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Att undervisa barn med flera språk
När man undervisar i danska som andraspråk i den danska grundskolan, bygger man ofta på ett 
och samma antagande, oberoende av vilken bakgrund barnen har. Man borde göra stor skillnad 
mellan hur man tar emot ett barn med flyktingbakgrund eller invandrarbakgrund och hur man 
undervisar ett flerspråkigt barn som vuxit upp i ett sårbart bostadsområde. Å ena sidan riskerar 
barn som växer upp i Danmark att uppfattas som flerspråkiga, bara för att de har ett konstigt 
namn vare sig de har flera språk eller inte. Å andra sidan tar man inte hänsyn till fördelarna 
med kunskaper i danska hos ett barn som har gått i dagis, besökt vårdcentralen och träffat på 
danska från mycket tidig ålder. I stället för att uppfatta ett sådant barn som ett barn med två 
modersmål, varav danska är det ena, uppfattas det som ett barn med danska som andraspråk, 
vilket innebär att förväntningarna på barnets prestationer i danska minskar.

I Danmark är "dubbel halvspråkighet" ett vanligt 
uttryck, vilket pekar på att barnet inte behärskar 
något språk helt. Denna uppfattning om barns 
språkbrister leder till extremt låga förväntning-
ar på barnen, vilket kan leda till en didaktisk in-
riktning som saknar all ambition. Det är en up-
penbar fördel för barn att utveckla båda språken 
eller alla sina språk på en hög nivå, men det är en 
missuppfattning att barn som inte utvecklar en 
hög nivå i sitt modersmål inte kan utveckla andra 
språk på en hög nivå. Termen "dubbel halvsprå-
kighet" tjänar inte barnens intressen.

Studier visar att färdigheter som språkbyte, fo-
kusering på uppgiften och arbetsminnet ofta för-
bättras hos barn med flera språk. Sorge, Toplak 
och Bialystok (2016) påpekar att flerspråkighet 
inte är en dikotom variabel, där man antingen är 
flerspråkig eller enspråkig, utan en kontinuerlig 
variabel. Det vill till exempel säga att ett språk 
kan vara mycket starkare än ett annat, eller att ett 
barn kan ha två svaga språk eller att det har en 
balanserad flerspråkighet med två eller flera star-
ka språk. Den forskning som Bialystok och hen-
nes kollegor utförde visar att ju mer flerspråkig 
en person är, desto bättre resultat fås på uppgifter 
som kräver styrande exekutiva funktioner. Förde-
larna – gott arbetsminne, så att man kan bearbe-

ta och jämföra språk, förmåga till koncentration 
och fokusering – visar att tillägnandet av flera 
språk kräver goda kognitiva förutsättningar, och 
omvänt stöds barnets kognitiva utveckling av den 
flerspråkiga utvecklingen. Att lära sig flera språk 
ska aldrig betraktas som ett problem, utan som 
en resurs både för individen och för samhället.

I princip verkar detta uppenbart, eftersom för-
mågan att byta från ett språk till ett annat nästan 
ges som en gåva i vaggan till den som växer upp 
på flera språk i sin närmiljö. Men i utsatta boen-
demiljöer är det nödvändigtvis inte en gåva med 
flera språk. Social utsatthet kombinerad med fle-
ra språk utgör en riskfaktor, vilket många lärare 
som arbetar i dessa områden bär vittnesbörd om. 
Ett sådant på konstaterande skall inte stigmati-
sera barnen, men det ger anledning att stöda lä-
rarna i att finna de lämpligaste metoderna. Det 
är stor skillnad mellan att möta ett barn i tredje 
generationen från ett utsatt område och ett barn 
från ett välsituerat hem.

I flera årtionden har man i Danmark diskuterat 
om hemspråksstudier är avgörande för elevernas 
lärande eller inte. I en undersökning från 2013 
konstaterade Bleses och Højen att det sätt på vil-
ket undervisningen är organiserad har en större 
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effekt på elever som utvecklar läskompetenser på 
flera språk. Därför rekommenderar man att läraren 
fokuserar på pedagogiska och didaktiska metoder 
istället för att fokusera på själva språket. Här är det 
viktigt att betona att hemspråksundervisning i den-
na bemärkelse betraktas mer som en hjälpdisciplin 
för att lära sig danska än som ett mål i sig. Man kan 
ha olika attityder till detta, men slutsatsen i kart-
läggningen är övergripande klar med fokus på det 
faktum, att det är relevant att fokusera mer på ty-
pen av undervisning än på undervisningsspråket.

Bleses, Højen och andra (2013) betonar att när 
följande aspekter föreligger i undervisningen når 
eleverna betydligt bättre resultat än när de inte är 
tillstädes:

•  Samarbete
•  Systematiska metoder där eleven guidas 

genom inlärningsprocessen genom tydliga 
anvisningar om syftet och varför eleven ska 
inhämta de nya färdigheterna; tydliga förk-
laringar och demonstrationer av målen för 
undervisningen och stödjande övningar med 
direkt återkoppling tills eleven självständigt 
behärskar den nya kompetensen.

•  Kontinuerlig formativ bedömning av varje 
elevs färdigheter och behållning av undervis-
ningen, så att undervisningen alltid kan an-
passas till den enskilda elevens behov.

Kollaborativt lärande omfattar en form av läran-
de där eleverna arbetar tillsammans för att lösa 
en uppgift och är beroende av varandras bidrag. 
Deltagarna har i princip samma kunskap efter-
som de går igenom samma arbetsprocesser. Detta 
stämmer i motsats till kooperativt samarbete, där 
eleverna har sin egen del av uppdragets övergri-
pande innehåll, så att samarbete längs den vägen 
är nödvändigt. Samarbete är inriktat på öppna 
uppgifter, eftersom projektet kontinuerligt ut-

vecklas i ett pågående samtal mellan eleverna. 
Det ska betraktas som en utvecklingsmodell ef-
tersom fokus är på själva processen.
Systematiska explicita metoder skapar goda för-
utsättningar för att eleven ska få bästa möjliga ut-
byteav undervisningen. Enligt Pauline Gibbons 
kan detta översättas till tre relativt enkla frågor:

•  Vilka språk har eleverna?
•  Vilket språk krävs i undervisningen?
•  Vilket språk behöver eleverna lära sig?

Som utgångspunkt bör en lärare aldrig börja med 
att titta på en text, utan istället undersöka vad 
eleverna vet om ett visst ämne och vilket språk 
eleven ska beskriva ämnet med.

En ofta använd modell är The Teaching–Lear-
ning Cycle, som används över nations- och ål-
dersgrupper. Modellen erbjuder ett systematiskt 
tillvägagångssätt för de lärandeprocesser som en 
elev måste gå igenom för att förvärva de språkliga 
och kunskapsmässiga grunderna för att behärs-
ka ett professionellt tema. Tanken är att eleverna 
utöver att behärska ämnesord även behöver kun-
skap om akademiska genrer.
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