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Abstract	  	  
Language developmental approach - In a multilingual classrom 
 

The purpose of this study was to see how the teacher works with children´s language and 

what working methods they use to develop language, as well as knowledge, among the 

children in a multilingual school. 

 

The main questions for the essay:  

• What reasons the interviewed teachers about language development? 

• What approach do the interviewed teachers describe that they use in their 

multi-lingual children’s group?  

 

In order to collect empirical data to my study I chose to use a qualitative method, which 

consisted of interviews with four teachers in a multilingual class. The study is based on a 

socio-cultural perspective where social interaction, blocking, communication and language 

use is the main tool for children's learning and development. 

 

The results of my study revealed that teachers realize that when they involve teamwork in 

class it enhances the activity among the children. In particular when the bilingual children use 

the language actively in different contexts where they communicate and discuss with each 

other in the teaching subject. When the children use language in different contexts it also 

enables them to develop linguistically and in terms of knowledge. The earlier the teacher 

introduces teamwork in different contexts, the more instructive it is for the children to 

develop linguistically with their skills. Through this they will be able to achieve the objectives 

of their various subjects. 

 

Keyword: Language development, Communication, Teamwork 

Nyckelord: Språkutveckling, Kommunikation, Grupparbete  
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Inledning  
Forskaren Lorentz, fil.dr. i pedagogik och forskare vid Lunds universitet, beskriver att dagens 

skola kan vara en mångkulturell skola. Flera elever och pedagoger, men också en ledning, 

med olika kulturer och bakgrunder kan mötas i samma skola. I en mångkulturell skola 

kommer barnens språk att påverkas, när deras egna språkkunskaper inte är tillräcklig för att 

göra sig förstådd för pedagogen eller sina vänner. I detta sammanhang har pedagogen 

ansvaret att vägleda och motivera barnen under deras inlärningsprocess (Lorentz 2009, s. 43 

& 46).  

 

Säljö belyser genom de sociokulturella perspektiven att barns språk utvecklas genom 

kommunikation och socialt samspel med andra individer. Det är även viktigt att pedagogen 

redan i början är medveten om varje barns styrkor och svagheter inom språket när 

aktiviteten/undervisningen ska planeras (Säljö 2000). Tankarna kring barns språkinlärning 

väcktes inom mig när jag var ute på VFU under utbildningen. Där mötte jag flertalet barn med 

språksvårigheter och jag såg skillnaden mellan barnens kunskaper och hur de lär sig på olika 

sätt. Enligt Lorentz har pedagogen ansvaret att se till varje barns språkutveckling samt 

anpassa aktiviteterna och undervisningen efter deras nivå. Språket är en viktig aspekt för att 

barn ska göra sig förstådda för omgivningen och själva förstå, så att de kan kommunicera och 

samspela med varandra (Lorentz 2009).  

 

Enligt Lgr 2011 har pedagogen ansvaret för att skapa en likvärdig undervisning anpassad 

utifrån barnens förutsättningar och behov. Pedagogen har möjlighet att förenkla aktiviteten 

och undervisningen genom att använda sig av olika metoder, t.ex. att samtala, läsa, leka eller 

grupparbete, för att utveckla kunskapen och den språkliga kompetensen hos barnen. Samtidigt 

påpekas det också att pedagogen ska förbereda sin aktivitet efter varje barns bakgrund, språk, 

kunskaper och tidigare erfarenheter. På grund av att alla barn är olika och lär sig på olika sätt, 

har pedagogen ansvaret att utföra aktiviteten efter barnets individuella krav (Skolverket 2011, 

s. 8 & 9).  
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Bakgrund  

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter,  

språk och kunskaper (Skolverket 2011, s. 8). 

 

Jag valde att i den här undersökningen se närmare på hur ett antal pedagoger från 

förskoleklass och årskurs 1-3 arbetar med språkutvecklande undervisning i ett mångspråkigt 

klassrum. Enligt forskarna Holmegaard & Wikström (2004) är språkutvecklande arbetssätt en 

undervisningsmetod för barns utveckling och inlärning. Denna inlärning kan inte enbart ske 

genom de olika läroböckerna. För att det ska ske en språklig utveckling hos barn kan 

pedagogen förenkla undervisningen genom olika arbetsmetoder, som t.ex. grupparbete, där 

barn kommer kunna utvecklas inom språket. Där har barnen möjlighet att diskutera med 

varandra och dela med sig av sina kunskaper.  

 

Forskaren Gibbons beskriver att grupparbete bidrar till att utveckla barns språkliga kunskaper 

och bli mer säkra på deras språkanvändning, då de ges möjligheten att samtala och 

kommunicera med varandra. Syftet med att låta barn kommunicera med varandra i 

smågrupper och parvis är att barns språkinlärning påverkas positivt genom att: 

 

1. Eleverna får höra språket talas av andra än läraren - variationen och inflödet blir 

större.  

2. Eleverna interagerar mer med andra och utflödet blir därför också större. De turas 

om mer och känner större eget ansvar för att göra sig förstådda när inte läraren finns 

till hands. Det är med andra ord eleverna själva som sköter språkinlärningen.  

3. Det eleverna hör och det de lär sig ingår i ett sammanhang. Språket används på ett 

meningsfullt sätt i ett bestämt syfte. (Gibbons 2013, s. 51)  

 

I detta sammanhang menar även Gibbons att kommunikationen i klassrummet inte ska vara så 

att barn svarar på frågorna ur en lärobok, utan att pedagogen ska ställa öppna frågor till barnet 

där ordet är fritt. Genom det har barn möjligheten att använda språket för att kunna diskutera i 
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klassrummet. Samtidigt är det också viktigt att pedagogen påpekar att inget svar är fel så att 

barnet inte bör tänka att den kommer svara fel. Syftet med det är att barn som är tystlåtna i 

klassrummet lyfts fram samt att barnet vågar utföra en diskussion fritt i klassrummet. Sådan 

diskussion leder till att barnet utvecklar sina tankar kring ämnesinnehållet och att barnet får 

möjligheten att använda språket, vilket bidrar till deras språkliga utveckling (Gibbons 2013, s. 

51f).  

 

Enligt Gibbons utvecklas barn lättare inom språket när de kommunicerar med andra vuxna 

och barn i deras omgivning. Det vill säga att det tvåspråkiga barnet utvecklar sitt språk 

snabbare när de får möjligheten att använda språket i vardagliga omständigheter. För att 

denna utveckling skall ske bör pedagogen skapa möjligheter för barn genom att tillåta barnet 

arbeta i parvis eller grupper där de kan vara aktiva och kommunicera med varandra. Samtidigt 

bör pedagogen också vägleda barnet under deras språkliga utveckling (Gibbons 2013, s. 49ff).  

 

Malmer, metodiklektor, anser att när pedagogen undervisar med olika metoder är det enklare 

för barn att skapa förståelse inom de specifika ämnen som de upplever svårighet med. Genom 

att arbeta efter olika metoder och låta barn samtala med varandra, utvecklas barnet både 

språkligt och kunskapsmässigt. Pedagogerna ska utgå från barns nivå, som grundar sig i deras 

erfarenheter och upplevelser. Samtidigt är det viktigt att barnet får ett rikt ordförråd, så att den 

med hjälp av detta kan reflektera och diskutera kring begrepp (Malmer 2002, s. 28ff). Enligt 

forskarna Löwing & Kilborn utvecklas barnens kunskaper bättre när de får möjlighet att 

samspela och kommunicera med andra barn samt vuxna. För att barn ska kunna utveckla sina 

språkkunskaper bör barnet ha en möjlighet att kunna delta i olika samtalssituationer. Genom 

denna metod kommer barnet att lära sig och skapa förståelse inom ämnet som de har 

svårigheter med (Löwing & Kilborn 2008, s. 28ff & 130). 

 

Pedagogen kan även knyta samman språkundervisningen med andra ämnen som t.ex. 

utepedagogik med svenska eller matematik. Svenska leder till att barn hittar sitt eget 

tillvägagångssätt att kunna utvecklas inom språket och ämnena. Samtidigt har pedagogerna 

och skolan ansvaret för att uppmuntra lärandet där barnet inspireras till att lära sig nya 

kunskaper. Därför ska pedagogen ha förkunskaper om olika arbetsmetoder där pedagogerna 

kan se att barn utvecklar sig språkligt och kunskapsmässigt samt att de når målen i skolan. 

(Skolverket 2011) 
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Även i läroplanen talas det om vikten av ämnesundervisning. Skolan bör se till att barn 

utvecklar sin kunskap och inlärning, samt får förtroende för sin egen förmåga. För att denna 

utveckling skall ske bör pedagogen se till att undervisningen är anpassad till barnets nivå samt 

integrera kunskaperna genom olika arbetssätt.  

 

Undervisningen inom de olika ämnena ska kunna leda till att barn utvecklar sina kunskaper 

samt att de kan uttrycka sig i tal och skrift. Det är också viktigt att barn har ett språkbruk som 

de kan använda i vardagen, samhället och framtiden. Målet med undervisningen ska vara att 

barnet skapar förståelse för skriftspråkets grunder. Genom detta kommer barnet enklare att 

kunna förstå innehållet i själva undervisningen (Skolverket 2011, s. 13).  Även i Läroplanen 

för grundskolan nämns det att språket har en stor betydelse för barns kunskapsutveckling i 

skolan och deras framtid. Skolan har ansvaret att skapa möjligheter för deras språkutveckling 

(Skolverket 2011, s. 222 & 239). Pedagogen ska stödja barn som är tvåspråkiga med deras 

språkutveckling. Det vill säga att barn som har ett annat språk än svenska som modersmål får 

stöd i båda språken. Genom detta har barn möjlighet att utveckla sin kunskap samt skapa 

förståelse för sin egen och andra språk/kultur (Skolverket 2011, s. 239).  

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur fyra pedagoger resonerar runt/om 

språkutvecklande arbetssätt i ett mångspråkigt klassrum. Mina frågeställningar blir därför:  
 

• Hur resonerar de intervjuade pedagogerna kring språkutveckling? 

• Vilka arbetssätt beskriver de intervjuade pedagogerna att de använder sig av i den 

mångspråkiga barngruppen?  
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Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel kommer jag att redogöra vilka teorier och teoretiska begrepp som jag använder 

i min studie, för att kunna analysera mitt insamlade material och besvara min studies 

frågeställningar. I denna studie kommer begreppen samspel och kommunikation att vara de 

centrala begreppen.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna resonerar kring ett språkutvecklande 

arbetssätt. Därför har jag valt att använda mig av filosofen Vygotskys sociokulturella 

perspektivet där sociala samspelet, stöttandet, kommunikationen och språkanvändningen är 

centrala verktyg för barns språkinlärning och utveckling (Vygotsky enligt Säljö 2000, s. 67). 

Språkinlärningen inom barn sker i många olika sammanhang där pedagogen har ansvaret för 

att skapa sådana möjligheter för barn som gör att de kan använda språket aktivt genom samtal, 

diskussion och samspel. Denna språkinlärning är därmed en social process som både 

pedagogen och barnet bör vara delaktiga i för att kunna få ett bra resultat inom 

språkinlärningsprocessen (Säljö 2000, s. 105).   

 

Enligt Vygotsky sker inlärning genom samspel och kommunikation. Denna utveckling sker 

genom att barn får möjligheten att samspela och dela med sig sina erfarenheter med andra 

barn och vuxna. Även om barnet har lärt sig språkets grund för att kunna göra sig förstådd i 

omgivningen har pedagogen ansvaret att vägleda barnet under deras utvecklingprocess. För 

att barnet skall utvecklas inom språket bör pedagogen och andra vuxna utmana dem aktiv i 

olika samtals situationer vilket leder till att de får ett rikt ordförråd (Vygotsky enligt Säljö 

2000, s. 122ff).  

 

Forskaren Gibbons skriver om filosofen Vygotsky teori om att allt lärande och all utveckling 

är sociokulturell. Barns språkutveckling handlar om hur skickliga de blir på att använda sitt 

språk i olika sammanhang. Det är också viktigt att pedagogen är medveten om att 

arbetsuppgifterna som utförs inte skall vara på högre nivå än den nivå barnet befinner sig på. 

Det är pedagogens ansvar att se till att syftet inom ämnet förs fram till barnet samt att deras 
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kunskapsinlärning utvecklas. Samtidigt är det också viktigt att pedagogen alltid är närvarande 

och ger stöd för barn under deras inlärningssvårigheter. Genom pedagogens stöttande leder 

detta till att barnet skapar förståelse och erövrar nya kunskaper och begrepp. Vygotsky 

betonar att det barnet kan göra i nutid med en pedagogs stöd, kommer barnet i framtiden 

kunna göra på sin egen hand utan någon annans stöd. Samtidigt är det viktigt att barnet får 

stöd så tidigt som möjligt i deras utvecklingsstadium - det vill säga redan i tidig barndom. 

(Vygotsky enligt Gibbons 2013, s. 36ff).  

 

 

Tidigare forskning  
I detta kapitel ska jag redogöra för tidigare forskning som har genomförts inom det område 

som min undersökning anknyter till. Det finns en hel del forskning kring språkutveckling och 

språkutvecklande arbetssätt med tvåspråkiga barn. Jag kommer att använda mig av böckerna 

”Språkutveckling under skoltiden”, “Språk på väg, Om elevers språk och skolans 

möjligheter”, “Svenska som andraspråk- i forskning, undervisning och samhälle” och ”Stärk 

språket, stärk lärandet” som är relevant för min studie.  

 

Språkutveckling 

Forskarna Sandqvist & Teleman beskriver i boken ”Språkutveckling under skoltiden” att 

pedagogen kan se barns språkutveckling utifrån tre olika aspekter, 

det vill säga: 

 

• Strukturell 

• Funktionell 

• Pedagogisk 

 

Detta innebär att utifrån den strukturella aspekten kan pedagogen se hur barnet utvecklas 

språkligt, det vill säga hur barnen behandlar ord, grammatik och olika textmönster. Utifrån 

den funktionella aspekten har pedagogen möjligheten att kunna fokusera på barns språkbruk i 

alla de situationer som språket går att använda, t.ex. hur barnen använder språket under 

samlingar, lässituationer, diskussioner och samtal. Utifrån den pedagogiska aspekten kan 
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pedagogen skapa språkutvecklande möjligheter för barnen i olika pedagogiska sammanhang 

(Sandqvist & Teleman 1989, s. 8ff).  

 

Vidare förklarar Sandqvist & Teleman att den språkliga kompetensen inom barnen inte 

utvecklas enbart i skolan utan att denna utveckling även sker under andra omständigheter. 

Detta kan t.ex. ske genom att barnen observerar när vuxna samtalar med varandra och 

registrerar deras olika språksätt (t.ex. dialekter) som barnen sedan använder själva när de 

samtalar (Sandqvist & Teleman 1989, s. 9).  

 

Forskaren Dahlberg beskriver om barns språk och socialisation i samma bok “Språkutveckling 

under skoltiden” om att språket är en viktig aspekt inför barns kulturella och sociala 

upplevelse, därför har skolan ansvaret att skapa möjligheter för barn där de kan reflektera 

samt kommunicera kring deras kulturella händelser. Genom detta kommer barn vara delaktiga 

i skolan samt inom sin egen språkutveckling (Dahlberg 1989, s. 50 & 51).  

 

Språkutvecklande arbetssätt 

Forskarna Fredholm & Oskarsson betonar i boken ”Språk på väg, Om elevers språk och 

skolans möjligheter” att pedagogen bör vara medveten om barns svagheter inom språket innan 

pedagogen planerar sin undervisning inför barn. Anledningen till detta är att pedagogen skall 

enklare kunna anpassa undervisningen utefter barns nivå, så att barn kan utveckla sina 

språkkunskaper (Fredholm & Oskarsson 2004, s. 77 & 79ff).  

 

Dessutom belyser forskarna Fredholm & Oskarsson att barn utvecklar sitt språk och lär sig 

nya faktakunskaper lättare genom ett ämnesintegrerat arbetssätt. Det vill säga att genom ett 

ämnesintegrerat arbetssätt är det enklare för tvåspråkiga barn som har inlärningssvårigheter 

att skapa sig förståelse inom olika ämnen, både kunskapsmässigt och språkligt. 

Ämnesintegrerat arbetssätt leder till att barn utvecklar såväl sin språkinlärning som olika 

ämneskunskaper. Genom detta kommer även barnen att kunna uppnå målen i olika ämnen, 

specifikt barn som har inlärnings- och språkliga svårigheter (Fredholm & Oskarsson 2004, s. 

80).  

 

Forskarna Holmegaard & Wikström skriver i boken ”Svenska som andraspråk- i forskning, 

undervisning och samhälle” att inom olika undervisningsämnen finns det olika 
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språkskillnader. Det betyder att under olika sammanhang finns det olika begrepp och olika 

betydelser. För att barn ska kunna skapa förståelse inom det specifika språket och orden bör 

barn ges möjligheten att arbeta med olika typer av metoder. Genom att låta barn kommunicera 

med varandra blir de mer aktiva och använder språket djupare under diskussionen 

(Holmegaard & Wikström 2004, s. 560) 

 

Forskarna Holmegaard & Wikström betonar att när pedagogen integrerar skolämnen med 

varandra resulterar detta i en bättre förståelse inom ämnet hos de barn som har svårigheter 

med ämnesinnehållet. Detta ämnesintegrerade arbetssätt påverkar även andraspråksbarns 

språkutveckling, då barnet utvecklar sig parallellt inom ämnet och språket. Ämnesintegrerat 

arbetssätt bör introduceras redan när barnet är i början av sin språkinlärning för att kunna få 

ett bra resultat av utvecklingen. Detta beror på att bristande språkkunskaper kan leda till att 

barn får svårigheter med ämneskunskaperna, och på grund av detta avbryts inlärningen 

(Holmegaard & Wikström 2004, s. 550ff). 

 

Ämnesintegrerad undervisningsmetod leder till att barn får möjlighet att utvecklasina 

språkkunskaper. Där har pedagogen ansvaret att förbereda undervisningen så att barnet kan 

begripa syftet med det specifika ämnet. Det krävs att barn får grundläggande språkkunskaper, 

för att de ska kunna skapa sig en förståelse kring undervisningen. Syftet med ämnesintegrerat 

arbetssätt är att barnet skapar en språklig förståelse kring ämnet som de har haft svårigheter 

med innan (Holmegaard & Wikström 2004, s. 553ff).  

 

Enligt forskarna Holmegaard & Wikström är det viktigt att barn utvecklar sig inom det 

språket som är användbart för att dem skall kunna skapa sig förståelse inom ämnet i 

undervisningen. Samtidigt skall pedagogen se till att samtliga barn utvecklas både språkligt 

och kunskapsmässigt, så att andraspråksbarn inte hamnar efter de barn som har svenska som 

förstaspråk. Detta eftersom barn med svenska som andraspråk behöver längre tid för att 

utveckla det svenska språket jämfört med förstaspråksbarn. Därför kan det ske större 

skillnader mellan första- och andraspråksbarn under kunskaps- och språkinlärningen 

(Holmegaard & Wikström 2004, s.540ff).  

 

Holmegaard & Wikström säger vidare att andraspråksbarns inlärning kommer att påverkas 

om barnet inte har tillräckliga kunskaper i språket. Barn kommer att ha svårigheter med att 

skapa sig förståelse inom de olika ämnen både språkligt och kunskapsmässigt, vilket i sin tur 
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leder till att de har svårt att uppnå målen i de olika ämnen som skolan kräver. För att barnet 

skall kunna skapa förståelse inom olika ämnen är det därför viktigt att man som pedagog 

planerar och arbetar med barns språkliga kompetens så tidigt som möjligt. Detta möjliggör att 

barn kommer igång med sin inlärning och utvecklas kunskapsmässigt och språkligt. 

(Holmegaard & Wikström 2004, s.542ff). 

 

I detta sammanhang betonar Gibbons i sin bok ”Stärk språket, stärk lärandet. Språk och 

kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet” om 

planeringsmodellen (Figur 7.4: I Gibbons 2013:187) där pedagogen ska planera en språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning för barn. Att pedagogen har möjligheten att kunna 

fokusera på andraspråksbarns språkliga behov. Syftet med denna modell är att pedagogen kan 

samarbeta med andra pedagoger, samt arbeta självständigt genom ett systematisk arbetssätt. 

Fördelen med denna planeringsmodell är att pedagogen har kunskaper i förväg om vilka 

språkliga krav som kommer att ställas på barnet inom undervisningen samt att pedagogen är 

medveten i förväg om barns inlärningsnivå. Genom de informella och formella 

bedömningarna som pedagogen har samlat in i förväg kan pedagogen därför planera en språk- 

och kunskapsutvecklande undervisning för barn (Gibbons 2013, s. 186ff) 

 

 

Material och metod  
I min undersökning har jag utgått från kvalitativa intervjuer. Jag valde att intervjua ett antal 

pedagoger från förskoleklass och årskurs 1-3 från två mångspråkiga skolor. Syftet med dessa 

intervjuer är att få en bild av hur pedagogerna arbetar med tvåspråkiga barns språkutveckling. 

Samt vad de gör för att kunna stärka barnens kunskap och inlärning.  

 

Intervju  

Jag valde att använda mig av intervjuer för att få en förståelse kring undersökningsområdet 

utifrån pedagogernas aspekt. Det vill säga hur pedagogerna tänker kring språkutvecklande 

arbetssätt. För att kunna få så mycket information som möjligt samt ett givande resultat för 

min undersökning valde jag att använda en intervjuguide. Jag förberedde mina frågor till 

pedagogerna inom mitt undersökningsområde i förväg där jag använde en ostrukturerad 
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intervju med följdfrågor till pedagogerna för att få ett givande svar inom mitt problemområde 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.17).  

 

Fördelen med att använda sig av kvalitativa intervjuer som metod menar Larsen att både 

forskaren och informanten är närvarande. Där har forskaren möjlighet att ställa följdfrågor 

direkt under intervjusammanhanget samt gå in djupare i intervjun. Samtidigt är det också 

viktigt att forskaren är medveten om att en inte ska styra intervjun, utan snarare låta 

informanten samtala fritt (Larsen 2009, s.22ff). 

 

Urval  

Inför min undersökning valde jag två skolor som ligger i ett mångkulturellt område, där det 

finns barn som har svenska som andraspråk samt att det är en mångspråkig skola. I detta 

sammanhang menar Larsen att forskaren själv kan välja i vilket undersökningsområde som är 

lämpligt för arbetet. Det vill säga att forskaren själv bedömmer vilken empiri som behövs för 

undersökningen (Larsen 2009, s.77ff). 

 

Jag valde att intervjua pedagogerna i två olika skolor som var väldigt mångspråkiga. För att 

kunna få empiriskt material inför min undersökning valde jag att intervjua två pedagoger från 

varje skola, där jag har intervjuat två förskoleklasspedagoger, en pedagog från årskurs 1 och 

en pedagog från årskurs 3. De fyra pedagogerna kommer jag att nämna med fingerade namn i 

min redovisning. Syftet med intervjun var att se hur pedagogerna resonerar om barns 

språkutveckling och vilken syn pedagogerna har på språkinlärningen.  

 

Jag valde att spela in intervjuerna med informanternas samtycke för att kunna koncentrera 

mig inom ämnet och för att kunna ställa lämpliga följdfrågor i rätt sammanhang. Dessutom 

för att förhinda att information som intervjuerna förmedlar faller bort under den tiden jag 

antecknar. Genom inspelade intervjuer har jag möjlighet att kunna gå tillbaka och lyssna och 

återhämta information (Kvale & Brinkmann 2009, s.194).  

 

Presentation av pedagogerna  

Anna är från Sverige och har arbetat som pedagog i 20 år. Hon har arbetat i samma område 

under hela sin arbetstid. Hon började arbeta som pedagog i förskolan under en längre tid, 
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därefter har hon arbetat i förskoleklass under 9 år. Hon vill möta barn med olika kulturella 

bakgrunder och hon anser att det är spännande med alla olika kulturer samt att man själv lär 

sig väldigt mycket om nya språk och kulturer.   
 

Sara är från Libanon och är bosatt i Sverige sedan ca 22 år tillbaka. Hon har tidigare arbetat 

som modersmålslärare, sedan fick hon tjänst i förskoleklass. Hon har arbetat som 

förskoleklasspedagog i 12 år. Hon förtydligar att hon vill arbeta i en mångkulturell skola för 

att barn som är nyanlända till Sverige möter svårigheter med inlärning av det nya språket.  

Hon vill hjälpa dessa barn med deras språkutveckling.  

 

Maria är från Sverige och har arbetat som pedagog i 12 år, där hon är lärare för årskurs 3. 

Hon har alltid valt att följa med sina barn från årskurs 1 enda till årskurs 3. Hon tycker att det 

är glädjande att arbeta i ett mångkulturellt samhälle.  

 

Elin är från Finland och har arbetat som pedagog i 8 år på skola. Hon har tidigare arbetat i en 

muslimsk friskola. För 4 år sedan valde hon att istället arbeta i en mångkulturell skola och är 

nu mentor för en årskurs 2:a. Hon är uppvuxen och har umgåtts mycket med andra kulturer. 

Hon tycker väldigt mycket om att arbeta i ett mångkulturellt område. För henne var det en 

själv klarhet att man respekterar varandras olikheter. 

 

Genomförande  

På grund av att denna forskningsperiod var baserad på en kort tid valde jag att intervjua ett 

begränsat antal pedagoger. Jag kontaktade pedagogerna personligen via telefon och 

informerade om min undersökning samt syftet med mitt arbete. Efter att pedagogen samtyckt 

att jag genomföra intervjun bokade jag in tider för dessa med de olika pedagogerna. Inför 

intervjun förberedde jag frågor i förhand samt fyllde på med följdfrågor under lämpliga 

situationer (Larsen 2009, s.84ff).  

 

Jag valde att intervjua varje informant enskilt i ett rum för att de inte skulle bli störda och 

påverkade av varandras åsikter inom olika sammanhang, samt för att informanterna skulle 

känna sig fria att tala under intervjun.  
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Forskningsetik  

Stukat förklarar att forskaren bör utgå efter de etiska principerna när undersökningen är 

utifrån andra människors tankar och beteende samt erfarenheter. Samtidigt bör också 

informanterna själva ha valt att ställa upp och delta i undersökningen utan något tvång (Stukat 

2011, s.138).  

 

Under min undersökning har jag följt de fyra riktlinjerna inom den humanistisk– 

samhällsvetenskapliga forskningsrådets principer som är: 

 

• Informationskravet 

• Samtyckekravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

 

Jag kontaktade pedagogerna och informerade om mitt undersökningsområde, vilket syfte mitt 

arbete har och frågade om pedagogen ville delta i undersökningen. Efter att jag fick 

pedagogens samtycke besökte jag den respektive klassen. Jag påpekade också för pedagogen 

att det är helt frivilligt att delta i undersökningen och att de har rätt att avbryta delaktigheten 

när som helst. I detta sammanhang påpekar även Kvale & Brinkmann att när forskaren 

informerar om sitt syfte med undersökningen har informanterna möjlighet att själv bestämma 

om de vill delta eller inte i undersökningen (Kvale & Brinkmann 2009) 

 

Jag informerade också pedagogerna om jag kommer att fingera deras namn i mitt arbete så att 

ingen annan ska kunna identifiera dem. Jag informerade dem även om att det är jag själv som 

kommer behålla materialet. Jag nämnde också att all information som jag samlar in kommer 

enbart användas i denna undersökning, därefter kommer materialet inte finnas tillgängligt för 

någon annan (Stukat 2011, s.139ff).  

 

Reliabiliteten i min undersökning är svag på grund av att jag har begränsad insamlade empiri 

samt att jag enbart undersökt två mångspråkiga skolor. Därför är det svårt att bedömma om 

någon annan forskare som väljer att forska vidare inom detta område kommer nå samma 

slutsats. Samtidigt finns det också möjlighet för informanterna att ändra sin synvinkel inom 

ämnet i framtiden.  
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Larsen menar att begreppet reliabilitet handlar tillförlitlighet, det vill säga om det finns en 

möjlighet för någon annan forskare att undersöka samma undersökningsområde. Begreppet 

validitet menas att samla in material som är relevant för undersökningen utifrån det 

problemområdet som forskaren har valt att undersöka. Samtidigt är det också viktigt att 

forskaren ställer lämpliga frågor till informanterna under intervjutillfällen för att få en bra 

validitet av undersökningen (Larsen 2009, s. 40 & 41ff).  

 

Genom det materialet jag har samlat in för min undersökning har jag fått information som är 

relevant för min undersökning. Samtidigt har jag fått svar på mina frågeställningar utifrån 

intervjuerna. Validiteten skulle förstärkas i mitt arbete om jag hade valt att undersöka 

ytterligare skolor och klasser.  

 

 

Resultat och Analys  

I detta kapitel kommer jag att redovisa och analysera resultaten av mina intervjuer. Jag 

kommer att presentera pedagogernas reflektion kring språkutvecklande arbetssätt och 

språkutveckling i deras mångspråkiga klassrum. Jag kommer även att ta upp de olika 

arbetsmetoderna som pedagogerna beskriver att de använder sig av.  

 

Språkutvecklande arbetssätt i tvåspråkig miljö  

Kroppsspråk 
Samtliga pedagoger från de två mångspråkiga skolorna berättar att de jobbar väldigt mycket 

med inriktning på språket. I sina klassrum har de ofta nyanlända barn, vilket gör det 

språkutvecklande arbetssättet extra viktigt. Ett av de arbetssätt de beskriver att de använder 

sig av för att bidra till barns språkutveckling är ett medvetet bruk av kroppsspråk. Sara 

förklarar i intervjun att hon upplever att hon genom kroppsspråk kan hjälpa de barn som har 

språkliga svårigheter att förstå på ett enklare sätt. Men samtidigt framhåller hon att man inte 

ska ta saker och ting förgivet och tro att barn förstår allt genom kroppsspråket, för det handlar 

om att lära sig förstå barnen. Det kan även finnas barn som inte förstår kroppsspråket. Enligt 

Vygotsky har termerna redskap eller verktyg en speciell och teknisk betydelse. Med redskap 
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eller verktyg menas de möjligheter, såväl språkliga som fysiska, som pedagogen har tillgång 

till att använda för att förstå och göra sig förstådda inför barn. I detta sammanhang väljer 

pedagogerna att använda kroppsspråket som redskap/verktyg för att göra sig förstådda inför 

den mångspråkiga barngruppen (Vygotsky enligt Säljö 2000, s. 20).  

 

Medvetet språkbruk  
I den mångspråkiga barngruppen menar Sara att det är viktigt att använda ett medvetet språk 

till barn. Sara berättade vidare att barn måste lära sig de små situationerna i stora 

sammanhang. Hon beskriver hur hon brukar ge instruktioner till barn ibland: 

 

Om jag till exempel säger hämta lådan som står där. Istället för att säga så kan jag säga, 

hämta den röda lådan som står på andra hyllan till höger. Att man är tydlig (Sara). 

 

Ovan berättar Sara hur hon använder språket på ett tydligt vis för att barn ska förstå och 

kunna följa en instruktion. Där ska man som pedagog ha i åtanke att man samtalar med barn 

på deras nivå. Här kan vi dra parallell till forskarna Fredholm & Oskarssons beskrivning om 

att pedagogen bör vara medveten om barns språkliga brister i förväg. När pedagogen planerar 

utifrån barnens nivå underlättar det deras språkinlärning och det öppnar upp möjligheter för 

barn att lära sig nya ord och begrepp. De får möjligheten att höra orden i olika sammanhang 

och återkommande situationer. Det handlar även om att man hela tiden samtalar väldigt 

mycket gemensamt och att man är övertydlig som pedagog (Fredholm & Oskarsson 2004, s. 

82ff) 

 

Vidare berättade Anna att man bör använda ett väldigt vårdat och nyanserat språk när man 

som pedagog samtalar med barnet. Hon anser att som pedagog eller vuxen ska man vara mer 

tydlig med språket när man tilltalar barnet, samt repetera under flera tillfällen och vara 

tålmodig. För att barn ska lära sig språket ska man också använda språket så mycket som 

möjligt i olika sammanhang. Enligt Sandqvist och Teleman kan pedagogen hjälpa barns 

språkutveckling på olika avseende. Dels genom att skapa en stimulerande språklig miljö inför 

barn där de kan använda det medvetna språket aktivt i olika situationer (Sandqvist & Teleman 

1989, s. 11ff).  
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Elin berättade att när hon läser böcker eller ger någon introduktion till barnet, kommer det nya 

ord som är svårt för barnet att få förståelse till. Beskriver hon istället ordet med hjälp av andra 

ord har barnet med språksvårigheter lättare att skapa en förståelse för det nya ordet.  Gibbons 

(2013) och Malmer (2002) anser att om barn får en muntlig förklaring till orden eller 

begreppen som de tycker är svåra, leder det till att barnet skapar en bättre förståelse för orden, 

eller begreppen, i nästa sammanhang. Detta stöttande som pedagogen ger barnen under deras 

inlärningsprocess är väldigt betydelsefull för att barn ska kunna lyckas med deras kunskaper 

och inlärning (Gibbons 2013).   

 

Samtliga pedagoger berättade att de arbetar väldigt praktiskt och konkret med barn i deras 

mångspråkiga klassrum. När det gäller inlärningssituationer är det viktigt att de är mer 

konkreta, t.ex. att man har objektet man samtalar om framför sig. Maria berättar hur hon, i sitt 

mångspråkiga klassrum, arbetar konkret med barnen:  
 

Jag går igenom nya ord i en hel grupp. Om det händer att barnen inte förstår, delar jag 

antingen barnen i små grupper eller laborerar med begreppen. För att det ska bli 

tydligare för barnen att förstå.” (Maria)  

 

Av citatet framgår det hur den intervjuade pedagogen arbetar konkret och gör sig förstådd till 

barn. Genom att laborera med begreppen bidrar pedagogen till att barnen skapar sig förståelse 

kring de begrepp som de har haft svårighet med tidigare. Laborera kan man göra med hjälp av 

många olika metoder, t.ex. uppleva orden med hela kroppen, rita för att förstå, se bilder eller 

samtala med andra ord. Här kan vi dra parallell till Vygotsky beskrivning om att genom 

pedagogens stöttande leder till att barnet skapar förståelse för det nya begreppet enklare. Där 

är pedagogen även medveten om barnens kunskapsnivå och förbereder undervisningen utefter 

den mångspråkiga barngruppen (Vygotsky enligt Gibbons 2013).  

 

Maria berättade ett exempel under intervjun hur hon brukar förbereda hennes 

ämnesundervisningar i hennes mångspråkiga klassrum. När hon påbörjar sin undervisning 

brukar hon introducera lektionen genom att tala om vad de ska arbeta med ”idag”.  

 

Jag börjar med att till exempel berätta för barnen att ”idag ska ni arbeta med förändring 

under NO, ni kommer att arbeta i grupper och göra ett experiment tillsammans. Där ska 

ni undersöka och se om strösockret löser sig snabbast i varmt eller kallt vatten?” Sedan 

ber jag ett av barnen att repetera vad de ska göra (Maria).  
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Av citatet blir det uppenbart att pedagogen introducerar uppgiften inför barnen och berättar 

till dem vad de ska göra. När pedagogen har förklarat arbetsuppgiften för barnen ber hon 

barnen att återberätta inför gruppen. Här kan vi dra parallell till Gibbons beskrivning om att 

pedagogen ska ge barnen tydliga instruktioner. För barn som är tvåspråkiga och har 

svårigheter kan man stötta dem, samt försöka få dem att förstå och komma ihåg 

instruktionerna som pedagogen har berättat. I detta sammanhang kan det vara bra om 

pedagogen ger samma instruktion på olika sätt, till exempel genom förenklade instruktioner 

(Gibbons 2013, s. 55f).  

 

Lekens betydelse  
Anna från förskoleklassen menar att tvåspråkiga barn lär sig språket genom lek och att det är 

livsviktig under deras språkliga utvecklingsprocess. Då vissa barn faktiskt inte vet hur man 

leker i, får man som pedagog lära dem. Hon berättar vidare om betydelsen av leken. Hon 

anser att barnet genom att leka lär sig turtagande och samarbete, men de får också öva den 

sociala biten och språket som utvecklas väldigt mycket hos de tvåspråkiga barnet. Att de ges 

möjligheten att samtala med varandra och försöker göra sig förstådda till sina kamrater är 

väldigt framåtutvecklande, särskilt när de får möjligheten att leka. Här kan vi sätta relation till 

Säljös beskrivning om det sociala samspelet där språkanvändningen är det centrala verktyget 

för barns språkinlärning. Barns språkutveckling sker i olika situationer där de har möjligheten 

att använda språket aktivt genom samspel. När barn leker och samtalar med varandra leder det 

till att barnet får möjligheten att tänka och försöka göra sig förstådd till sina kamrater. Genom 

att barnen aktivt samtalar med varandra under leken utvecklas deras språkliga kunskaper. 

Barnen blir därmed uppmuntrade av varandra och lär sig nya ord och begrepp i olika 

leksammanhang (Säljö 2000, s. 34 & 37).  

 

Samtalens betydelse    
För att barnens språkutveckling i det mångspråkiga klassrummet ska ske menar Anna att man 

bör planera samarbetsövningar tillsammans med tvåspråkiga barn, där barnen får möjligheten 

att kommunicera med varandra, vilket bildrar till deras språkutveckling. Anna menar att barn 

utvecklas genom att samtala med en annan individ och det är så barnet ges möjlighet att 

utveckla sitt språket på bästa sätt. Här kan vi dra parallell till Gibbons beskrivning om att barn 
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utvecklas inom språket enklare när de får möjligheten att kommunicera med varandra 

(Gibbons 2013). De flesta pedagogerna planerar sina aktiviteter i förväg, där barn får 

möjligheten att kommunicera med varandra. Enligt Vygotsky är syftet med att låta barn 

samtala med varandra under olika sammanhang att barnen stärker samt utvecklar sitt språk 

(Vygotsky enligt Säljö 2000).  

 

Maria berättade betydelsen av språket och hur viktigt det är att skapa möjligheter för barn där 

de får samtala med varandra.  

 

Nu har det blivit en samhällstrend där barn håller på att tappa väldigt mycket av det 

svenska språket, framför allt skriftspråket, eftersom talspråk och förkortningar i t.ex. 

sms blir allt vanligare (Maria).  

 

Det framgår av citatet ovan att pedagogen anser att språket har blivit mer nyanserat, och 

börjar försvinna. Därför gäller det som pedagog att lyfta fram språket hos barn genom att 

skapa olika samtalssituationer. Enligt Sandqvist & Teleman (1989) och Dahlberg (1989) har 

pedagogen möjlighet att se hur barnen använder språket under olika kontext som samlingar, 

lässituationer, diskussioner och samtal. Utifrån det kan pedagogen skapa språkutvecklande 

möjligheter för barnen i olika sammanhang.  

 

Förskoleklasspedagogerna Anna och Sara anser att språket utvecklas hos barn när de får 

samtala och diskutera med varandra. Här kan vi sätta relation till Vygotsky beskrivning om att 

allt lärande sker genom sampel, stöttande och kommunikation. Där är språkinlärningen en 

social process som barnen blir delaktiga i och de börjar använda språket i olika sammanhang 

(Säljö 2000). Gibbons menar att för att barn ska utvecklas språkligt bör pedagogen ha väldigt 

många samarbetsövningar under olika sammanhang och ämnesundervisning, samt ge 

möjlighet för barnet att arbeta i smågrupper eller parvis. Genom att diskutera och samtala med 

varandra har barnet enklare för sig att skapa förståelse för svåra ord och begrepp samt att de 

lär sig nya ord och begrepp genom kommunikation och diskussion med varandra (Gibbons 

2013).  
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Grupparbete  
Både Maria och Elin berättade att de brukar planera sina undervisningar i förväg, där de 

tänker att även det tvåspråkiga barnet ska vara delaktig och styra själva undervisningen. Det 

vill säga att de ofta försöker dela upp barn i små grupper eller parvis. Elin berättade vidare att 

hon brukar dela upp barn två och två i det flesta undervisningssammanhang. Hon tror att när 

barn är uppdelade i små grupper kan det leda till att något barn endast sitter, utan att vara 

delaktig, och inte får möjligheten att säga något. När det bara är en eller två ges varje individ 

möjligheten att komma till tals. Maria berättade vidare att genom att dela barnen i smågrupper 

får de möjligheten att dela med sig av sina tankar samt samtala med varandra mer aktivt. 

Samtal är en central del i barnens utveckling och det är viktigt att det tvåspråkiga barnet får 

olika samtalspartners, men även de barn som har språkliga svårigheter lyfts fram, och som 

pedagog finns det då möjlighet att ha mer tid med dessa barn i det mångspråkiga 

klassrummet. Här kan vi dra parallell till Gibbons beskrivning om de två olika metoderna som 

finns för att kunna göra alla barn delaktiga under grupparbetet. Pedagogen kan planera sin 

undervisning med ”expert- / hemgrupper” som kräver att alla barn tar sina ansvar eller att 

barnen får var sin roll i arbetsövningen. Där krävs att alla barn tar ansvar för sin del. Genom 

dessa metoder kommer grupparbetet vara mer resultatrikt på lärandet och barnen får förbättrat 

självförtroende och större ansvar. Ett sådant arbetssätt hjälper även till så att barn som blir 

utanför gruppen istället blir delaktiga och lyfts fram (Gibbons 2013, s. 61f).  

 

Elin betonar vikten av språkutvecklande arbetssätt i ett mångspråkigt klassrum, där det gäller 

att ha många samarbetesövningar för att barnen ska kunna kommunicera med varandra. Hon 

anser att barn inte enbart utvecklar sitt språk genom att sitta och skriva, skriva av eller skriva 

eget, utan även genom kommunikation med en annan person. Barn har mycket att ta och ge av 

varandra. 

 

Undervisning med tvåspråkiga barn ska inte vara läroboksstyrd, barn ska få möjlighet 

att samtala väldigt mycket i klassrummet för att de ska utvecklas språkligt (Elin).  

 

Av citaten blir det uppenbart att pedagogen anser att det gäller att skapa möjligheter där barn 

får samtala med varandra. Pedagogen bör i sin undervisning planera in mer 

samarbetsövningar där barn får möjligheten att samtala och diskutera med varandra. Enligt 

Fredholm & Oskarsson (2004) skall pedagogen anpassa undervisningen utefter barns behov, 

där barn kan utveckla sig kunskapsmässigt och språkligt när de samarbetar i grupper. När 



 22 

barn får möjlighet att arbeta i grupp blir det enklare för dem att koncentrera sig på ämnet och 

förstå sammanhanget, samtidigt som de utvecklas språkligt inom de olika ämnena. När barn 

får arbeta enskilt kan det hända att de inte förstår uppgiften och barnet kommer därmed 

försöka genomföra uppgiften utan någon förståelse till den. Om de istället får arbeta i grupp 

kan ges de möjligheten att diskutera med sina gruppmedlemmar och lättare skapa en 

förståelse såväl språkligt som kunskapsmässigt. Vilket även Gibbons menar att genom 

grupparbete utvecklar sig barnet språkligt och deras självkänsla påverkas positivt (Gibbons 

2013).  

 

Elin berättade att i vissa sammanhang kan det uppstå svårigheter vid samarbetsövningar där 

det kan leda till att tysta barn i gruppen kan halka undan när de arbetar i grupper eller parvis. 

Här kan vi dra parallell till Gibbons (2013) och Säljö (2000) beskrivning att det handlar 

väldigt mycket om hela tiden lyfta fram alla de tvåspråkiga barn där det känner sig att man 

vågar prata eller delta i samtalet. Även Fredholm & Oskarsson menar att det är viktigt att 

pedagogen är medveten om varje barns brister och svårigheter för att förhindra att fokus 

tappas på dessa barn (Fredholm & Oskarsson 2004).  

 

Språkintegrera  
Elin berättade att hon arbetar väldigt mycket språkintegrerat i de flesta ämnen på olika sätt. 

När hon språkintegrerar i den tvåspråkiga barngruppen leder det till att barns språkinlärning 

och förståelse för ämnet blir enklare. Pedagogen anser att svenskan går att integrera i alla 

ämnen samtidigt som det kan uppstå vissa svårigheter att integrera vissa ämnen med varandra. 

Holmegaard & Wikström menar att språkintegrerat arbetssätt påverkar andraspråksbarns 

språkutveckling och att språkintegrerat arbetssätt bör påbörjas redan när barnet är i början av 

sin språkinlärning (Holmegaard & Wikstöm 2004).  

 

Elin berättade vidare att fördelen med ett språkintegrerat arbetssätt är att barnet kommer att 

använda ord och begrepp i olika sammanhang, där de även får en helt annan förståelse för 

saker och ting. Här kan vi sätta relation till Holmegaard & Wikström beskrivning om att det 

inom språket finns många språkskillnader och att det i olika sammanhang finns det 

ord/begrepp som har olika betydelse. Där ska barnet kunna skapa sig en förståelse inom det 

specifika språket och orden, så att de ska kan använda dessa i rätt sammanhang.  
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Genom språkintegrerat arbetssätt får barn en förståelse inom ämnet då det även 

underlättar deras kunskapsmässiga utveckling (Elin).  

 

Citatet ovan kan förstås som att pedagogen menar på att språkintegrerat arbetssätt leder till att 

barnen utvecklas språkligt samt att skapar sig förståelse för de olika ämnena. Enligt Fredholm 

& Oskarsson (2004) kan språkintegrerat arbetssätt leda till att det tvåspråkiga barnet utvecklas 

inom språket och lär sig de nya faktakunskaperna enklare.  

 

Ämnesundervisning 
Maria berättade att hon under sin ämnesundervisning brukar gå igenom arbetsuppgiften 

tillsammans med barn i helgrupp. Där får barnen möjligheten att kunna framföra deras svar. 

Därefter brukar hon förklara närmare de definierade tankeenheterna med hjälp av andra 

metoder, som till exempel kroppsspråk eller rollspel. Hon anser att det viktiga med 

ämnesundervisningen är att barnet får en förståelse för ämnet där syftet med undervisningen 

når fram till barnen. Här kan vi dra parallell till Fredholm & Oskarsson (2004) beskrivning 

om att barn utvecklas både språkligt och kunskapsmässigt när pedagogen använder sig av en 

ämnesintegrerad metod. Genom ett ämnesintegrerat arbetssätt är det enklare för barn som har 

inlärnings svårigheter att skapa sig förståelse inom olika ämnen. Ämnesintegrerat arbetssättet 

leder till att det tvåspråkiga barnet utvecklas såväl inom språket som i de olika 

ämneskunskaperna.  

  

Pedagogerna Maria och Elin anser att när man arbetar ämnesintegrerat i olika sammanhang i 

den mångspråkiga barngruppen, leder det till att barn enklare skapar förståelse för och 

utvecklar  sina kunskaper inom ämnet. Detta kan kopplas till Gibbons om vilka synsätt som 

pedagogen bör vara medveten om när denne planerar undervisningen som skall vara lärorik 

för barn både språkligt och kunskapsmässigt. Om pedagogerna väljer att utföra 

undervisningen teoretisk utan något experiment kan det leda till brist på förståelse, vilket i sin 

tur leder till att barnet blir osäker inom det specifika ämnet. Genom att förbereda 

undervisningen med praktiska metoder kan barnet enklare skapa sig förståelse inom ämnet 

samt utveckla sig språkligt och kunskapsmässigt (Gibbons 2013).  

 

Maria berättade vidare att barn som är tvåspråkiga har specifika svårigheter inom olika ämnen 

när de möter nya begrepp, då de ska förstå både språk och det specifika begreppet. 

Holmegaard & Wikström (2004) skriver att när pedagogen integrerar skolämnena med 
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varandra leder det till att de barn som är tvåspråkiga och har inlärningssvårigheter med 

ämnesinnehållet får en bättre förståelse till ämnet. Då kommer barnet att utvecklas parallellt 

inom ämnet och språket. Gibbons beskriver även hur pedagogen kan planera inför en  

språk- och kunskapsutvecklande undervisning. För att undervisningen skall stärka specifikt 

andraspråksbarns språk och den kognitiva utvecklingen är det tre aspekter som pedagogen kan 

planera utifrån (Gibbons 2013, s.185).  

 

Dessa tre aspekter är:  

 

1. Fokus på innehåll. Här krävs det att inflödet, eller det språk som eleverna lyssnar 

på eller läser, är begripligt. Det omfattar även utveckling av en kritisk litteracitet.  

2. Fokus på språk. Här ingår utveckling av elevernas medvetenhet om språkets form 

och funktion, och förmåga att kritiskt analysera dessa. 

3. Fokus på språkanvändning. Här handlar det om att använda språket för att dra 

nytta av det som lärts in genom att generera ny kunskap, skapa litteratur och 

konst, och engagera sig i samhällsfrågor. (Gibbons 2006, s.185).  

 

Genom ett sådan arbetssätt får pedagogen en sociokulturell syn på undervisningen. Samtidigt 

är det också viktigt att pedagogen är medveten om att förståelsen och kommunikationen 

mellan pedagogen och de tvåspråkiga barnen är den viktigaste aspekten för deras inlärning 

(Gibbons 2013, s.186).  

 

Avslutande diskussion  

Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka hur ett antal pedagoger arbetar med barns 

språkutveckling i ett mångspråkigt klassrum. I intervjuarna har det blivit tydligt att 

pedagogerna var positiva till sina arbetssätt med tvåspråkiga barn, oavsett om det uppstår 

vissa svårigheter med att göra sig förstådd för barnen i vissa sammanhang. 

Förskoleklasspedagogerna anser att det går att lösa sådana situationer med hjälp av t.ex. 

kroppsspråket, bilder eller modersmålsläraren. Modersmålsläraren är dock den de väljer att 

vända sig till sist. 
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Alla pedagogerna ansåg att kommunikationen är en viktig aspekt för språkutvecklingen, både 

för barn som har inlärningssvårighet och språkliga brister. Genom att låta de tvåspråkiga 

barnen diskutera med varandra under olika sammanhang leder det till att de enklare skapar 

förståelse för ämnet samt utvecklar sitt språk. Pedagogerna påpekar att de har väldigt många 

samarbetsövningar i sin varierande ämnesundervisning. Där kan barnen vara aktiva i 

undervisningen och koncentrera sig på ämnet. De ges även möjlighet att dela med sig av sina 

kunskaper med varandra genom att kommunicera och diskutera tillsammans.  

 

Samtliga pedagoger betonar betydelsen av språket och språkutvecklande arbetssätt i ett 

mångspråkigt klassrum. Där har pedagogen ansvaret för barnens språkliga utveckling genom 

att stötta med olika arbetsmetoder. Genom ämnesintegrerade arbetssätt eller grupparbeten, där 

barnen får möjligheten att samtala med varandra inom olika sammanhang, blir de tvåspråkiga 

barnen aktiva i olika situationer och i ämnesundervisningen.  

 

Samtliga pedagoger som deltog i intervjun anser man skall använda sig av ett levande språk i 

klassrummet. Barnen ska vara delaktiga i den varierande ämnesundervisningen eftersom de 

genom detta kommer att utvecklas både språkligt och kunskapsmässigt. Enligt Lgr 11 nämns 

betydelsen av att skapa möjlighet för barn att utvecklas både språkligt och kunskapsmässigt i 

den varierande undervisningen, samt det krav som pedagogen ska ställa på barnet inom de 

specifika ämnesundervisningarna. Det vill säga de olika målen som barnen bör ha uppnått i 

skolan (Skolverket 2011).  

 

För att de ska nå dessa mål har pedagogen möjligheten att förenkla undervisningen efter 

barnens behov. Det viktiga är alltså att barnet tar in  kunskaperna och utvecklas inom både 

språk och ämnesinnehåll. Pedagogerna anser att tvåspråkiga barn utvecklar sitt språk när de 

får arbeta i grupper och ämnesintegrerat. Genom att kommunicera med varandra, diskutera 

med både pedagogen och andra individer börjar barn använda språket i olika situationer och 

sammanhang. På detta sätt kan tvåspråkiga barn lära sig nya begrepp och ord, samt koppla 

detta till deras tidigare kunskaper. Gibbons (2013) och Holmegaard & Wikström (2004) 

tolkar detta som att det tvåspråkiga barnet har möjlighet att påverka sin inlärning genom 

delaktighet och diskussion inom den varierande ämnesundervisningen.  

 

I pedagogernas arbetssätt framkommer det att kommunikationen är en fördel för barns 

språkinlärning. För tvåspråkiga barn är kommunikationen ett hjälpmedel för att de ska kunna 
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utvecklas språkligt och kunskapsmässigt. Analysen av mitt material visar att det är viktigt att 

förbereda undervisningen utefter barns behov. Pedagogen måste vara medveten om genom 

vilket arbetssätt barn lär sig bäst. Fredholm & Oskarsson (2004) och Lgr 11 har beskrivit att 

pedagogen ska arbeta efter barns brister och utföra undervisningen där barnet skapar 

förståelse för ämnets innebörd. Det vill säga att pedagogen har möjligheten att undervisa för 

barn med hjälp av olika arbetsmetoder, som t.ex. grupparbete. Det huvudsakliga är att barnen 

ska vara delaktiga under undervisningen (Gibbons 2013). Jag insåg även genom intervjuerna 

att arbeta i smågrupper var väldigt uppskattat av alla pedagogerna.  

 

Vidare nämnde också alla pedagogerna att grupparbeten är väldigt lärorikt för barnet, där de 

lär sig nya kunskaper när de samtalar och diskuterar kring ämnet. Detta kan jämföras med att 

sitta och arbeta själva i läroböckerna. Förskoleklasspedagogerna anser även att genom 

praktiskt arbete skapar barnen lättare förståelse för nya ord och begrepp. Detta påpekar även 

Gibbons (2013) och Säljö (2000). De menar på att om barnen får kommunicera med varandra 

och samspela, kan detta leda till att barnet utvecklar sitt språk, samt skapar sig förståelse för 

ämnet. Vygotsky menar också på att när barn får möjlighet att samspela och kommunicera 

med varandra bidrar det till att språket lättare utvecklas i olika sammanhang (Vygotsky enligt 

Gibbons 2013).   

 

För- och nackdelen som kan finnas med ämnesintegrerad undervisning är omväxlad. Det 

beror på hur pedagogen planerar själva undervisningen för barn. Där handlar det om att 

pedagogen planerar sin undervisning i god tid och är medveten om vilka ämnen som går att 

integrera med varandra (Holmegaard & Wikström 2004). Samtidigt måste de tänka på att ta in 

de ämnen som inte går integrera i detta sammanhang under ett annat tillfälle. Inga ämnen skall 

falla bort från undervisningen under den tiden pedagogen fokuserar på den ämnesintegrerade 

undervisningen. Det är också viktigt att pedagogen har ett tydligt syfte med det 

ämnesintegrerade arbetssättet, där pedagogen skall se till vad hon vill att barnen ska lära sig 

genom undervisningen och vilka begrepp eller ord som ska lyftas fram i ämnet. Om det inte 

ämnesintegreringen saknar syfte, kan det leda till att barnen tappar intresset för ämnet och 

förlorar förståelse för själva ämnet. Detta leder till att det inte sker någon utveckling inom 

barnet (Gibbons 2013).  

 

Fördelen med ämnesintegrerad undervisning, anser pedagogen, är att barnet får möjligheten 

att arbeta med sina språkkunskaper inom varierande situationer – specifikt för tvåspråkiga 
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barn (Sandqvist & Teleman 1989). Genom att arbeta ämnesintegrerat kan det tvåspråkiga 

barnet skapa en bättre förståelse för ämnet som de har haft svårigheter med tidigare. Barnet 

utvecklas då både språkligt och kunskapsmässigt detta ämne (Holmegaard & Wikström 

2004).  

 

Mitt resultat visar att samtliga pedagoger som deltog i intervju arbetar språkutvecklande. De 

anser att det ska finnas ett levande språk inom barn, där det är pedagogens ansvar att skapa 

detta levande språk med hjälp av olika arbetssätt. När pedagogen integrerar språket och ämnet 

kan barnet utveckla sig inom deras språkkunskaper och ämneskunskaper. Det är också viktigt 

att pedagogen fokuserar på varje barns individuella utvecklingsprocess, det vill säga vilka 

brister och svårigheter varje individ har, och att pedagogen försöker jobba med detta i olika 

situationer. Då känner barnen sig trygga både inom deras utveckling i skolan, i klassrummet 

samt i samhället.   

 

 

Vidare forskning  
Jag har genom denna studie fått en bild av hur olika pedagoger resonerar kring 

språkutvecklande arbetssätt i ett mångspråkigt klassrum, samt vilka olika arbetsmetoder som 

finns. Det skulle vara intressant att forska vidare inom detta ämne, utifrån barnets perspektiv. 

Vad händer med de barn som inte har inlärningssvårigheter, när pedagogen förbereder 

undervisningen efter barn som har inlärningssvårigheter? Hur upplever dessa barn när de bör 

anpassa sig efter de andra barn som har inlärningssvårigheter? 
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Bilagor  
 
Bilaga 1. Intervjuguide 
Intervjufrågor till pedagogen:  
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilka krav ställs på dig som lärare i ditt arbete med andraspråks barn? 

3. Vad är det viktiga att tänka på när man arbetar i en mångkulturell klass/skola? 

4. Vilken arbetssätt anser du är bra att använda sig av för barns språkutveckling? 

5. Vilka eller vilken metod använder du för att kunna utveckla barns språk? 

6. Vad är syftet med dessa undervisningsmetoder?  

7. När du planerar din undervisning låter du barnen jobba i ämnesböcker eller låter du 

barnen jobba i grupp/parvis? 

8. Ser du någon utveckling inom barnet kunskapsmässigt och språkligt när du ämnes 

integrerar undervisningen? 

9. Vilka eller vilken metod använder du dig av för att få med barnen som har svårighet 

med undervisningen språkligt?   
 


