längst 

fram i klassrummet och framme vid tavlan satt Ann vid datorn. Hon hade kopplat datorn till 

overhead- tavlan så allting som hon gjorde och skrev på datorn syntes även på tavlan så att 

flickorna kunde se och skriva av om de ville. Ann hade olika bilder som hon kopierat ur 

någon bok, bilderna delades ut till flickorna så att de fick en bild var. 

Med hjälp av bilden skulle de skriva en berättelse. De fick även hjälp av tre frågor som Ann 

skrivit ner. Vem/vilka handlar berättelsen om? Skriv om ett problem som uppstår i 

berättelsen. Hur fixar de problemet? Under tiden som jag befann mig på lektionen hann 

flickorna bara skriva klart sina berättelser och då var det dags att avsluta. Ann berättade att de, 

veckan efter skulle få läsa upp sina berättelser för varandra i klassen. Ann talade om för dem 

att de fick skriva om vad de ville, men att de kunde ta hjälp av bilden de fick som en mall.  

Här ger Ann eleverna möjlighet att själva få utforma och bestämma över sin berättelse, då de 

jobbar med texter och uppgifter där barnen får visa vad de kan. Detta är ett bra exempel på 

uppgifter där barnen kan vidga sina föreställningar och på så sätt blir det en omedveten 

inlärnings- övningsprocess i skrivande. Detta skriver även Ladberg (2003) om, då hon talar 

om kommunikation som ett sätt att låta barnen uttrycka sig på, ta för sig och våga mer, att 
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man som lärare skapar en atmosfär där man ger barnen möjlighet att våga säga vad de tycker 

och tänker.  

Genom kommunikationen som är kärnan i språket kommunicerar barnen med varandra och 

människor i dess omgivning, det är så de lär sig språk. (Ladberg. 2003, s. 81).  På de här 

lektionerna arbetar de inte med något ämnesspecifikt material. Ann tycker att barnen ska få ha 

en sådan lektion där de kan komma ifrån alla övningar i böckerna. Barnen får skriva om 

sådant de annars inte får möjlighet till, och öva sig språkligt. Hon tycker att det är bra med 

minst en sådan lektion i veckan då barnen får komma ifrån de annars schemalagda lektioner 

där allt är bestämt och strukturerat, de arbetar ganska mycket laborativt, något som ger barnen 

lite variation i undervisningen. Både Marie och Ann använder sig av mer praktiska övningar i 

undervisningen, uppgifter där barnen får ta, känna och se på saker och ting samtidigt som de 

lär sig. Ann berättar att de även arbetar med teman men inte lika mycket som de gjorde förr då 

endast hälften av eleverna i skolan var tvåspråkiga. 

Ann använder sig ganska mycket av högläsning som en metod för att stimulera barnens 

språkutveckling. Under flera lektionstillfällen läser hon högt ur en bok, barnen får under tiden 

lyssna och de som vill får rita. Ann läser och stannar till och förklarar alla svåra ord som 

dyker upp. Hon frågar först barnen om de vet vad ordet betyder, sedan förenklar och förklarar 

hon ordet. Efter högläsningen får barnen sitta och själva skriva en kort sammanfattning samt 

rita en bild till berättelsen Ann läste. Efter att de gjort det fick barnen sitta i mindre grupper 

som de fick välja själva där de skulle återberätta för varandra vad boken handlade om.  

Vid ett sådant lektionstillfälle där man låter barnen öva på att skriva och återberätta blir de 

delaktiga i en konversation, där de får ta del av varandras berättelser samtidigt som de får 

chans att själva göra sig hörda. De samarbetar och övar på både lyssnandet och talet 

omedvetet. Det här stämmer överens med Bergman och hennes kollegors syn om att det är 

viktigt att låta barnen skriva mycket, att man ger de möjlighet att skriva av sig, samt att de får 

öva på talspråket i samband med att återberättar för varandra. (Bergman et al.1992, s.39).  

I Maries klass började morgonen med att barnen läste i sina egna böcker som de lånat från 

skolans bibliotek, stämningen är lågmäld. Dock sitter det några pojkar längst bak i 

klassrummet och viskar och skrattar bakom sina böcker. Efter en halvtimmes läsning avbryter 

klassläraren och barnen får lägga undan sina böcker. De ska istället arbeta med läxan som de 

fick över helgen då de fått i uppgift att skriva om sin familj, de ska även skriva om vad de 

skulle vilja arbeta med när de blir äldre. De delades upp i smågrupper på fem personer och 
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satte sig ner tillsammans med Marie, de fick i tur och ordning berätta rakt ur minnet vad de 

skrivit eller läsa ur sin text. De flesta av barnen valde att läsa högt ur sina böcker, många av 

de tyckte att det var enklast så för att då får man med allting man skrivit. Barnen berättade för 

varandra om sina familjer, vad deras föräldrar arbetade med samt vad de skulle vilja arbeta 

med när de blir äldre. Marie satt och lyssnade på barnen när de berättade och hon gick 

samtidigt runt till de olika grupperna och lyssnade på hur det gick för dem. 

Detta är ett väldigt bra sätt att arbeta med barnens språkutveckling där barnen får dela med sig 

och lära sig om varandras familjer, då de får kombinera både tal och skrift. Detta stämmer 

också överens med Ladbergs beskrivning om att skriftspråket är en viktig grund för ett utökat 

ordförråd. Hon nämner även att barn som läser mycket ofta lär sig nya ord. Man bör därför 

som lärare uppmuntra och arbeta för att öka barnens intresse för läsning, då man lättare kan 

bidra till stimulering av barns språkutveckling, menar Ladberg. (1996, s.55) 

Vid ett annat tillfälle efter lunch får barnen arbeta vidare med eget arbete, där de får välja sina 

arbetsuppgifter själva och antingen sitta och arbeta självständigt eller tillsammans med andra i 

grupp.  Många sitter med varsin bok och läser medan andra sitter i små grupper där de 

samarbetar och hjälps åt. De arbetar tillsammans med uppgifter i sina naturböcker där de får 

läsa texter för varandra om olika djur och till texten medföljer olika uppgifter där barnen ska 

svara på frågor om texten samt rita enligt de instruktioner som finns i övningsboken. Läraren 

går runt och ser efter hur arbetet går och hjälper de barn som behöver hjälp.  

 

Samarbete i grupp är ett bra arbetssätt och det blir ett hjälpmedel för barnen där de får 

möjlighet att diskutera för att kunna lösa uppgifterna. Med hjälp av ett sådant sätt att arbeta 

utvecklar barnen sin språkutveckling då de konverserar, kommunicerar och för diskussioner 

om uppgiften. Detta arbetssätt förespråkas även av Calderon (2004)  som skriver om att 

samtalet barnen emellan gynnar och främjar deras språkutveckling. I samband med att de 

jämför, delar med sig och berättar för varandra får de kunskap om flera olika områden. 

(Calderon 2004, s.37).  

 

Om man ska börja arbeta med tvåspråkiga barn, bör man enligt Ann vara mycket medveten 

om att inte ta till och använda sig av allt för svåra och högfrekventa ord med barnen. Man bör 

tala mycket och även rita, det är även viktigt att vara övertydlig i både bild och text.  
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Metoderna och arbetssättet de tar till i undervisningen på skolan där jag observerat är att de 

planerar och förenklar mycket. De gör om uppgifter så att de passar barnen bättre, förenkling 

från läroböcker till egna ord så att uppgifterna blir mer tydliga och instruktionerna lätta att 

följa. En metod som de använde sig av för att utveckla och förbättra barnens ordförråd innan 

skolan blev så mångkulturell som den är idag, var LTG- metoden (Läsning på Talets Grund).
1
 

LTG – metoden är inte något som de använder sig av i dagsläget i undervisningen på skolan. 

Ann talar om det viktiga i arbetet med tvåspråkiga barn, hon påpekar att man som pedagog 

bör vara väldigt uppmärksam på att det är många barn som döljer sitt s.k. språkhandikapp. Det 

kan vara barn som är väldigt duktiga och jobbar på, de liksom flyter ovanpå isen, utan att man 

ser om de har förstått. ”Man har oftast väldigt svårt för att vara observant i en så stor klass 

där nästan alla är tvåspråkiga”, poängterar Ann med en besvikelse i rösten. Det känns som 

om hon gärna skulle vilja göra mer men hon vet inte hur hon ska gå till väga under rådande 

omständigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 LTG- metoden är en metod som utvecklades på 1970- talet av Ulrika Leimar. LTG- metoden är en metod där 

läraren tillsammans med eleven arbetar och får utforma egna texter. LTG – metoden använder man i arbetet med 

barn som ska lära sig läsa eller skriva, metoden består av fem faser: Samtalsfasen, dikteringsfasen, 

laborationsfasen, återläsningsfasen samt efterbehandlingsfasen. (Leimar 1977: 8).   
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9.4 Interkulturellt arbetssätt 

Båda pedagogerna anser att modersmålet är viktigt och har stor betydelse för barnens 

tvåspråkighet men det är något som skolan i dagsläget inte riktigt har kommit igång med. 

Detta är något som både Ann och Marie försöker ta hänsyn till då de använder sig av olika 

temaarbeten där barnen får arbeta samt ta del av varandras kulturer, vanor och seder hemifrån.  

Marie talar om att barnens identitet och kultur framhävs och blir viktig i och med att barnen 

får tillgång till modersmål. Eftersom barnen i dag inte får tillgång till 

modersmålsundervisning så försöker Marie arbeta med att gottgöra för detta och visa hänsyn 

till barnens tvåspråkighet genom att hon tillsammans med barnen vid jul, påsk och dagar som 

ramadan och andra helgdagar läser om högtiderna, barnen får lyssna på julmusik, berätta på 

svenska vad de brukar göra hemma under dessa helgdagar. De barn som inte firar får skriva 

om annat som de gjort under de dagarna de fått vara lediga. Marie arbetar med barnens 

kulturella bakgrund som utgångspunkt och hon tycker att det är bra att man låter de öva på att 

skriva mycket, hon anser att det är ett bra sätt att lyfta och anmärka barnens ursprung och 

tvåspråkighet då man gör det bästa av situationen som Marie i det här fallet då hon tar till 

egna metoder och arbetssätt som en kompensation för att de i nuläget inte kommit igång med 

modersmålsundervisningen än. Ladberg (2003) skriver att man som lärare i de fall då 

modersmålsundervisning inte förekommer kan arbeta med barnen genom att visa bilder, se på 

filmer och lyssna på musik från föräldrarnas hemland. Att man tar till och talar om sådant som 

återspeglar barnets kultur. Ladberg (2003, s.153)   

Både Marie och Ann stödjer barnens användning av modersmålet med sina föräldrar i skolan. 

De anser att det är viktigt då barnens hemspråk är något som de förhoppningsvis kommer att 

ha med sig livet ut, och detta måste man därmed låta barnen utnyttja både i skolan och i 

hemmet. Ladberg skriver att barnets föräldrar och andra personer i dess omgivning är de mest 

betydelsefulla och viktigaste bärarna av modersmålet och de kommer att vara det även efter 

alla dessa år barnen slutar skolan. Det är därför viktigt för pedagogerna att uppmuntra och 

lyfta fram modersmålet, att man visar öppet sinnelag för barnens användning av sitt 

modersmål i skolan. (Ladberg 2003, s.170) 

Då jag befann mig i skolan var klassen i full gång med ett temaarbete de höll på med i grupper 

på fyra till fem personer. Barnen skrev om olika religioner, de hade i varsin grupp blivit 

tilldelade en religion. De arbetade med Hinduismen, Kristendomen, Islam, Judendomen och 

Buddismen. De har fått i uppgift att söka information om den religion de blivit tilldelade på 
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internet och i böcker. Barnen skulle tillsammans under ett par veckors tid arbeta med detta 

tema och när det var klart skulle de utforma ett häfte tillsammans i gruppen där de skrivit ner 

all viktig information samt klistrat in bilder som har betydelse för respektive religion.  

 

Barnen verkade tycka att det är jätteroligt, att få sitta vid datorerna och söka efter information, 

läsa om religionerna på djupet. Under tiden barnen arbetade gick Ann runt och såg efter hur 

arbetet gick samtidigt som hon hjälpte de barn som behövde stöd. Alla barnen får vara med 

och ta del av arbetet. Den här typen av uppgift är väldigt givande och lärorik för barnen då de 

alla får möjlighet att uttala och yttra sig. Här får man alla i gruppen att engagera sig. Även 

Ladberg lyfter fram grupparbetet som något värdefullt och berikande. Hon menar att om 

arbetet genomförs och planeras ordentligt får alla barn chans att visa vad de kan, de diskuterar 

och för konversationer om hur de ska gå tillväga i arbetet. (Ladberg 2003, s.186. ) 

Grupparbeten ger barnen möjlighet att lära av varandras språkkunskaper och erfarenheter. I 

det här fallet då de arbetar med religionerna som tema delade barnen med sig av sina åsikter, 

och fick lära sig av varandra och om varandras kulturer samtidigt som barnens identiteter 

framhävdes. 

Pedagogerna anser att fördelarna med tvåspråkighet är att det är så flexibelt och stimulerande 

för elever och barn där de får bidra med något eget. De menar att alla dessa barn med olika 

språk bidrar till mer förståelse, de kan ta tillvara på alla kunskaper. Man har språk från 

världens alla hörn. De menar att det är som att ha tusen konstnärer i klassrummet 
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9.5 Sammanfattning  

I skolan har antalet tvåspråkiga barn ökat allt mer de senaste tio åren. Speciellt i år har det 

skett en radikal ökning då en närliggande skola varit tvungen att läggas ner och dessa barn 

flyttas över till andra skolor. Det är detta som bidragit till att det är allt för många barn per 

lärare i en klass. Detta har haft stor påverkan på både elever och lärare, vilket märktes tydligt. 

Det förekom oroligheter i klasserna och uppmärksamheten från lärarnas håll räckte liksom 

inte till.  

Både Ann och Marie arbetar med barnens tvåspråkighet med ett interkulturellt arbetssätt där 

de kan se till alla barnens behov på en och samma gång. Det är alltså inte särskilt 

individanpassat. De anser båda att undervisningen förr var bättre då det var enklare att planera 

lektionerna och arbetsuppgifterna eftersom inte alla elever hade Svenska som andraspråk. 

Detta har mycket att göra med att deras nuvarande klasser är mångkulturella och nästan alla 

barn är tvåspråkiga. Pedagogerna arbetar med tvåspråkighet och tvåspråkiga barns utveckling 

mer intuitivt, utifrån tidigare erfarenheter.  

I och med att Ann och Marie samarbetar väldigt mycket så är undervisningen i de båda 

klasserna densamma, de arbetar med samma teman och arbetsuppgifter i klassen. Något som 

Ann och Marie arbetar väldigt mycket med och lägger stor vikt vid är planeringen av 

undervisningen och arbetsuppgifterna, de sitter tillsammans och väljer ut uppgifter som de 

tror passar barnen. Blir det för svårt så gör de om och förenklar uppgifterna så att det ska bli 

lättare för barnen att förstå. De använder sig av mycket enklare ord och i vissa fall tar de hjälp 

av bilder för att lättare förklara för barn som har svårare att hänga med. De arbetar väldigt 

mycket med läsning i form av både tystläsning och högläsning, där barnen ibland får i uppgift 

att i skrift återberätta vad de läst om. Både Ann och Marie använder den stora tavlan i 

klassrummet som ett hjälpmedel under läsningen samt vid andra lektionstillfällen där de 

stannar upp och skriver upp svåra ord som de klargör och förklarar. Barnen får arbeta både 

enskilt och i grupp där de får öva på att samarbeta, de arbetar ganska mycket laborativt, något 

som ger barnen lite variation i undervisningen.  

Båda pedagogerna anser att modersmålet är viktigt och har stor betydelse för barnens 

tvåspråkighet men det är något som skolan i dagsläget inte riktigt har kommit igång med. 

Detta är något som både Ann och Marie försöker ta hänsyn till då de använder sig av olika 

temaarbeten där barnen får arbeta samt ta del av varandras kulturer, vanor och seder hemifrån.  
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Att prata och lyfta fram de olika religionerna har de i de här klasserna lyckats bra med där 

barnen får arbeta i grupp med varsin religion som temaarbete. Temaarbeten blir ett bra sätt för 

barnen att göra sig bekanta med olika sätt att samla information som i det här fallet där barnen 

tar del av böcker, internet och andra hjälpmedel för informationssökning. Lärarna verkar 

jobba mycket med kulturen men ganska lite med modersmålet. Fokus verkar snarare vara att 

utveckla barnens svenska och självkänsla. 
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10. Slutsats 

Jag kommer nedan att försöka besvara mina frågeställningar utifrån mina observationer samt 

intervjusvaren jag fick. Huvudsyftet med arbetet har varit att ta reda på hur pedagoger i en 

mångkulturell skola arbetar med tvåspråkiga barns språkutveckling. Meningen med denna 

studie var att få en större förståelse samt ökad kunskap om vad det innebär att arbeta med 

tvåspråkiga barn. 

- Tas det någon hänsyn till barnens tvåspråkighet i skolan? 

Både ja och nej. De arbetar med barnens tvåspråkighet med ett interkulturellt arbetssätt där de 

kan se till alla barnens behov på en och samma gång Utifrån det jag observerat under mina två 

veckor på skolan framgick det tydligt att det förekom interkulturellt arbetssätt i 

undervisningen men det skedde mer omedvetet från pedagogernas sida. På frågan om det tas 

någon hänsyn till de tvåspråkiga barnen så var båda pedagogerna överens om att det inte tas 

så mycket hänsyn som de hade önskat. Båda påpekade bristen med 

modersmålsundervisningen som ännu inte kommit igång samt oroligheter i de nystartade stora 

klasserna.  

 

Båda pedagogerna påpekar att bristen på hänsyn till barnens tvåspråkighet har mycket att göra 

med mångfalden i klassen. Det är allt fler elever per lärare vilket gör det svårt att anpassa 

undervisningen till var och en i klassen. Undervisningen är alltså inte individanpassad. 

 

- Om det tas hänsyn till de tvåspråkiga barnen, på vilket sätt görs det i praktiken? 

Pedagogerna samarbetar väldigt mycket och lägger stor vikt på att försöka underlätta för 

eleverna. De förenklar och gör om vissa uppgifter så att de som har svårare att förstå 

uppgifterna ska ha det lättare. Barnen får ta del av arbete enskilt och i grupp då de får öva på 

att samarbeta och på att lyssna. Varje morgon får barnen läsa tyst i några minuter innan första 

lektionen, detta görs för att man vill att barnen ska hitta lugnet och komma till ro innan nästa 

lektion, samt att barnen får sin egen stund då de i sin egen takt kan läsa i lugn och ro. 

 

LTG – metoden var en metod som pedagogerna tog del av förr, innan ökningen av de 

tvåspråkiga barnen i skolan skedde, idag används metoden inte alls.  
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-  Finns det några konkreta metoder som pedagogerna arbetar med?  

De använder sig av laborativa övningar i undervisningen där barnen får öva på att läsa, tala, 

skriva och samarbeta, allt på en och samma gång. De lägger stor vikt på samtalet och 

läsningen i form av både tyst läsning och högläsning på svenska. De använder sig av tavlan, 

böcker och bilder som ett hjälpmedel för att underlätta förståelse av uppgifterna som barnen 

arbetar med. 

Då skolan inte har kommit igång med modersmålsundervisningen än så försöker pedagogerna 

på bästa sätt kompensera för detta, de använder sig väldigt mycket av arbetsuppgifter som 

främjar både talet och skriftspråket i svenska. Läsningen tas hänsyn till i form av både tyst 

läsning samt högläsning, barnen får även ta del av arbeten i grupp, s.k. temaarbeten som 

bidrar till variation och omväxling i undervisningen där de får söka information och 

vidareutveckla sina kunskaper via bl.a. böcker och internet. Både variationsrik och främjande 

undervisning. 

- Tillämpar pedagogerna ett interkulturellt förhållningssätt?  

Ja. Båda pedagogerna anser att modersmålet är viktigt och har stor betydelse för barnens 

tvåspråkighet men det är något som skolan i dagsläget inte riktigt har kommit igång med. 

Detta är något som både Ann och Marie försöker ta hänsyn till då de använder sig av olika 

arbetssätt där barnen får arbeta samt ta del av varandras kulturer, vanor och seder hemifrån. 

De tillämpar både grupp- och temaarbeten där barnen får lära sig av varandra. Som i det här 

fallet då de arbetar med religionerna som tema fick barnen dela med sig av sina åsikter, och 

lära sig av varandra och om varandras kulturer samtidigt som deras identiteter framhävdes. 

Pedagogerna anser att fördelarna med tvåspråkighet är att det är så flexibelt och stimulerande 

för elever och barn där de får bidra med något eget. 

I ett interkulturellt förhållningssätt ingår även individ anpassad undervisning som en viktig 

del av lärarens roll. Att se till och stärka varje barns förmåga och ha kunskap om deras 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Bortsett från arbetet i ett interkulturellt ledarskap så 

handlar det även om hur man som lärare arbetar med att anpassa undervisningen efter varje 

individ. Att man individanpassar undervisningen, vilket innebär att man tar hänsyn till var och 

en av barnens erfarenheter samt tidigare kunskaper för att på så sätt kunna hjälpa dem i sin 

fortsatta skolutveckling.  

 



 Magdalena Özmen  

34 
 

Min huvudfråga var: Hur arbetar man med tvåspråkiga barns språkutveckling i en 

mångkulturell skola?  

Pedagogerna jag intervjuade har förståelse för och god kännedom om behovet av att hjälpa 

tvåspråkiga barn i sin språk- och kunskapsutveckling. De arbetar medvetet med att underlätta 

för barnen genom att förenkla och omvandla arbetsuppgifter för ökad förståelse hos barnen. 

All undervisning i de båda klasserna sker på svenska. Pedagogerna har genom sina flera år av 

erfarenheter i arbete med tvåspråkiga barn utvecklat ett mer övergripande sätt att undervisa. 

De arbetar med hela klassen som grupp istället för att fokusera och stärka det enskilda barnet.  

 

11. Diskussion och förslag till vidare forskning 

Att arbeta med tvåspråkiga barn kräver ett öppet förhållningssätt där man ser till barnens 

förutsättningar och tidigare kunskaper. Pedagogerna på skolan tillämpar ett interkulturellt 

förhållningssätt vilket utmärks i deras sätt att förhålla sig till barnen. De använder sig av flera 

olika metoder i undervisningen för att stimulera barnens tvåspråkighet där barnen får ta del av 

variation i undervisningen i form av laborativa övningar och arbetssätt som lyfter fram de 

olika kulturformerna och traditionerna som förekommer i klassrummet.  

Hänsynen som tas till barnens tvåspråkighet sker instinktivt, pedagogerna har flera års 

erfarenhet av arbete med tvåspråkiga barn och i och med ökningen av tvåspråkiga barn i 

skolan har undervisningen kommit att bli mer övergripande. Pedagogerna arbetar på ett sätt 

där de sätter bekvämligheten först, de undervisar på ett sätt där de kan se till alla barnens 

behov på samma gång. Detta kan ha sin påverkan på barnens inlärning, då undervisningen 

inte utformas på ett sätt där man ser till varje individ. Fast än pedagogerna inte tar så stor 

hänsyn till barnens tvåspråkighet som de skulle vilja så märks det att de är medvetna om detta 

och att de försöker göra det bästa av situationen. Det är bra att pedagogerna är medvetna om 

bristen på hänsyn till barnens tvåspråkighet, för då finns inga ursäkter för att inte ta till några 

åtgärder i undervisningen kring barnens tvåspråkighet.  

Persson och Al- Ameri (2009) fann i sin undersökning ett gott samarbete mellan klasslärarna 

och modersmålslärarna vilket inte förekom i min skola där modersmålsundervisningen inte 

hade kommit igång än. Persson och Al- Ameri (2009) nämner även att modersmålslärarna i 

deras undersökning i samarbetet med klassläraren underlättar för barnen då de översätter 
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uppgifter till barnens modersmål samt att de använder sig av andra metoder och arbetssätt där 

de låter barnen både skriva och samtala på svenska och på sitt modersmål. Även i min skola 

arbetade pedagogerna mycket med att underlätta för barnen i form av förenkling av 

uppgifterna, detta gjordes dock på svenska.  

Båda pedagogerna i min undersökning talar om att modersmålet har stor betydelse för barnen 

i undervisningen. Då modersmålsundervisning inte förekommer i dagsläget finns därmed inte 

heller något samarbete mellan modersmålslärarna och klasslärarna. Pedagogerna tar dock 

hänsyn till detta i skolan, de är öppna med att barnen använder sig av sitt modersmål i skolan 

tillsammans med föräldrarna. Att barnen tar till modersmålet i skolan med familjemedlemmar 

och andra i dess närhet har stor betydelseför barnets inlärning av språket, det är viktigt att man 

ger barnet utrymme att använda sig av båda språken. Det är väldigt bra då barnen får känna att 

språket är betydelsefullt. Användandet av modersmålet i skolan underlättar för barnen vilket 

även gör att det faller in mer naturligt för dem att använda sig av både sitt första och 

andraspråk. Av egen erfarenhet som tvåspråkig som så har användandet av modersmålet i 

skolan haft stor betydelse samt påverkat mitt sätt att använda båda språken idag. Att få pendla 

mellan språken innebär stora möjligheter där man använder det ena språket som stöd då man 

inte hittar ord för det andra språket. Detta är även viktigt för bevarandet av språket, att man 

inte glömmer bort språket utan ser det som en tillgång. Någonting värdefullt som även 

kommer att bli ett språk som man eventuellt för vidare till nästa generation.  

 

P.g.a. tidsbegränsningen i arbetet var det svårt att genomföra en djupare studie av ämnet. Jag 

har dock förstått att det finns flera olika sätt att arbeta vidare med den tvåspråkiga 

undervisningen i både de monokulturella och i de mångkulturella skolorna idag. Det vore 

intressant att återvända till denna skola om något år och se om det förekommer någon skillnad 

på pedagogernas arbete kring de tvåspråkiga barnen. 

Gällande mina metoder i insamlingen av information så anser jag att jag fick ut det mesta av 

det jag behövde för min undersökning. Hade jag haft möjlighet, hade jag valt att genomföra 

mina observationer med bandinspelning. En fördel hade också varit om jag hade kunnat föra 

några korta samtal med föräldrarna för att få deras synpunkter och tankar kring arbetet med 

tvåspråkiga barn. Jag är även medveten om att resultaten jag fått hade kunnat vara annorlunda 

om jag valt att genomföra mina observationer på en annan skola, med färre elever med 

invandrarbakgrund. 
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Istället för att bara genomföra studien i en mångkulturell skola så skulle man även kunna bege 

sig ut i en skola där majoritetselever dominerar. Man skulle kunna genomföra observationer 

och intervjuer med både barn och personal för att få en mer helhetstäckande bild om arbetet 

med tvåspråkiga barn i den skolan. Jämföra skillnader och om det förekommer några likheter 

mellan de olika skolorna. Det vore även intressant att få en överblick över samarbetet mellan 

modersmålsläraren och klassläraren för att se hur stor betydelse modersmålsundervisningen 

har för den ordinarie undervisningen. 
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12. Sammanfattning  

Titel: Hur arbetar man med tvåspråkiga barns språkutveckling i en mångkulturell skola? 

Typ: Examensarbete i lärarutbildning, Utbildningsvetenskap yngre åldrar HT09  

Skriven av: Magdalena Özmen 

Handledare: Kamilla György Ullholm 

Nyckelbegrepp: Tvåspråkighet, Språkutveckling och Interkulturellt förhållningssätt 

Detta arbete undersöker hur pedagoger på en mångkulturell skola arbetar med tvåspråkiga 

barns språkutveckling. Barnen i de undersökta klasserna har ett annat modersmål än svenska 

vilket innebär att de har svenska som andraspråk, de är två tvåspråkiga. Det är relevant för 

mig att veta om det tas någon hänsyn till dessa tvåspråkiga barn? Om ja, i så fall på vilket 

sätt? Metoden som används är två veckors observation av två klasser i årskurs tre, 

kompletterat med halvstrukturerade intervjuer med de två klasslärarna. Båda pedagogerna är 

tvåspråkiga och har lång erfarenhet av arbete med tvåspråkiga barn.  

Resultatet av undersökningen är att det inte togs så stor hänsyn till de tvåspråkiga barnen. 

Detta berodde mycket på yttre omständigheter, i och med att antalet tvåspråkiga barn ökat 

drastiskt i skolan har detta lett till att det är för många barn per lärare vilket orsakat 

oroligheter i klassrummet. Pedagogerna arbetar med tvåspråkighet mer omedvetet, då alla 

barnen i klassen är tvåspråkiga lägger de inte så stor vikt vid att ta hänsyn till varje individ, 

undervisningen är med andra ord inte individanpassad. De lägger stor vikt vid att förenkla och 

göra om uppgifter så att barnen lättare ska förstå dem, de använder sig mycket av både läsning 

och skrivning som arbetssätt för att stimulera barnens språkutveckling. Något som kan ha stor 

betydelse för barnen och deras språkutveckling är modersmålsundervisningen som de har på 

skolan. Det förekommer för närvarande inte något samarbete mellan klasslärarna och 

modersmålslärarna.  
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14. Bilaga 

Intervjufrågor  

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Hur länge har du arbetat med tvåspråkiga barn? 

3. Tycker du att ni tar någon hänsyn till de barn som är tvåspråkiga? 

4. Vad tycker du att man som lärare bör ha för kunskaper om man ska arbeta med 

tvåspråkiga barn?  

5. Finns det några arbetssätt eller metoder som du anser påverkar barnens 

språkutveckling? 

6. Vad använder ni för arbetssätt och metoder för att stimulera de tvåspråkiga barnens 

språkutveckling i undervisningen? 

7. Vad anser du är fördelarna med tvåspråkig undervisning? 

8. Vad är viktigast i arbetet med de barn som är tvåspråkiga, något speciellt som man bör 

vara vaksam på eller ta hänsyn till? 

9. Förekommer det något samarbete mellan dig som klasslärare och modersmålslärarna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


