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Abstract: 
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The purpose of this essay is to examine how out-pedagogy, drama and art can be used as 

means of promoting language development of bi-and multi-language learners, and to show 

what benefits these three methods offer to children of year three of an elementary school in 

Stockholm City. This is a small survey of work-style and the results are based on observations 

and interviews with five teachers which included three class teachers, one resource teacher 

and one other language teacher and it was carried out two full days of observations in both 

classroom and outdoor environment. In this work, I note how out-pedagogy, drama and art 

can help bi- and multilingual children develop language.  

�

My study shows, in accordance with the respondents interviewed, as well as research in 

general that out-pedagogy, drama and art is language development practices. They argue that 

out-pedagogy and the aesthetic elements promote language development of bi- and 

multilingual children in different ways and complements the traditional approach. Through 

my observation and interview with the teachers, I came to know that they were implementing 

integrated teaching (though they do not realise, they follow it). Gibbons in his book "Stärk 

språket stärk lärandet" emphasizes the importance of working on an integrated approach and 

in particular the meeting the demands of multilingual children. (Gibbons, 2009). There is no 

doubt that these three methods are language-development practices in the meeting with more 

language bars. But some of the interviewees expressed negative opinion about drama and art. 

However I could not find any research indicating negative opinion about out-pedagogy. My 

results shows that out-pedagogy and its aesthetic elements integrated language and linked 

several of the child's senses, emotions and thinking in a natural and enjoyable way and 

promoted language development of bi- and multilingual children. 
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1 Inledning och bakgrund 
vad vore en värld utan språk 

vad vore att liv utan ord 

– det skulle bli tyst på vår jord 

Väck lusten i unga år 

upptäck böcker bäst du förmår 

ordförrådet blir stort 

och kunskapstörsten växer fort 

Vad vore ett liv utan språk 

  vad vore en värld utan ord 

– det skulle bli tomt på vår jord. 

( Rawling, 2009) 

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där språkutveckling är en av lärarens viktigaste 

uppgifter. Enligt Bjar och Liberg är en av de viktigaste, största och kanske den svåraste 

utmaningen för läraren i ett multikulturellt samhälle att på bästa sätt hjälpa elever med ett 

annat modersmål med sin språkinlärning. (Bjar och Liberg; 2003:166) Många barn i olika 

delar av världen och framförallt i Sverige växer upp i skolor där majoriteten talar ett annat 

språk än det som barnens föräldrar talar. Lightbown och Spada (2006) menar att lärare som 

undervisar elever med ett annat modersmål många gånger kan känna frustration, eftersom det 

är svårt att veta vilken metodik som passar andraspråksinlärare allra bäst. Forskare inom 

andraspråksforskningen har inte heller kommit överens om vilket arbetssätt som är mest 

givande. I mitt arbete som lärare kommer jag säkerligen någon gång att möta elever med 

annat modersmål.  

 

Eftersom dagens samhälle blir allt mer flerspråkig, blir skolan också flerspråkig. Detta 

innebär likheter bland människor, men det förekommer vissa skillnader i kultur, religion och 

framförallt i språket. Därför är det nödvändigt att ha förkunskaper och insikt i arbetet med 

tvåspråkiga barn i skolan. Jag lever själv i en tvåspråkig familj samt har kontakter med 

tvåspråkiga familjer och barn. Intresset för att undersöka tvåspråkiga och flerspråkiga barns 

språkutveckling kom i samband med VFU - perioder som jag haft under studietiden på 

lärarutbildningen och när jag då och då arbetade som vikarie i olika skolor med elever som 

har ett annat språk än svenska.  
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Som student har jag kommit i kontakt med olika skolor under min utbildnings gång och har 

träffat på flerspråkiga elever med bristande språkkunskaper, vilket har väckt nyfikenhet hos 

mig att undersöka arbetssätt som främjar språkutvecklingen hos två och flerspråkiga barn. 

Den skola som jag har tittat på i min undersökning har jag valt att kalla Solskolan. Ett av 

skälet till att jag valt att undersöka Solskolan är för att de arbetar med utepedagogik som 

arbetsmetod. I boken ”Natur skola med liv och lust” påpekar Sellgren att det är sällan som 

dagens skolelever möter kunskap direkt och med hjälp av alla sinnen. Han menar att den 

traditionella kunskapsförmedlingen sker ofta genom läroböcker, lärare som informerar o.s.v. 

Han anser att naturen ger eleverna stora möjligheter till egna och unika upplevelser. 

Utevistelsen och utemiljön har en stor påverkan på barnens hälsa och språkutveckling. När 

barnen är ute i naturen får de själva uppleva den.(Sellgren, 1998:12-13) Vidare anser Paulsen 

fördelarna med estetiska ämnen som drama och bild är många och att användningen av dessa 

två metoder påverkar språket på ett positivt sätt. (Paulsen, 2006) 

 

Det är därför viktigt för mig som blivande lärare och för många andra pedagoger att veta hur 

man kan arbeta för att hjälpa två- och flerspråkiga barn att utveckla sina språkkunskaper. Det 

är även nödvändigt för eleverna att klara de förväntningar och krav som ställs på dem i vårt 

interkulturella samhälle, där språk utgör ett viktigt redskap, vilket öppnar vägen till dem för 

att lyckas i sina framtida studier och liv. Jag anser att detta är en av mina mest betydelsefulla 

uppgifter som blivande lärare.  Eftersom jag har under min utbildning inriktat mig mot 

skolans tidigare år har jag valt att koncentrera mig på lärare som kommer i kontakt med elever 

i årskurs 1-3.  

1.1 Syfte 

Mitt syfte med examensarbete är att undersöka tre metoder som används i den aktuella skolan, 

nämligen utepedagogik, drama och bild som arbetsmetoder kan främja språkutvecklingen hos 

två- och flerspråkiga elever i årskurs tre. Jag kommer även att belysa fördelarna med de tre 

arbetsmetoder som användes i Solskolan. Musik kan även användas för att främja 

språkutveckling, men denna arbetsmetod är inte integrerad i undervisningen lika mycket som 

ovanstående metoder.  
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1.2 Frågeställning 

 Hur kan utepedagogik, bild och drama som arbetsmetoder främja språkutvecklingen 

hos två- och flerspråkiga barnen i Solskolan? 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de teorier som jag utgått från i min undersökning 

och den litteratur som är viktig för att hantera material för min uppsats. Mitt syfte med det här 

kapitlet är att ge läsaren en insyn i de centrala metoderna och begrepp samt att förklara deras 

innebörd för den här forskningen. 

 

I boken Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen Lpo 

94 (Lpo 94:12) ges övergripande anvisningar och riktlinjer till läraren. Läraren  

 

Ø ska utgå från varje elevs individuella behov, villkor, erfarenheter och tankeförmåga  

Ø ska stärka barnens vilja att lära och barnens tilltro till den egna förmågan  

Ø ska ge utrymme för elevernas begåvning att själva skapa och använda sig av olika 

uttrycksmedel 

Ø ska sätta fart på, vägleda och ge särskild hjälp till elever som upplever svårigheter  

Ø ska organisera och samarbeta med andra lärare för att hjälpa eleverna att utveckla hela 

sin förmåga. Lärarens arbetssätt skall vara lustfylld så att eleverna skall känna att 

kunskap är något meningsfullt och att det går framåt i skolan. 

Ø ska hjälpa eleverna med språk och kommunikationsutveckling. På det sättet kan 

eleverna få träna att bli självständiga och ta eget ansvar.  

 

Lärarna har ett stort ansvar när det gäller att stödja alla barn i deras språk- och 

kommunikationsutveckling och de ska hjälpa eleverna att utveckla ett rikt och mångsidigt 

språk. Ett av målen är att alla elever efter genomgången grundskola ska ha kunskaper inom 

det svenska språket så att de kan lyssna och läsa aktivt samt uttrycka tankar i tal och skrift. 

Varje elev har rätt till undervisning som utvecklar konsten att samtala. Denna typ av 

kunskapsförmedling leder till att förtroendet för den egna språkliga förmågan ökar (Lpo 94). 

 

Två- och flerspråkighet 

Under min fallstudie har jag valt att använda olika begrepp.  
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2.1.1 Vad är två- och flerspråkighet? 

I boken ”Tvåspråkighet hos barn i Sverige” har Håkansson gjort en sammanställning av den 

svenska forskningen kring begreppet tvåspråkighet. Tvåspråkighet är enligt Håkansson de 

barn och ungdomar som använder mer än ett språk, i det här fallet modersmål och det svenska 

språket (Håkansson 2003:13). När barn i enlighet med Vygotskijs teori i samspel med andra 

utvecklar sitt språk, utvecklar också andraspråkseleverna sina språkkunskaper när de talar och 

använder språket i samspel med andra. Detta betyder att interaktionen mellan eleverna och 

läraren är lika viktig som samspelet mellan eleverna emellan för två- och flerspråkiga barns 

språkutveckling. 

 

Skutnabb- Kangas (1981) identifierar fyra kvaliteter av flerspråkighet.   

Ursprungskriteriet: personens modersmål är det språk man lär sig först och två eller flerspråk 

är de språk som man lär sig från början.  

Kompetenskriteriet: enligt detta kriterium är modersmålet det språk som individen kan bäst 

och den som är två- och flerspråkiga kan två eller flera språk lika bra.  

Funktionskriterium: modersmålet ändvänds mest enligt detta kriterium. En person som är två 

eller flerspråkig kan också ändvända sig i de flesta lägen av två eller flerspråk i enlighet med 

egna behov och samhällets krav.   

Attitydskriterium: det här kriteriet bygger på att modersmålet är det språk som personen 

identifierar sig med.  För två- och flerspråkiga personer är det antingen att det är de själva 

som identifierar sig som två- eller flerspråkiga eller att de blir identifierade av andra som två- 

eller flerspråkiga.(Skutnabb- Kangas, 1981) 

   

2.1.2 Tidigare forskning för två- och flerspråkiga 

Nedan kommer jag att presentera vad forskarna tidigare har skrivit angående hur pedagogerna 

ska arbeta för att främja språkinlärning hos flerspråkiga elever.   

 

I en forskning som har gjort på språkforskningsinstitutet angående språkutvecklande 

arbetssätt hos tvåspråkiga barn i skolan framgår det att lärarna i flerspråkiga skolan 

osynliggör elevernas modersmål och kulturella ursprung. Forskningen talar även om att de 

behandlar alla barn oavsett ursprung likadant, vilket enlig Axelsson påverkar flerspråkiga 

elevernas språk och personlighetsutveckling negativt. Axelsson hävdar betydelsen med 
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modersmålsundervisningen och elevernas ursprung av både pedagogiska och känslomässiga 

anledningar. Enligt Axelsson bör man som lärare ge större och klarare utrymme för elevernas 

bakgrund och modersmålspråket. (Axelsson 1999:75). 

 

 Axelsson och Burnar har i en annan studie om språkutvecklande arbetssätt kommit fram till 

att många lärare numera förstår vikten av att i ämnesundervisningen använda sig av arbetssätt 

som ser lika mycket till ämnesinnehåll som till språket. ( Axelsson och Burnar 2006: 203). 

Holmegaard skriver i sin avhandling ”Språkmedvetenhet och ord inlärning” att flerspråkiga 

elever ska få möjlighet att få använda nya ord och begrepp i olika omgivningar och 

meningsfulla sammanhang.( Holmegaard, 1999) 

 

2.2 Pedagogernas syn på lärandet och undervisningen 

I denna avsnittet har jag valt att presentera Jean- Jacques Rousseau och Lev Vygotsky teorier 

och det som deras arvtagare skrivit inom respektive ämne. Jag har valt att sammanfatta 

respektive teori inom rubrikerna naturens betydelse för språkutvecklingen samt den 

sociokulturella betydelsen för lärandet.  

 

2.2.1 Naturens betydelse för lärandet 

Ett centralt begrepp i den moderna forskningen om andraspråksinlärningen är utevistelsens 

betydelse för språkutvecklingen. Den franska filosofen Rousseau hade en negativ inställning 

till att barnets lärande och utveckling var baserades på läroböcker. Enligt Rousseau får 

människan kunskap genom intryck av egna sinnen. Han menar att lärandet sker först genom 

våra fötter, händer, ögon och känsel och när man ersätter dessa sinnen med böcker lär vi oss 

inte att lita på vårt förnuft, utan vi lär oss så tro på andras förnuft. Erfarenhet är ett viktigt 

begrepp i barns kunskapsbildning för Rousseau och därför uppmuntrar Rousseau ett arbetssätt 

som är präglats av utevistelse. Där tar läraren emot sina elever och låter dem att få se, känna 

och uppleva orden och de olika begreppen på ett naturligt sätt. Vidare menar Rousseau att 

lärandet börjar från människans sinnen och utvecklas genom inspiration av omgivningen 

(Hartman 2005:183–187)  
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Utepedagogik 

Enligt Lpo94 ska eleverna: 

Ø Få en hänsyn för allt levande och för sin närmiljö.  

Ø Ha rätt att utvecklas, känna växandets glädje, få erfarenhet av det som är nöje som 

erbjuder chanser att göra framsteg, vilket kan få eleven att få känna lusten att lära. 

Eleverna ska lära sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som 

ett redskap. (www.skolverket.se). 

  

Enligt Mårtensson (2004) bör man som lärare använda sig av olika arbetssätt och utemiljön är 

ett bra hjälpmedel, vilket understödjer elevernas lärande och språkutveckling. I naturen kan 

eleverna känna lust att upptäcka nya fenomen på ett lekfullt sätt. Detta eftersom ämnen 

integreras på ett naturligt sätt, när eleverna är ute och nya ord och begrepp blir klarare när de 

konkretiseras. Två och flerspråkiga elevers språk förbättras genom olika diskussioner ute i 

naturen. Detta för att språket kommer automatisk in för det mesta på ett annat sätt, när man är 

ute och grupparbetar tillsammans i naturen. (Dahlgren & Szczepanski 2005). Dahlgren och 

Szczepanski poängterar att utepedagogiken under utövande blir ett betydelsefullt metodiskt 

redskap som kan åskådliggöra läroplanens avsikter. Det är många erfarenheter som eleverna 

upplever i naturen som inte går att uppleva i klassrummet. Utomhuspedagogik som metod 

skapar möjligheter att föra samman praktiska och teoretiska kunskaper. Dahlgren och 

Szczepanski anser att om elevernas kropp och psyke inblandas blir inlärningen djupare 

förankrad. När eleverna är utomhus sker en blandning av synintryck, lukter, ljud, rörelsen och 

känseln (Dahlgren & Szczepanski, 2005) 

 

Läraren bör arbeta för att elevernas alla sinnen ska integreras vid inlärningen. Detta sker bäst 

genom att använda både praktiska och teoretiska arbetssätt, gärna ute, och detta eftersom alla 

lär på olika sätt. Genom att vara verklig och skapa ett samband mellan naturen och ett 

skolämne kan läraren få eleverna att begripa vad och varför de ska lära sig. (Fransson, 1995). 

Detta liknar Gibbons synsätt på lärandet och utveckling som hon förklarar i boken ”Stärks 

språket stärk lärandet”, där hon lägger tonvikten på en integrerad arbetssätt som främjar två- 

och flerspråkiga elevers språkutveckling. (Gibbons, 2009) 

  

Nordlund, Rolander & Larsson betonar att alla människor lär sig på olika sätt och att somliga 

lär sig bäst genom att höra, andra vill se och några genom att röra och känna. De menar att när 

eleverna genom utepedagogiken som metod får vara ute så stimuleras fler av elevernas sinnen 

http://www.skolverket.se/
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och de får en bättre möjlighet att lära sig och utvecklas. (Nordlund & Rolander & Larsson, 

2001) Detta resonemang kan hittas i senare forskning som visar utemiljöns och utviselsens stora 

betydelse för barns utveckling på olika sätt. Ute i naturen lär sig barnen med sina alla sinnen. 

Naturen bjuder växling i synintryck vad gäller doft, ljud, rörelse, form, smak och känsla. 

Naturmiljön får barnen att uppleva olika synintryck som ingen annan miljö är kapabel att 

göra. Denna upplevelse som barnen får uppleva engagerar såväl kropp som psyke. 

Utomhuspedagogiken ger möjligheter för eleverna att förbättra språket genom att stimulera 

alla sinnen och skapa olika samtalstillfällen, vilket är ett tillfälle för flerspråkiga att formulera 

sig genom att använda språket och utveckla det.( Nordlund & Rolander & Larsson, 2001) 

Undervisningen i utemiljön för samman alla sinnesintrycket, ger en bättre minnesbehållning 

och kompletterar den allmänna undervisningsmetodiken. Bratt diskuterar i sin bok 

”språkutveckling vägen till kunskap” att den allmänna undervisningsmetodiken och den 

särskilda svenskmetodiken är otillräckliga för att utveckla språkfärdigheter hos eleverna på 

lågstadiet (Bratt, 1985:49–50). Vidare poängterar Westlund (1996) att utepedagogiken som 

metod ger möjligheten att överskrida den begränsade inlärningsmetoden och det konstgjorda, 

tidsfixerade och inrutade klassrumskontext som ofta används i skolorna. 

Utomhusundervisningen som metod skapar möjligheten att förena begreppskunskap, 

tankemässiga kunskaper och erfarenhetskunskaper.  (Westlund, 1996:24). 

 

2.2.2  Sociokulturell betydelse för lärandet 

Lev Vygotskij är en annan filosof och pedagog som har haft stort inflyttande på språk och den 

pedagogiska utvecklingen genom historien och ända fram till våra dagar. Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv på den språkliga utvecklingen är ett väsentligt begrepp i den 

moderna forskningen för andraspråksinlärningen. Vygotskijs sociokulturella aspekten innebär 

att barnet i interaktionen med miljön runt omkring sig och en vuxen person som hjälper barnet 

att förstå och utveckla betydelsen av olika ord, begrepp och fenomen. (Carlgren, 1999). 

Svensson beskriver också i sin bok ”Språkglädjen” miljöns betydelse för barns 

språkutveckling, där barn får i utemiljön upptäcka nya fenomen och lära sig att behandla olika 

situationer genom att sätta ord på de nya upplevelserna. Lärarens roll blir då att hjälpa barnet 

att sätta ord på sina upplevelser och tankar.  Svensson menar att språk är beroende av miljön 

eftersom nya intryck och aktiviteter ger upphov till berikande samtalstillfällen. (Svensson 

2005:27).  
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Vygotskij menar att inlärningen enligt den sociokulturella teorin sker i meningsfulla 

sammanhang, vilket innebär att pedagogen skall lära sig hitta dessa viktiga samband genom 

att öka kunskap om elevernas bakgrund. (Forsell 2005) Enligt Löthangen, Lundenmark och 

Modigh blir två- och flerspråkiga elevernas självkänsla och identitet mer positivt, när läraren 

lyfter upp och ger utrymme för elevernas modersmål och kultur, vilket i sin tur leder till större 

motivation för lärandet och utvecklingen av språket hos barnen.( Löthangen, Lundenmark och 

Modigh 2009: 38). 

 

Vygotskij understryker att barnet är socialt från födseln och att språket har en socialfunktion, 

vilket utvecklas i samtal med människor runt omkring barnet. Han menar att språkliga 

kontakten fungerar som en länk mellan det yttre samspelet och det inre tänkandet. Enligt 

Vygotskij sker språkutvecklingen hos barn först genom det sociala samspelet och går sedan 

över till det individuella (Forsell 2005:126-130).  

 

I enlighet med Arnberg och den interreaktionistiska teorin som lades fram av Piagets och 

Vygotskij, vilken innebär att språkutvecklingen är en produkt av yttre stimulans, mognad och 

kognitiv förmåga. Barnet är i behov av att bli stimulerad och få stöd av vuxna för att utveckla 

språkligt, men det behöver också få möjligheter att på egen hand göra egna erfarenheter 

genom t.ex. lek med andra barn eller genom att individuellt använda och utforska språket 

(Arnberg, 1988).  

 

2.2.3 Estetiska ämnens betydelse  

Paulsen hävdar att det finns många fördelar med att använda estetiska ämnen i 

undervisningen. Hon har kommit i sin studie fram till att människor genom estetiska talesättet 

kan i grupp utvecklar språket och motoriken. Med estetiska ämnen menas i min studie drama 

och bild. (Paulsen, 1996) 

  

1.4.3.1  Drama  

I enlighet med Dramapedagogens hemsida ska pedagogiskt drama innebära ett arbete i grupp 

med påhittad handling och med pedagogiska mål, där huvudpunkten ligger antingen på 
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elevens egna resurser, på budskapet eller på mottagaren (ett multimedialt språk med 

individerna som basmedier”.  

 

Why skriver att drama handlar om att förbättra människan och deras inspiration. Han anser i 

likhet med Rasmusson att drama utvecklar och bidrar till social gemenskapen i grupp. (Why, 

1978 och Rasmusson, 2000). Why  och Öfverström (2006) pekar på vikten med att eleverna 

får uttrycka sig med både rösten och kroppsspråket genom drama samt att det är en övning för 

att kontrollera hela kroppen. Why menar att människans skicklighet att tala stimuleras genom 

drama. Han pekar även på dramats betydelse för språkutveckling. Detta för att man kan 

använda drama som ett sätt för att övervaka språket och dess funktioner. Why  skriver att när 

eleverna arbetar med sin egen bakgrund genom drama utvecklas språket. Hasch (1992) lyfter i 

sin bok ”Discourse and language education” viktiga sammanhanget mellan språk och kultur 

och anser på så sätt att undervisningen bör vara omväxlande. Hon menar att det är viktigt för 

två och flerspråkiga att veta hur ironi uttrycks, hur de ska t.ex. hälsa och när de är på olika 

humören. (Hasch, 1992) 

 

 Rasmusson skriver i sin avhandling att drama har funnits länge i läroplanen som ämne, men 

den används enbart i vissa skolor. I sin avhandling skriver Rasmusson om Elisabeth Ibsen, 

som är både dramalärare och författare. Hon menar att de skapande mötena med öppna 

litterära texter medför att dramat är mer språkutvecklande än de vanliga språkövningarna 

(Rasmusson, 2000).   

 

I Ladber 2000 förklaras vad varje elev är i behov för att kunna lära sig och utvecklas Ladberg 

menar att eleverna behöver för att inlärningen ska ske känna sig glada och fria från stress och 

press, Trygga i gruppen eller klassen. Dessutom får varje elev tro på sig själv och att han/hon 

har chansen att lyckas och vara motiverad och omtyckt. (Ladberg, 2000: 42).  

 

Enligt Ladberg är drama en uppmuntrande samtalsaktivitet och ett viktigt hjälpmedel för två- 

och flerspråkiga elevernas språkutveckling. Det blir enkelt för eleverna att våga tala, när de 

genom drama går in i en roll istället för att tala utifrån sig själva. Detta medför en 

grundsäkerhet att eleven förstå och bli förstådda, vilket påverkar språkutvecklingen positivt. 

Med hjälp av drama tränar eleverna på att både kroppen och orden uttrycker samma sak, det 

blir svårt annars för de andra att förstå (Ladberg, 2003). 
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Inger Lindberg är professor vid Göteborgs universitet med inriktning på område som rör 

svenska som andraspråk. Hon framhåller fördelarna med rollspel i 

andraspråksundervisningen. Lindberg menar att fördelen med att använda rollspel i 

undervisningen är att deltagarna/eleverna får prova på att vara i andra situationer, vilka ofta är 

verklighetsknutna och tala utifrån en viktig vardaglig situation. Öfverström, Ladberg (2003), 

Edvall (2006)och Lidberg (2005) har var för sig kommit fram till att eleverna genom att gå in 

i en roll får chansen att vara någon annan och tala utifrån rollen. 

 

Enligt Lindberg får eleverna även öva sig på att bygga samman en dialog och att träna på 

delar av språket, vilket inte är enkelt att komma in i undervisning som t.ex. att förklara, 

begära, stå på sig och övertyga. Författaren nämner även att det finns nackdelar med rollspel 

och anser att eleverna koncentrerar mer på formen än innebörden när de handlar i sina roller 

(Lindberg, 2005). Vygotskij framhäver också dramas betydelse för lärande och utveckling. 

Han menar att barn dramatiserar något som händer i nutid för framtiden. Eftersom 

människans hjärna behåller tidigare erfarenheter, vilka personer kan ha nytta av i framtiden. 

(Vygotskij, 2005) 

 

1.4.3.1  Bild 

Lundberg (1984) resonerar om nackdelarna med bilden och menar att bilden kan vara en 

störande moment för de barn som inte är lugna och kan sitta tyst och läsa. Han menar att 

bilden till och med kan orsaka att läsningen blir värdelös. Den kan skapa oordning istället för 

att vara till hjälp. Jonsson talar å ena sidan om flera fördelar med användningen av bild som 

metod och menar bland annat att bilden kan vara komplement till texten och underlätta 

förståelsen av texten som blir uppläst. Å andra sidan resonerar hon om nackdelar som finns 

med bild och menar att elever kan tolka bilden på ett annat sätt än vad det egentligen är. 

Vidare anser Jonsson att många av forskare i hennes studie inte visar något intresse för bilden 

som hjälp vid läsningen. De menar istället att bilden kan vara i vägen för barnen när de ska 

koncentrera sig på den skrivna texten.(Jonsson, 2006). 

 

Bratt, (1985) beskriver en inlärningsmodell som kallas för bild- och textinlärningsmodell där 

analys och behandling av ett givet kunskapsfält som kallas för F som av eleverna sätts i ett 

sammanhang i förhållande till ett antal uttalande eller utsagor, U. F fältet kan bildas av ett 

textavsnitt, en bild eller någon erfarenhet som eleverna väntas ta del av eller lära sig medan 
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bokstaven U står för uttalande eller utsagor som mer eller mindre kan relateras till fältet. 

Elevernas uppgift blir att sorterar de givna utsagorna till en viss bild. De givna utsagorna är 

till för att eleverna ska lära sig de korrekta formuleringarna om de olika fenomen som står i 

den givna bilden som dem får. Läraren kan använda denna modell i de mest skiftande 

sammanhang där målet är att eleverna skall aktivt tränga in i och bearbeta ett kunskapsfält 

samtidigt som de vänjer sig vid ord och utryck som hör till fältet. Denna inlärningsmodell är 

betydelsefull för två- och flerspråkiga elever, där de kan träna bland annat på 

meningsbyggnad och grammatik ((Bratt 1985:52–53). Bratt poängterar att bild- och text 

modellen fungerar utmärkt vid inlärningen och utvecklingen av elevernas språk och 

framförallt för tvåspråkiga och invandrarelevernas språkutveckling i klassrummet (Bratt, 

1985:53).  

 

Aulin- Gråhamn, Person och Thavenius nämner i sin bok ”Skolan och den radikala estetiken” 

filosofen John Deweys som redan tidigt förklarade betydelsen av att barn behöver gå utifrån 

sina egna intressen och fantasi i bildskapandet som skulle ske i samvaro med andra för bästa 

tänkbara undervisning. Lundberg anser dock att bilden kan ha en positiv inflytande om den 

kan motivera eleven, utvecklar fantasin och skapa villkoren för samtal. (Aulin- Gråhamn, 

Person och Thavenius, 2004) 

 

Jonsson, 2006 har skrivit en avhandling ”Läsningens och skrivandets bilder” där hon studerar 

bildens användning i läs- och skrivinlärning. Enligt Jonsson är bilden en naturlig väg i barnets 

skriftspråkliga utveckling.  Hon framhåller att bilden kan göra texten mer livlig och begriplig 

för barn som har kommit en bit i sin läsutveckling. Författaren lyfter upp Vygotskji och 

Piaget, som både menar att bilden är ett språkligt verk, där barnet utnyttjar bilden för att 

beskriva eller förmedla något. Hon tar också upp det synliga språket, när barnet ritar och 

berättar kan det förstärka utvecklingen av skrivprocessen . Vidare lyfter Jonsson upp Birgitta 

Kylbergs tankar som säger att bilder i böcker och även de bilder som eleverna tillverkar själva 

är en viktig del i språkutveckling. Eleverna tar hjälp av olika taktiker som  synliga och 

traditionella avkodningsstrategier för att förstå den lästa texten.  Ahlner Malmström (1998)  

och Jonsson (2006) är eniga om att det finns fördelar med bild som metod i klassen. De menar 

att bilden är en användbar metod som läraren kan använda sig av i undervisningen för att 

främja språkutvecklingen. De anser att bilden ger en grund till ett muntligt språk och anses 

vara ett bra verktyg för eleverna att utrycka sig och samtala igenom. Jonsson menar också att 

bildens sätt att fungera hjälper eleverna och framför allt de elever som ligger efter i 
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utvecklingen få chansen att yttra sig genom bild och visa att dem förstår stoffet genom att 

berätta om bildens innehåll. Vidare anser Ladberg (2003) att samtalet kring en bild hjälper 

språket att växa hos eleverna. Bilden och skapandet ger elever potential att uttrycka känslor 

och tankar. (Ladberg, 2003) 
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3 Metod och tillvägagångssätt 
 

I boken ”Metod helt enkelt ”poängterar Larsen att metod är ett hjälpmedel som används för 

att få svar på frågor genom att ordna fram, planera och tolka förklaringar och få ny vetande 

inom ett område (Larsen 2009:17). Denna undersökning är en fallstudie i syfte att få djupare 

kunskap hos ett mindre urval personer. Min studie är baserad på observationer och kvalitativa 

undersökningar, där syftet är att få fram och förstå helheten av enskilda fenomen. Genom 

detta val blir det möjligt för mig att få ökad förståelse för hur ett litet antal av lärare arbetar 

språkutvecklande för att hjälpa två- eller flerspråkiga skolbarn. Observationerna som jag 

genomförde ägde rum under mars månad i Solskolan både i klassen och utomhus. En del 

intervjuer gjorde jag efter observationstillfällen med respektive lärare.  

 

I boken ”Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap” påpekar Stukat att den 

kvalitativa föreställningen har sina grunder i humanvetenskap. Hermeneutiken och 

fenomenologin är vetenskapsfilosofiska inriktningar och ligger i första hand som bas i 

humanvetenskap. Humanvetenskaperna grundar sig i att beskriva förståelsen för fenomen 

eller se relationer mellan olika fenomen. Fenomenologin innebär att sträva efter att förstå och 

tolka världen. Hermeneutiken strävar efter att försöka förstå och utveckla förståelsen fram och 

tillbaka från helheten till delarna och från delarna till helheten igen, vilket i mitt fall innebär 

att jag försöka förstå de olika delarna av lärarnas arbetssätt och utveckla förståelsen genom att 

pendla tillbaka för att förstå helheten av pedagogiska arbetssättet i skolan. Jag valde denna 

metod, eftersom jag fann den som mest passande för min studie. ( Stukat 2005:32). 

 

Jag har i min fallstudie noggrant valt ut vilka ämnen och vilka frågor som ska används under 

intervjuerna för att det materialet som jag får som resultat i mitt examensarbete ska kunna ge 

svar för mitt syfte och min frågeställning, vilket gör det möjligt för mig att få så hög 

reliabilitet och validitet i arbetet så möjligt.  

 

I min undersökning har jag valt ut en flerspråkig skola i Stockholms kommun som i 

undersökningen kallats för Solskolan. I denna skola har jag valt att genomföra observationer 

och intervjuer med fem lärare varav tre av fem klasslärare och ett modersmål och en annan 

resurslärare. De fem lärarna jag valde arbetar på Solskolan med elever på årskurs tre, medan 

modersmålsläraren brukar arbeta i flera skolor. Eftersom modersmålsläraren inte har valt att följa 
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alla arbetsmetoderna som används i Solskolan i så hög grad som klasslärarna och resurs läraren 

har hon inte heller berättat så mycket om dessa metoder under intervjun. Hon berättade bara att 

hon ofta använder sig av drama i Solskolan och även i andra skolor som hon arbetar på.  

 

De lärare som jag har intervjuat har avidentifierats och benämns endast med första bokstaven 

i deras tilltalsnamn.  Jag har använt mig av bandspelare vid intervjuerna. Eleverna är mellan 8-

9 år gamla. Det flesta elever i Solskolan är två- eller flerspråkiga. Det finns även en liten andel 

elever som inte överskrider 8 % med svenska som modersmål. Varje intervju pågick 30-60 min 

och har nedtecknats för att vara till hjälp i analysen av mitt material. Efter varje intervju förde 

jag ner upplysningarna skriftligt när jag kom hem på datorn för att gör det enkelt för mig för 

analysen. Vilket Kalve kallas för stadium för utskrift. (Kalve, 1997). 

 

3.1 Observationerna 

Enligt Larsen är observation något vi har sett och handlar om att vi finns i en situation som är 

relevant för undersökningen och antecknar observationer som utgår från sinnesintryck. (Larsen, 

2007:89). Jag valde en icke-deltagande observation i min studie, där observatören inte påverkar 

uppförandet hos dem som undersöks (Larsen, 2007:90). En observation genomfördes den 14mars 

2010, utomhus i skogen med lärare och sina elever som gick i årskurs tre i Solskolan. Jag skulle 

observera en aktivitet som skulle genomföras av 13 eleverna i skogen (se sidan 24). Jag 

observerade eleverna sammanlagt under ca 45 minuter, papper och penna användes för att 

dokumentera observationen. Genom denna observation utomhus skulle jag med hjälp av lärarens 

förklaring på mina frågor tolka meningen och syftet med aktiviteten i skogen. En annan 

observation genomfördes i klassrummet med läraren och 10 elever i årskurs tre (se sida 29-30). 

Jag observerade konstant i 35 minuter och skrev det som eleverna fick göra ner på papper.  

 

3.2 Intervju  

I boken ”Intervju - konsten att lyssna och fråga” klargör Jacobsen betydelsen av strukturerade 

forskningsintervjuer där jag som undersökaren väljer en intervjuguide och på förhand förbereder 

en uppsättning frågeställningar inom ett ämne som ska hanteras under intervjuerna för att alla 

informanterna ska få så lika information som möjligt (Jacobsen 1993:19). Jag har under mina 
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intervjuer ställt i princip samma frågor till alla intervjupersonerna . Jag har valt att i stort sett ha 

öppna frågor i varierande ordning eftersom det inte är ordningen som spelar roll utan det viktiga 

är att låta lärarna berätta hur de arbetar på Solskolan med utepedagogik, drama och bild. 

 

Jag upplevde en god sinnesstämning under intervjun med mina intervjupersoner. Jag kände 

däremot problem i början med att få svar från några av intervjupersonerna som blev 

rekommenderade av rektorn. Detta var på grund av några av lärarnas frånvaro från skolan med 

olika anledningar. Därefter och när alla intervjupersonerna som var borta kom tillbaka fick jag 

kontakta dem via mail och telefon för att boka tid för intervjun. Jag berättade även att jag ville 

genomföra intervjuer och observationer i skolan. Vid intervjun med mina intervjupersoner var jag 

noga med att säga vad intervjun skulle handla om.  

 

Men jag upplevde i efterhand att det hade varit bättre för intervjupersonerna att få intervjufrågorna 

några dagar innan intervjun. Då skulle intervjupersonerna haft möjlighet att förbereda sig mycket 

bättre. Jag kan i och för sig inte med säkerhet veta om intervjupersonerna skulle lägga ner tid för 

att förbereda sig för intervjun. Jag påminde gång på gång under intervjun att jag är intresserad av 

att få del av lärarnas erfarenhet av användningen av utepedagogik, drama och bild. 

3.3 Urval av undersökning 

Jag har i min studie använt mig av den strategisk urval. Det är ett tillvägagångssätt som 

förespråkas av Tost för att göra undersökningar av en grupp. Det här är inte ett generell eller 

typisk studie, utan en fallstudie där jag väljer att presentera två mångkulturella skolors 

språkutvecklande arbetssätt och utgår ifrån betydelsefulla personer. Enligt Stukat skall man välja 

ut några intressanta variabler eftersom man tror att deras svar har stor betydelse för hur de svarar 

som t.ex. ålder, utbildning och kön (Stukat 2005:62).   

 

Jag har i första hand tagit kontakt med rektorn på den två- och flerspråkiga Solskolan via e- post 

och telefon och skickat all information angående min fallstudie och intervjufrågorna. Rektorn i 

Solskolan har hjälpt mig genom att ge tips på vilka lärare som anses passa för att bli intervjuade i 

min undersökning. Men eftersom några lärare som rektorn rekommenderade var just då under den 

tiden borta med olika anledningar fick jag vänta och ringa in flera gånger för att få kontakta dem. 

Några av de intervjupersonernas frånvaro från skolan orsakade försening med genomförandet av 

mitt arbete. Men allt gick som planerat till slut.  
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Etik 

När man forskar kring ett ämne är det enligt forskningsetiska principer från Vetenskapsområde 09 

viktigt att ett etiskt övervägande görs när det gäller samtycke, information och konfidentialitet.  

Enlig informationskravet ska forskaren meddela de som blir inblandade i forskningen om den 

aktuella studiens uppgift och syfte. Rektorn på Solskolan gav mig några förslag på några lärare 

med erfarenheter kring ämnet och jag valde själv bland de förslagna lärarna vilka jag intervjuade. 

Jag skickade på förhand skriftlig information till de lärare som skulle intervjuas och förklarade 

uppgiften och syftet med mina frågor kring ämnet. Jag förklarade tydligt för intervjupersonerna att 

de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Enligt samtyckskravet ska deltagarna själva 

bestämma om de ska delta. Forskaren skall meddela aktörerna att de måste vara över 15 år. 

Lärarna tackade inte nej till att delta i undersökningen. 

 

Enligt konfidentialitetskraven ska forskaren meddela informanterna att deras identitet och den 

information de lämnar skyddas och anonymiseras samt att skolan inte ska kunna urskiljas i 

studien och ingen utomstående kommer att kunna ta del av den givna informationen. Lärarna har 

informerats om att den information de lämnat endast kommer att användas i mitt examensarbete. I 

boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun” poängterar Kvale att forskaren måste bära ansvaret 

för de berörda personerna i undersökningen. Forskaren skall även ha räknat med följderna som 

studien kan ha för alla som har deltagit (Kvale, 1997).  

Enligt nyttjandekraven skall forskaren meddela informanterna att när undersökning färdigställts 

kommer den att publiceras på Internet och att alla kommer att ha tillgång till att läsa den. Därför 

informerade jag muntligt de lärare jag intervjuade att mitt examensarbete kommer att bli 

publicerat i DIVA.  

 

Presentation av Solskolan 
Solskolan ligger vid ett skogsområde och utomhuspedagogik är ett utvecklingsområde som 

både skapar lust och engagemang hos eleverna. Skolan består av 500 elever och är fördelad på 

förskola, förskoleklasser, lågstadiet, mellan och högstadiet. jag har bara varit i lågstadiet 

klasser, vilka inkluderar elever som går i årskurs 1-3. Lärarna arbetade tillsammans delvis 

med varandra i arbetslag. Varje klasslärare arbetade med sina elever på sitt eget sätt som 

skilde sig inte så mycket från de andra klasslärarna. Lärarna hade många genensamma teman 

och undervisningsplaner, vilka de samarbetade i arbetslagen med. Enligt informationen jag 

fick av lärarna består Solskolan av 92 % av två- och flerspråkiga elever. Eleverna har i 
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Solskolan tillgång till undervisning i modersmål. Men modersmålsläraren är inte anställd 

endast för Solskolan, utan undervisar i flera skolor. Det finns inga relationer mellan elevernas 

klasslärare och modersmålsläraren. Enligt klasslärarna vore det mycket bättre för flerspråkiga 

eleverna om det fanns samarbete mellan klasslärarna och modersmålsläraren. Vilket enligt 

klassläraren är både tid och ekonomisk krävande projekt.  

 

 Nedan kommer jag att presentera lärarna jag har intervjuat i Solskolan: 

 

Ø A är lärare sedan 20 år. Hon är i 46 årsåldern. Arbetat på en mångkulturell skola 

innan, där de flesta elever var två- och flerspråkiga. Hon började i Solskolan för 8 

år sedan som klasslärare för årskurs ett. Hon har undervisat elever i årskurs ett till 

tre i matte, svenska och engelska.  Nuförtiden undervisar hon i årskurs tre.  

Ø B Är lärare sedan 17 år. Hon är 42 år gammal Har arbetat i Solskolan i 11 år 

sedan. Hon är klasslärare och undervisar kärnämnen i årskurs tre. 

Ø D är förskolelärare sedan 8 år. Arbetar på lågstadiet i solskolan som klasslärare, 

när det behövs. Tidigare arbetat i en förskola, hon är förskolelärare sedan 2002  

och är själv tvåspråkig. I solskolan arbetar hon som resurslärare.   

Ø L Är i trettioårsålder och hon är utbildat till lågstadielärare. Hon tog sin examen år 

2005 och sedan dess har arbetat i Solskolan som klasslärare för årskurs tre. L 

undervisar eleverna svenska, matematik och engelska. Det finns bara endast två 

barn med svenska som modersmål i hennes klass.  

Ø M är modersmålslärare sedan 10 år. Arbetar med två- och flerspråkiga barn på 

grundskolan.  Hon är själv tvåspråkig.  
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4 Resultat och analys 
I det här avsnittet kommer jag att presentera resultaten från undersökningen som är kopplade till 

arbetets syfte och frågeställning. Jag kommer att lägga fram resultaten i tre stora rubriker, 

nämligen utepedagogik, drama och bild. Detta utifrån respondenternas utsagor och 

observationerna som tydligt visa vilka arbetssätt och undervisningsmodell lärarna använder sig av 

för att hjälpa andraspråkselever i Solskolan. Jag kommer vidare att koppla resultaten till teorier 

inom området. När jag använder benämningar som utemiljön, utomhusundervisning, naturen 

och utevistelse anser jag att detta omfattas av begreppet utepedagogiken.  

 

4.1  Hur kan utepedagogik som arbetsmetod främja två 
och flerspråkiga barns språkutveckling? 

Nedan utrycker intervjupersonerna sig angående vilka fördelar det finns med användningen av 

utepedagogik som arbetsmetod med eleverna i Solskolan. Jag har även skrivit om mina egna 

observationer.   

 

Eleverna får kunskaper genom att samla intryck av egna sinnen från naturen genom utepedagogik. I 

Solskolan använder lärare A sig av utomhuslektioner ganska ofta för att det stimulerar barnens sinne 

och de förstår de språkliga ord och begrepp på ett bättre sätt genom att vistas i naturen. De barn som är 

två- och flerspråkiga har nytta av att vara i naturen och förstå olika betydelser på olika begrepp genom 

att använda sina sinnen. 

 

Lärare B säger ”ute i naturen får barn möta språkkunskaperna direkt genom att få uppleva dessa”.  

 

D föredrar att hjälpa flerspråkiga elever genom att inte använda sig och fokuserar sig på 

utepedagogik. Hon säger ”i naturen känner eleverna sig fria och springer och leker”. Det blir 

oordnig och läraren känner svårighet i att samtal och vara tillgänglig för alla lika mycket. 

Därför föredrar hon att vara i klassen, där läraren kan bättre konversera med eleverna och 

eleverna emellan.  

 

B menar att lärandet börjar från elevernas sinnen, när de hör, ser saker omkring sig, luktar, rör och 

utvecklas genom utepedagogiken, där de blir inspirerade från omgivningen i naturen. Eleverna lär sig 

på olika sätt . En del lär sig genom att höra, andra genom att se, lukta och några genom att röra och 
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känna. Utepedagogik är ett billig och bra redskap att låta eleverna utveckla sitt språk med. Hon säger 

att ”genom utepedagogiken sker en blandning av sinnesintryck, där synen många gånger blandas med 

doften och känseln. B anser att utepedagogiken bryter den traditionella undervisningsmetoden som är 

vanligtviss enbart bunden till läroböcker och klassrumsmiljö”. 

 

Eleverna kan inte lära sig och utveckla sitt språk bara genom att man använder utepedagogik som 

metod. Läraren upplever att en del av två- och flerspråkiga barnen har svårt att förstå matematiska ord 

och eller språklig begrepp som finns i sagor och försöker att passa på när de är ute i naturen att 

förklara dessa ord för eleverna genom olika genomtänkta aktiviteter, där orden sätts i olika naturliga 

sammanhang. (L) 

 

L säger ”jag använder mig av två korgar den ena låter jag eleverna fylla med t.ex. 10 stycken bruna 

blad och den andra korgen fylls med 20 stycken stenar eller blad också av eleverna och sedan samtalar 

jag tillsammans med två- och flerspråkiga barnen om att den ena korgen innehåller hälften så mycket 

blad eller dubbelt så mycket blad, då lär de sig ordet hälften så mycket eller dubbelt osv.”.  

 

B säger ”jag märker hur elever engagerar sig för att upptäcker nya fenomen med stor nyfikenhet ute i 

miljön. Ofta vill några barn vara kvar lite längre i t.ex. skogen för att fortsätta göra olika aktiviteter”.  

 

D uppger att ”samtal som sker i klassen är mer givande än de som sker utomhus, eftersom 

läraren har tillsyn på eleverna och mer tid. Samtalstillfällena som eleverna har i klassen 

brukar många gånger handla om elevernas olika kulturer. Eleverna får hjälp att hitta en saga 

som handlar om deras kultur och tradition genom att fråga sina föräldrar eller 

modersmålsläraren för att de ska därefter översätta den till svenska”.  

 

Här framkommer tydligt att intervjupersonerna anser att utepedagogik är en miljö som 

stimulerar och inspirerar elevernas alla sinnen samt involverar, bygger och utvecklar 

språkkunskaperna. B anser i enlighet med (Hartman, 2005, Fransson, 1995 Nordlund, 

Rolander & Larsson 2001) att ute i naturen får barn möta språkkunskaperna direkt genom att 

få uppleva dessa. Lärandet och kunskapsutveckling kommer först i kontakt med våra fötter 

och händer, ögon och öron och utvecklas sedan genom inspiration av omgivningen. Westlund, 

1996 och Dahlgren och Szczepanski, 2005 är överens om samma sak och gör ett komplement, 

där de menar att utemiljön involverar alla sinnen och för samman teoretiska och praktiska 

kunskaperna med varandra. (Westlund, 1996 och Dahlgren och Szczepanski, 2005) 

 



 24 
 

B säger ”det som eleverna känner i utemiljön går inte att på något sätt att ersätta med 

böckerna i klassrumsmiljö”.  En tolkning av detta kan vara att utepedagogik är mer värdefull 

och språkutvecklande än den traditionella undervisningen i klassrummet. En annan tolkning 

kan vara att eleverna lär sig och utvecklar sitt språk utan att känna stress och oro eller att vara 

bundna till en bok. Vilket Mårtensson förklarar att eleverna i utemiljö får lustfyllda känslor 

för lärande och språkutveckling. (Mårtensson, 2004).  

 

L säger å ena sidan att eleverna inte kan lära sig språket enbart genom användning av ute-

pedagogik som metod. Å andra sidan säger hon att hon förklarar de svårförklarade och 

obegripliga orden genom olika aktiviteter i naturen. Jag tolkar detta som att L arbetar 

omedvetet på ett integrerande arbetssätt genom att hon integrerar språkliga och svår-

förklarade orden för två- och flerspråkiga barnen med material som finns i utemiljön (naturen) 

genom utepedagogik.  

 

 D säger ”jag väljer inte utepedagogik eftersom det är ett störande moment” Detta skiljer sig 

ganska mycket ifrån de andra lärarna som lägger tonvikten på utepedagogik som ett bra 

redskap och som stimulerar alla sinnen och främjar språket på olika sätt. Arbetsmetoden som 

D använder sig av motsäger det som Axelsson i sin tidigare forskning har kommit fram till (se 

tidigare forskning) Men den stämmer till en viss del överens med Löthagen, Lundmark och 

Modigh som anser att det är viktigt med att läraren lyfter upp flerspråkiga elevernas kultur 

och se på deras kultur som en tillgång. Vidare menar författarna att det blir ännu bättre om 

flerspråkiga eleverna får förutom att bara översätta texten till svenska vidare berätta öppet om 

den för andra eleverna. Dessutom kan detta arbetssättet enligt Löthagen, Lundmark och 

Modigh stärker deras identitet och självkänsla (Löthangen, Lundenmark och Modigh 

2009:38). 

 

B menar att eleverna är olika och därför lär sig och får språkkunskaper genom olika sinnen. 

Jag tolkar det som att hon lägger vikten vid ett varierande arbetssätt som främjar alla elever. 

Hon talar om elevernas engagemang och nyfikenhet att veta och utforska omgivningen genom 

utepedagogik. Detta stämmer ganska bra överens med det som står i Lop 94 att genom 

utepedagogik får eleverna att känna glädja, lust och få möjligheten att lyckas samt få 

reflektera kring olika fenomen (www.skolverket.se). 

 

 

http://www.skolverket.se/
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Observationer angående utepedagogik som arbetsmetod 

Enligt mina observationer från Solskolan är utepedagogik en mycket bra metod för två- och 

flerspråkiga barnens lärande och språkutveckling. Jag observerade en lektion i skogen, där 

lärarens syfte var att lära eleverna både om naturen och utveckla det svenska språket. Läraren 

hade en gång tidigare haft en lektion med eleverna i skogen och gått igenom det som eleverna 

skulle dramatisera om. Jag fick reda på att eleverna även hade haft tid för att träna på dessa 

olika roller och fått sy olika tygfigurer som skulle symboliserar det som skulle presenteras i 

skogen t.ex. gröna eller bruna blad, tusenfoting, maskar m.m. . Eleverna sitter i klassen och 

jag noterar att de har tagit sina tygfigurer med sig. Läraren berättar att de ska till skogen för 

att genomföra dramaaktiviteten, där varje elev får utrycka sig som om han/hon vore den 

naturföreteelse som han/hon har.   

 

Det är en vacker vinter dag och temperaturen är runt noll grader. Eleverna och läraren börjar 

gå ut ur klassen till naturen. Solskolan ligger nära skogen och man kan nästan se skogen från 

skolan. Det är mycket kallt ute och det har snöat. På vissa ställen är det halt väglag och det 

blåser kallt, men läraren och barnen har rustat upp sig och trotsar vädrets makter. Eleverna 

håller i varandras händer och går två och två. Fingrar och tår börjar ganska snart att stelna till 

och en del barn börjar frysa. Men det tog inte så många minuterar och vi var framme där 

eleverna skulle genomföra sin aktivitet. Det var nämligen samma ställe som de har varit på 

innan. En blek sol lyser genom tunna skyar. Det fanns frön, många ekollon och mörka och 

bruna blad liggande ner på marken där eleverna stannade för att genomföra drama aktiviteten. 

Runt om skogskullen, där de stannade fanns trästockar. Läraren gav instruktionerna om var 

och hur eleverna skulle ligga för att genomföra aktiviteten. Den långa pojken som hade träd 

rollen fick stå i mitten och lyfta upp sin träfigur av tyg, den mörkhåriga flickan fick lyfta upp 

hennes guldiga sol av tyg med både händerna. Två mörkögda pojkar fick ligga på marken 

ganska nära intill trädet och uppvisa två maskar som brukar krypa på marken. En blåögd 

flicka fick ligga mittemot Pojkarna med maskar av tyg som också hade en docka som var 

sydd av svart och brun tyg som symboliserade en tusenfoting. Resten av barnen spelade 

gröna, gula och mörka blad som lade sig omkring trädet och bland maskar och tusen 

fotningen. Det lät spännande eftersom de började prata och utrycka sig. Trädet sade ”jag gör 

luften frisk som är viktig för människan och miljön, jag kan vara de möbler ni använder både 

hemma och i skolan. Solen säger ”jag ger er ljus, värme och energi och är viktigt för 
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människor, djur och miljön. Maskarna svarar ”vi är bra för att vi äter de fallna bladen och 

luftar jorden och medför näring till jorden och träden…” 

Westlund poängterar att undervisning utomhus kan skapa möjligheten att förena 

begreppskunskap, tankemässiga kunskaper och erfarenhetskunskaper. (Westlund, 1996:24) 

 

 

Sammanfattning av hur kan utepedagogik främja två och flerspråkiga 

barns kunskaper och språkutveckling? 

I avsnittet ovan framkommer att flera av intervjupersonerna ser på utepedagogik som en bra och 

lockande arbetsmetod på många sätt. Metoden underlättar för läraren att arbeta med två- och 

flerspråkiga barnen ute i naturen eftersom elevernas alla sinnen involveras och de kan bättre förstå 

och utveckla språket. Det framkom av intervjupersonerna att när eleverna upplever kunskapen 

med sina egna sinnen får de berikande erfarenheter och kan bättre förstå t.ex. många 

svårförklarade ord och fenomen, vilket tyder på att utepedagogik bjuder på en språkutvecklande 

miljö som främjar lärande genom elevernas egna sinnen. Av de fyra lärarna som blev intervjuade 

angående utepedagogk så var bara D som inte använde sig av metoden. Det betyder inte att hon 

inte arbetade på ett utvecklande arbetssätt, eftersom hon arbetade istället med flerspråkiga 

elevernas kultur, vilket i sin tur utvecklar deras språk på ett annat sätt.   

 

En av lärarna talade om att utepedagogik kan bryta den traditionella undervisningsformen och att 

utepedagogiken är en värdefull och betydelsefull arbetsmetod. Detta innebär att utepedagogik är 

en kompletterande arbetsmetod. Att tre av fyra intervjupersoner uttrycker positiva tankar med 

utepedagogik som arbetsmetod tyder det på att metoden är användbar framförallt för två- och 

flerspråkiga barnen, då de kan både främja språk och naturkunskaperna samt att två- och 

flerspråkiga barnen förstår språket med hjälp av sina egna sinnen på ett glädjande, utforskande, 

omtyckt arbetssätt. Fler av intervjupersoner och forskare inom området är eniga om att 

utepedagogik främjar språkutvecklingen då det är en miljö som bjuder på växling och ger eleverna 

fler möjligheter att med eget förnuft lär sig och utvecklas samt att få känna sig lyckat.  
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4.2 Drama som metod 

Nedan utrycker intervjupersonerna sig om hur användningen av drama som metod i undervisningen 

kan hjälpa två- och flerspråkiga att utveckla sitt språk. Jag kommer vidare att koppla resultaten till 

teorier inom området. 

 

M menar att olika samtalsaktiviteter som de två- eller flerspråkiga eleverna genomför i 

klassen genom rollspel utvecklar inte bara språket utan även det sociala sättet att uppföra sig 

på och seder som tillhör kulturen. 

 

Drama är bra för två- och flerspråkiga barnen eftersom de tar på sig en annan roll och 

uttrycker sig oftast utifrån en vardaglig situation. Eleverna känner ofta sig delaktiga och 

glada. Många av de två- och flerspråkiga eleverna känner att de kan och lyckas att uttrycka sig 

på ett korrekt sätt. (B) 

 

Elevernas motivation stärks och de kommer närmare varandra och känner gemenskap. Det är 

också en träning för eleverna att träna på kroppsspråket och kontrollera sig själva, då det 

behövs. Genom drama lär sig barnen hur språket fungerar vid olika vardagliga situationer. Det 

är ett bra redskap för två- och flerspråkiga barn som ska lära sig vilka vid olika 

konversationstillfällen. (D) 

 
Många av två- och flerspråkiga eleverna känner sig osäkra att uttrycka sig. De vågar oftast 

inte tala inför andra eller i grupp. Med hjälp av användningen av drama som metod i 

undervisningen får de bättre självförtroende och blir säkrare på sig själva och de lär sig 

dessutom hur människan ska bete sig i olika situationer. (A) 

 

Drama kan främja två- och flerspråkiga elevernas språkutveckling, eftersom eleverna får 

prova på att vara någon annan i andra vardagliga situationer och samtala utifrån rollen. Detta 

hjälper eleverna att öva på att bygga meningar, samtala och träna på delar av språket. Genom 

drama vågar eleverna mer att tala inför andra och de tystlåtna kommer mer tilltals.(D) 

 

L använder inte drama i undervisningen eftersom hon tror att elevernas chans att höras och 

synas blir mindre i en så stor barngrupp som hon har och att det är ont om tid. Hon har 18 
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barn i klassen. Hon säger vidare att ”två- och flerspråkiga elevernas språk kan främjas på 

bättre sätt genom andra metoder, eftersom de kan lätt glömma de roller de har spelat” 

 

Här framkommer det tydligt att de flesta av mina informanter talar om dramats betydelse för 

två- eller flerspråkiga elevernas språkutveckling.  Bland de kloka tankarna som informanterna 

nämner är att drama främjar språkutvecklingen i grupp eftersom eleverna får samtala och 

träna sitt uttryck, kroppsspråk och sin kommunikationsförmåga tillsammans med andra elever 

och i lärarens närvaro, vilket illustreras av Vygotskijs sociokulturella synsätt, där han menar 

att språkutvecklingen hos barn sker först genom det sociala samspelet och går sedan över till 

det individuella ( Forsell 2005:126-130). Why, (1978) och Rasmusson, (2000) menar att 

drama bidrar till social gemenskap. Många av mina informanter nämner andra fördelar med 

drama användning i undervisningen. De menar att dramat är en av de viktiga redskapen som 

läraren kan använda sig av för att öka elevernas självförtroende, att de vill, vågar och kan 

yttra sig framför andra och känna inflyttande och glädje. Vilket även betonas i kursplanen i 

svenska som andraspråk, när det står att ett av strävansmål är att andraspråkselever skall 

”utveckla en språklig säkerhet i tal och skrift och vill, vågar och kan uttrycka sig i många 

olika kontexter” (www.skolverket.se). 

 

D anser i enlighet med Lindberg 2005, Öfverström (2006), Ladberg (2003), Edvall (2006), att 

genom drama får barnen möjlighet att uttrycka sig utifrån en vardaglig situation och ta på sig 

olika roller. Vidare nämner Lidgren å ena sidan andra fördelar med drama som metod, 

nämligen att det är bra för flerspråkiga eleverna för att de får träna på delar av språket, bygga 

och föra samman samtal samt att som elev öva sig på kunna förklara, stå på sig och övertala 

andra. Å andra sidan nämner Lindgren vissa nackdelar med användning av drama som metod, 

nämligen att eleverna brukar för det mesta koncentrerar sig på rollen och inte på innehållet. 

Jag tolkar det som att drama som metod har många fördelar men den passar inte alla barn och 

inte används av alla lärare. Nackdelen som L nämnde skiljer sig från nackdelen som nämns av 

professorn Lindgren. Detta för att L tycker till skillnad från Lindgren att hon dels inte har tid 

med drama, dels att metoden inte passar för en stor grupp elever.  

 

L säger ”två- och flerspråkiga elever kan glömma det som de dramatiserar om i framtiden och 

det är därför ingen ide att använda sig av drama och rollspel”, vilket skiljer sig från lärare B 

som i likhet med Vygotskys teorier tror att drama och rollspel är bra för flerspråkiga eleverna 

http://www.skolverket.se/
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eftersom de dramatiserar om något som händer i nutid som där efter sparas i hjärnan i form av 

tidigare erfarenheter.  

 

I likhet med Öfverström 2006, Ladberg 2003 Hasch 1992, och Lidberg 2005, nämner en av 

mina informanter att flerspråkiga eleverna få möjlighet genom drama att lära sig de olika 

kulturella sedvänjorna. Även modersmålsläraren är överens om att elevernas egen kultur och 

bakgrund förstärks, när de t.ex. tar på sig olika roller som handlar om deras föräldrars 

agerande, vilka har med deras kultur att göra.  

 

Sammanfattning av Drama som metod 
I avsnittet ovan framkommer det att de flesta av intervjupersonerna är eniga om att drama är 

en bra arbetsmetod och används som ett verktyg för att hjälper två- och flerspråkiga elever att 

bland annat våga uttrycka sig och skapa samtalstillfällen som är betydelsefull för 

språkutvecklingen och för att flerspråkiga ska känna samhörighet, säkerhet, glädje och 

motivation. Det var ingen av intervjupersonerna som nämnde något om att elevernas fokus 

under dramaaktiviteten ligger i rollen och inte i det språkliga innehållet. Men däremot nämnde 

en av mina intervjupersoner några nackdelar som jag inte hittade i min forskning som bland 

annat tidsbrist. Det framkom av M att genom drama får två- och flerspråkiga eleverna 

utveckla språket, men även öva med hjälp av språket sig på att spela traditionella roller som 

handlar om kultur.  

4.3 Bild som metod 

Nedan utrycker intervjupersonerna sig om hur användningen av bild som metod i undervisningen kan 

hjälpa två- och flerspråkiga att utveckla sitt språk. Jag kommer vidare att koppla resultaten till 

teorier inom området. 

 

Eleverna kan genom olika bilder som redan finns i läroböckerna och sagorna få hjälp att förstå texten 

bättre, vilket kan vara som ett hjälpmedel. Men det finns en del flerspråkiga barn som har svårt att 

förstår meningen med bilden och uppfattar bilden utifrån sin egen syn som är påverkat av den kulturen 

eleven kommer ifrån. (B) 
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A använder inte bild som metod i sin undervisning. Hon säger ” det blir rörigt i klassen och barnen 

börjar prata med varandra”.  

 

Två- och flerspråkiga barnen kan främja skriftutvecklingen. Detta eftersom en bild stimulerar barnens 

skrivande, där varje barn får skriva om en bild. Eleverna brukar i klassen få av läraren bilder som 

många gånger handlar om barnens intresse. Läraren klistrar en bild på ett A4 papper och delar varje 

barn en A4 papper med en bild på för att de ska använda sig av bilden och sin egen fantasi och därefter 

skriva en text. (D)  

 

L använder sig ofta av bilden i undervisningen med två och flerspråkiga barnen. De brukar resonera 

kring bilder, tidningar, kort, tv, film och bilder från dator. Detta arbetssätt är enligt L väldigt omtyckt 

av eleverna. L säger att ”när eleverna sysslar med sådant som de är intresserad av blir dem mer 

motiverade, vilket gynnar språkutvecklingen hos eleverna” 

 

Bild som metod kan främja två- och flerspråkiga elevernas språk eftersom eleverna får då och då i 

uppgift att sortera rätta bilder med rätta utsagor.  Detta innebär att eleverna får utsagor som handlar om 

olika saker som finns på olika bilder som barnen får para ihop utsagorna med de passande bilderna.(D) 

 

Observationen om bilder 

Vid en av mina observationer från Solskolan märkte jag hur viktig bilden var för flerspråkiga 

elevers språkutveckling. Det är onsdag eftermiddag och barnen har svenska. De ska lära sig 

om människokroppen. Läraren har skrivit upp på en liten griffeltavla som talar om vad som 

ska hända under dagen. Det står på svenska . Den är låg och riktar sig till någon som är kort, 

nämligen barnet. Det finns ett stort utrymme i klassen som är till samling eller till för att 

genomföra olika aktiviteter. Jag noterar att läraren har lagt en stor plansch av papper, där hon 

har ritat en människokropp med de olika viktiga organen på. Planschen ligger på golvet i 

utrymmet som finns i klassen, där de brukar ibland ha samlig och ibland aktiviteter. Läraren 

ber eleverna sitta runt den stora planschen som består av människokroppens viktiga organ 

som läraren har ritat för att gå igenom de olika organen på ett enkelt och ytligt sätt. Efter 

genomgången delar läraren varje elev en bild som har en storleken på ett A4 papper. På bilden 

som varje elev får står det ritad med färg en av människans viktiga organ. Eleverna får 

därefter i uppgift att ta reda på organens viktigaste funktion i kroppen genom att läsa i 

läroboken. Därefter ska de tala om det för de andra i gruppen i form av en muntlig 

redovisning där varje elev får gömma sig bakom bilden eller får lyfta upp bilden som var och 

en har. Sedan får var och en presentera sitt organ genom att t.ex. utrycka sig som om han/hon 
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vore lungorna, hjärtat eller hjärnan osv.  ”jag är lungorna och jag är den viktigaste delen i 

kroppen för att det är jag som tar in syre som kroppen behöver” säger en elev. En annan säger 

”jag är hjärnan och det är jag som är viktigaste för att det är jag som tänker på allt osv.”. . 

Ladberg menar att samtalet kring en bild hjälper språket att växa hos flerspråkiga elever. Barn 

kan utveckla sitt språk genom att resonera kring en bild (Ladberg,2003) 

 

Det framkommer av intervjupersonerna att bild är för det mesta ett användbar och viktigt 

hjälpmedel i arbetet med flerspråkiga barnen.  L säger att bilder viktig metod i undervisningen 

som hjälper eleverna att utgå ifrån för att utveckla sina diskussioner, vilket illustreras av 

Jonsson, (2006)och Ahlner Malmström (1998)som hävdar att bilden ger en grund till ett 

muntligt språk hos eleven. Enlig Malmström är bilden som ett verktyg för flerspråkiga elever 

att uttrycka sig igenom. Jonsson (2006) anser också att genom bilden får de barn som av 

någon anledning ligger efter i språkligutveckling chansen att yttra sig och samtala. Under 

mina observationer i Solskolan märkte jag att bilden är en viktig metod för alla elever men 

den är framförallt bra för andraspråkselever, där jag håller med Jonsson som menar att bilden 

ger två och flerspråkiga elever möjligheten att uttrycka sig och visa genom bilden att de 

förstår stoffet.  

 

B anser å ena sidan att bilden är ett bra verktyg som i enlighet med Birgitta Kylbergs menar 

att bilden kan främja språkutvecklingen. (Jonsson, 2006). Å andra sidan säger hon i enlighet 

med Ladberg att vissa elever som kommer från andra kulturer kan uppfatta bild på ett annat 

sätt.( Ladberg, 2000) Jag tolkar det som ett normalt fall eftersom människor är olika och kan 

därför uppfatta en bild ur sin egen synvinkel, med sina egna glasögon och om det förekommer 

varierande uppfattningar, då är det bra att alla elever öppet talar om sina uppfattningar.  

 

 

D Säger att bilden är som en utgångspunkt för barnens fantasi och ett mycket bra material 

som underlättar skrivprocessen. Det fungerar även som en väg in i skriftspråket. Jag tolkar det 

som att bilden lyfts upp utifrån en undervisande perspektiv. Vilket illustrerar Jonsson om i sin 

avhandling ”Läsningens och skrivandets bilder”, och menar därtill att en bild är som ett 

språkligverk, där barnen kan utnyttja för att berätta eller förmedla om något. (Jonsson, 2006).  
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I enlighet med Lundbeg, 1984 anser A att bild i undervisningen kan föra elevernas tankar till 

andra miljöer. Bild påverkar en del av elevernas koncentration negativ och läsningen blir t.ex. 

ointressant och oviktig.  

 

D arbetar med bild som främjar språkutvecklingen genom att låta sina elever att sortera bilder 

och meningar med varandra, där varje mening eller några meningar har en bild som motsvarar 

dem. Detta påminner mig om Bratts text och bild modell, där eleverna får arbeta med texter 

och bilder på samma sätt, där eleverna kan se texterna de läser i bilder och får i uppgift att 

lägga ihop texter som hör ihop med en rätt bild. Dessutom anser Bratt att denna modell är 

betydelsefull för två- och flerspråkiga elever, då de kan träna på grammatiken och 

meningsbyggnaden samt att de vänjer sig vid olika ord och begrep.  (Bratt 1985:52-53). 

 

Sammanfattning av bild som metod 

I stycket ovan framkommer det att de flesta av intervjupersonerna använder bilden som en 

metod i undervisningen. Detta eftersom bilden har många fördelar som eleverna och 

framförallt två- och flerspråkig eleverna kan utnyttja för att utveckla sitt språk. En av de 

vettiga tankarna som framkom om bilden av fler av mina intervjupersoner är att med hjälp av 

bilden kan eleverna skriva olika texter samt berätta och förmedla olika tankar och känslor. 

Detta tyder på att bilden kan hjälpa eleverna att utveckla väsentliga utgångspunkter, muntlig 

liksom skriftlig förmedling av tankar och känslor. D nämner bild och text övningen som 

också rör viktiga delar av språket som sammansättningen av meningar. Men om bild kan vara 

en arbetsmetod som främjar språkutvecklingen, betyder det inte att den är fri från att ha 

nackdelar. A nämner att bild kan vara störande arbetsmetod istället för att vara stimulerande 

med den barngruppen hon har. B uttrycker också en negativ tankar angående elevernas olika 

uppfattningar om bilder.  
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5 Slutdiskussion  
I det avslutande kapitlet kommer jag att sammanfatta och belysa resultatet och analysen kopplat 

till syftet med examensarbetet. Jag kommer även att diskutera om studien är relevant för 

yrkesverksamheten. Avslutningsvis kommer jag att ge förslag på vidare forskning angående 

arbetet med två- och flerspråkiga elever.  

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur utepedagogik, drama och bild kan främja 

språkutvecklingen hos två- och flerspråkiga elever samt att visa vilka fördelar det finns med 

dessa tre arbetsmetoder i årskurs tre i en grundskola i Stockholm. Detta är ett litet 

undersökningsarbete och resultatet bygger på observationer och kvalitativa intervjuer med 

fem lärare varav tre av de klasslärare och en är resurslärare och en annan modersmålslärare 

samt genomförde två heldagar av observationer både i klassrums- och utemiljö. Med detta 

arbete vill jag uppmärksamma hur utepedagogik, drama och bild kan hjälpa två- och 

flerspråkiga barnen att utveckla språket. 

  

Min undersökning visar i enlighet med de tillfrågade intervjupersonerna liksom forskningen 

överlag att utepedagogik, drama och bild är språkutvecklande arbetsmetoder. De menar att 

utepedagogik och de estetiska ämnena främjar språkutvecklingen hos två- och flerspråkiga 

barnen på olika sätt och kompletterar det traditionella arbetssättet. Trots att ingen av mina 

intervjupersoner nämnde på rak arm att de arbetade med ett integrerat arbetssätt kom jag i min 

studie och genom mina observationer fram till att de faktiskt arbetar på ett integrerat 

arbetssätt. Vilken Gibbons i sin bok ”stärk språket, stärk lärandet” betonar vikten med att 

arbeta på en integrerad arbetssätt och framförallt i mötet med flerspråkiga barnen. (Gibbons, 

2009)Det är inget tvivel på att dessa tre metoder är språkutvecklande arbetsmetoder i möte 

med flerspråkiga baren, men en del av forskningen jag tagit del samt få tal av 

intervjupersonerna uttryckte någon negativ tanke angående drama och bild. Jag kunde 

däremot inte hitta någon forskning som anger negativa tankar kring utepedagogik. 

Sammanfattningsviss visar min undersökning att Utepedagogik och de estetiska ämnena 

integrerar språket och sammanbinder den i flera av barnet sinnen, känslor och tänkande på ett 

naturligt och lustfylld sätt som främjar språkutvecklandet och mycket annat hos två- och 

flerspråkiga barnen. 
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 Utepedagogik som arbetsmetod 

Mitt material, mina observationer och den relevanta forskningen som jag tagit del av i min 

undersökning visar hur utepedagogik kan vara språkfrämjande för två- och flerspråkiga elever 

eftersom 

• Det stimulerar två- och flerspråkiga språkutveckling elevernas sinnen.   

• Det sker integrering av språk med natur material eller språk och matematik i t.ex. 

skogen. 

• Den språkkunskap som upplevs genom sinnena bevaras i minnet i form av 

erfarenheter.  

• Den bryter och kompletterar den traditionella undervisnings metoden.  

• Den ger eleverna möjligheten att lyckas genom att skapa förståelse kring olika ord, 

begrepp och fenomen på ett glädjande, utforskande, stressfri och lustfylld 

arbetsmetod.  

• Den kan för samman och utvecklar språket, tanken och känslorna.  

 

Drama och bild som arbetsmetoder 

Trots att mina observationer och de positiva tankarna som mina intervjupersoner för det mesta 

uttryckte till användning av drama och bild använder inte alla intervjupersonerna sig av alla 

dessa tre metoder i undervisningen för att främja två- och flerspråkiga eleverna av en eller en 

annan anledning. Enligt min undersökning föredrar en del av mina intervjupersoner en eller 

två av metoder förre den tredje eller tvärtom. I vilket fall är min tolkning av detta att det är 

bara bra med variation i undervisningen eftersom vi är olika och lär oss och utvecklas genom 

olika arbetsmetoder. Min studie visar att fler av mina intervjupersoner och mina egna 

observationer liksom den relevanta forskningen överlag att de två estetiska ämnena är viktiga 

hjälpmedel för två- och flerspråkiga elevers språkutveckling. detta eftersom drama hjälper 

flerspråkiga att känna sig säkra, trygga genom den sociala gemenskapen i grupp. Mitt material 

visar att flerspråkiga elevernas språk utvecklas genom att bygga meningar, skapa dialog, våga 

samtala och övertala genom drama eftersom den är en uppmuntrande samtalsaktivitet. Vidare 

visar min undersökning att bild är också en mycket bra arbetsmetod i möte med två- och 

flerspråkiga elever. Eftersom med hjälp av bild stimuleras fantasin och bannar en väg i 

skriftspråket och flerspråkiga eleverna får bättre möjligheter att förmedla tankar och känslor 

muntligt och skriftligt. Men en del av den forskningen jag har tagit del av samt en del av de 
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intervjuade lärarna pekar på ett fåtal nackdelar med användningen av drama och bild som 

arbetsmetod. Mitt material visar att en nackdel handlade en gång om lärarens mottagande och 

uppfattning av en metod, en annan om tidsbrist och någon annan om två- och flerspråkiga 

barnens kultur påverkan.  

 

Ladberg (2000) menar att varje elev är i behov av att känna trygghet, glädje och vara fri från 

stress och hot. Varje elev är även i behov av att känna sig motiverad, omtyckt och tro att 

Han/hon har chansen att lyckas. Ladberg anser att utifrån hjärnans sätt att arbeta är dess ovan 

nämnda känslor nödvändiga för att på bästa sätt utveckla språket. Det som mitt material visar 

kan för det mesta stämma överens med det som Ladberg nämner. (Ladberg, 2000:42).  

 

Avslutningsviss kan två- och flerspråkiga språkutveckling gynnas av ett klimat som präglas 

av öppenhet och variation. Där man som lärare väljer många vägar för att arbeta 

språkutvecklande, vilket gör att flera sinnen är integrerad. 

 

 

5.1  Avslutande reflektioner 

Anledningen till att resultatet av min undersökning om utepedagogik, drama och bild bär 

många positiva uppfattningar i sitt innehåll kan troligen bero på att lärarna i Solskolan ofta 

går på fortbildningskurser. Det kan även bero på att lärarna upplever goda resultat genom att 

använda sig av dessa arbetsmetoder. Eftersom jag valde att undersöka och observera årskurs 

tre elever som bestod ungefär av 92 % av två- och flerspråkiga barn hade jag inte förväntat 

mig att utepedagogiken skulle vara lockande på det sättet. Detta för att enligt min VFU 

erfarenheter vet jag att barn som kommer ifrån andra kulturer brukar oftast vara skeptiska till 

att vara ute, många gånger p.g.a. det kalla klimatet. Men tydligen så var dessa barn i 

Solskolan vana vid detta arbetssätt. Jag hade inte heller förväntat mig många positiva 

ståndpunkter som framkom i studien gällande drama och bild. Detta eftersom varken bild eller 

drama har enligt mina erfarenheter från skoltiden haft så stor plats och betydelse i de flesta 

skolorna. Men jag får inte glömma att vi människor utvecklas och beprövar oss hela tiden 

med nya metoder för att lyckas och kunna hjälpa andra. 
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5.2 Examensarbetets relevans 

Detta examensarbete är relevant för förskolelärare i skolor och yrkesverksamma pedagoger i 

förskolor. Då det kan hjälpa vissa lärare och förskolepersonal som arbetar med två- och 

flerspråkiga elever i lågstadiet och även i förskolan. Detta examensarbete är också bra för 

lärare som fortfarande arbetar på ett traditionellt undervisningssätt och som har svårt att 

hjälpa två- och flerspråkiga elever med sin språkutveckling.  

 
 

5.3 Vidare forskning 

 
Jag föreslår vidare forskning inom området och det vore värdefullt att göra liknande arbete 

och jämföra två skolor med varandra, där den ena präglas av nyare arbetssätt och den andra av 

de traditionella undervisningsmetoderna. Vidare är det även intressant att undersöka flera 

estetiska och andra pedagogikiska arbetssätt som kan främja två- och flerspråkiga elevers 

språkutveckling. 
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Bilagor  
 
Bilaga 1  
 
Brev till lärare 
 

Hej  

Jag är en student som heter Lina Yousif och läser sista terminen på lärareutbildningen mot 

yngre åldrar vid Södertörns högskola. Innan jag avslutar mina heltidsstudier skall jag skriva 

ett examensarbete på 15 högskolpoäng. Den ska vara färdig 20:e  april 2010.  

 

Syftet med min studie är att se hur pedagogerna arbetar för att hjälpa tvåspråkiga barns 

språkutveckling i solskolan i årskurs tre. Jag skulle vilja undersöka vilka arbetssätt använder 

lärarna sig av för att arbeta språkutvecklande. En av de anledningarna till att jag gör denna 

undersökning är för att jag personligen behöver veta hur jag själv skall arbeta med två- och 

flerspråkiga elever och hoppas på att upptäcka nya metoder och arbetssätt.   

Därför undrar jag om det skulle vara möjligt att intervjua 4-5  lärare som arbetar inom …. 

jag har varit i kontakt med … och han var positivt och kom med förslag.  Jag vill höra av mig 

så att jag kan få ett möjligt godkännande. 

 

Skolan och de pedagoger som blir intervjuade kommer inte att nämnas och urskiljas. De 

pedagoger som deltar i intervjun får avbytta sin deltagande när de vill. All material kommer 

att hanteras hemligt och de informationer jag får kommer att bara användas för mitt 

examensarbete.  

 

 

Jag skulle gärna vilja studera detta och är väldigt tacksam för svar.  
 
Ni kan nå mig på telefoner: …… eller via mail: ………………  
 

 

Tack på förhand 

Med vänlig hälsning/ Lina Yousif  
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Billaga 2 

 

Jag heter Lina Yousif och studerar lärare utbildningen vid Södertörns högskola. Jag kommer 

att skriva mitt examensarbete under 10 veckors heltidsstudier. Syftet med mitt examensarbete 

är att undersöka olika metoder som kan hjälpa tvåspråkiga barn att utveckla sitt språk i den 

mångkulturella skola. Jag skulle vilja intervjua dig och andra pedagoger inom detta område. 

Skolan och arbetslaget kommer inte att urskiljas i studien och namnen på pedagogerna 

kommer inte heller att nämnas. Allt som meddelas av er kommer att vara konfidentiellt. Det 

som ni säger kommer bara att användas i mitt examensarbete och ingen annan stans.  Du kan 

när du vill stoppa deltagandet på intervjun.  

 

Tack på förhand  

Med vänlig hälsning/ Lian Yousif 

 

Intervju frågor 

 

Ø Vad är din utbildnings bakgrund och när tog du din examen? 

 

Ø Hur arbetar du för att stödja tvåspråkiga barns språkutveckling? 

 

Ø Vilka arbetssätt och metoder använder ni för att utveckla barnens språk? 

 

Ø Varför väljer du att arbeta utifrån dessa metoder? 

 

Ø Vad bör man tänka på när man arbetar med två- och flerspråkiga barn för att utveckla 

deras språk kunskaper? 

 

Ø Vad tycker du är ett språkutvecklande arbetssätt i skolan i årskurs tre och varför? 

 

Ø Har ni något mer att tillägga?  
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