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Abstract 

The intention of this study is to describe some pedagogue’s exceptions of how they work with 

children who has Swedish as a second language and how they work with the policy 

documents and rights that is available. The study is based on three structured interviews with 

very experienced pedagogues that work in preschool. The three interviews are recorded and 

adapted.  To analyze the data a socio-cultural approach was used. The conclusion of my study 

was that the pedagogues who work in preschool has a similar way to work with bilingual 

children and that they consider that communication through speak, pictures and the body 

language is the most important thing to get the children accessorial to the preschool activities 

and to maintain the rights.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva några pedagogers uppfattningar om hur de arbetar med 

barn som har svenska som andraspråk och hur de arbetar utifrån de styrdokument och 

rättigheter som finns. Studien bygger på tre ostrukturerade intervjuer med erfarna pedagoger 

som arbetar i förskoleklass. Intervjuerna är inspelade och transkriberade. För att analysera 

innehållet av datan så har en sociokulturell ansats används. De slutsatser jag dragit är att 

pedagogerna i förskoleklass som intervjuades har ett liknande arbetssätt vad det gäller de 

tvåspråkiga barnen. De anser att kommunikation via tal, bilder och kropp är det viktigaste för 

att barnen ska bli delaktiga i verksamheten och att upprätthålla de rättigheter som finns.  
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1. Inledning 

Under min studietid och under mina år som vikarie i både förskola och i skola har intresset för 

förskollärare i förskoleklass och dess förhållningssätt gentemot barn som kommer nyanlända 

till Sverige väckts. Hur pedagogernas arbete med det svenska språket fungerar i en stor 

barngrupp när det inte finns resurs och extra språkinlärning att få. Vad är dessa barns rättigheter 

och kan man upprätthålla sig gentemot läroplanen när det gäller dessa barn? 

 I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att utbildning och 

fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, 

traditioner, språk, kunskaper – från en generation till en annan. Undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevers fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper (Skolverket, 2011).  

Gruppen med barn som har svenska som andra språk ökar i och med invandringen i Sverige 

och är därför enligt mig ett ämne som alltid är aktuellt och man som förskollärare alltid borde 

vara uppdaterad om. Men hur arbetar man för bästa möjliga språkinlärning för barn i 

förskoleklass när lagen säger att barn inte har rätt att gå i en förberedelseklass förrän hösten 

barnet fyllt sju år (Prop. 2014/15:45).  

I en förberedelseklass i grundskolan går barn som är nyanlända i Sverige, för att lära sig det 

svenska språket. Jag tycker att det verkar som att sexåringarna har hamnat i en gråzon där 

rättigheten till att få språkligstimulans inte finns.  Det står även i Skollagen att barn i 

förskoleklassen ska medverka till att även elever med annat modersmål än svenska ska få 

möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt modersmål (SFS 2010:800). Jag upplever att 

förskoleklasserna växer och i värsta fall har jag stött på klasser där det varit uppemot 30 

sexåringar i en klass. Går det att ge andraspråksbarnen talutrymme och inflytande i 

verksamheten när klasserna är så pass stora?  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva några pedagogers uppfattningar om hur de arbetar med 

barn som har svenska som andraspråk och hur de arbetar utifrån de styrdokument och rättigheter 

som finns. För att få svar på mitt syfte har jag kommit fram till dessa två frågeställningar: 

 Hur förhåller sig förskollärare i förskoleklass till barn med svenska som andraspråk? 

 Hur ser förskollärare i förskoleklass på förutsättningarna för att kunna ge barn med 

svenska som andraspråk de rättigheter som beskrivs i styrdokument och arbetsplaner? 
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2. Kunskapsöversikt  
Under följande rubrik kommer jag att presentera vad styrdokument och forskning säger om 

arbetets område med relevans för hur pedagogernas förhållningssätt till barn som har svenska 

som andraspråk i förskoleklass.  

2.1 Förskoleklassens uppdrag  

I detta stycke skriver jag om hur Skolverket och Skollagen formulerar sig om förskoleklassens 

uppdrag som egen skolform. 

Förskoleklassen är en egen skolform inom grundskolan och under denna rubrik kommer 

förskoleklassens uppdrag att presenteras.   

Enligt 9 kap.2 § i skollagen (2010:800) står det att förskoleklassen ska stimulera elevers 

utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och elevens behov och därtill ska förskoleklassen främja allsidiga 

kontakter och social gemenskap.  Enligt skollagen ska förskoleklassen medverka till att de 

elever som har ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska 

språket och sitt modersmål (Skolverket, 2014).   

I skollagen och i barnkonventionen kan man utläsa att barnets bästa ska vara utgångspunkten i 

för all verksamhet. Barnets inställning ska så långt det är möjligt kartläggas och barn ska ha 

möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. Det grundläggande för 

barnets bästa är att inhämta och uppmärksamma barnens åsikter. Det ska också finnas tillgång 

till personal med kompetens så att barnens behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses 

(Skolverket, 2014).  

2.2 FN:s barnkonvention 

FN:s barnkonvention innehåller stadganden om mänskliga rättigheter för barn. Innan 

barnkonventionen utformades fanns dokument och andra konventioner kring mänskliga 

rättigheter. Under 1970talet framkom det dock att barn var en av de grupper som var i behov av 

ett starkare skydd. Det arbetade fram dokumentet som skulle bli barnkonventionen och år 1989 

antogs den av FN:s generalförsamling (Unicef Sverige, 2009).  

Barnkonventionen innehåller 54 viktiga artiklar som utgör en helhet, men det finns fyra 

grundläggande och vägledande principer.  

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde 

2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 

3. Alla barn har rätt till liv och utveckling 

4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.  

  

I och med arbetets frågeställningar om inflytande och delaktighet fokuserar jag på 

grundläggandeprincip fyra och artikel 12 i barnkonventionen som lyder: 



 

4 

 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra att de barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten till fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

2.  För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 

eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på så sätt som är förenligt med den 

nationella lagstiftningen procedurregel, i alla domstols och administrativa förfarande 

som rör barnet (Unicef Sverige, 2009 ). 

 

Enligt artikel 12 har alla barn rätt att bli lyssnade till, att bli tagna på allvar, och att delta i beslut 

som rör dem. Men det är också viktigt att komma ihåg att betrakta artikeln som en rättighet och 

inte en skyldighet, i det avseendet att barnet inte måste uttrycka sin åsikt. Rätten till delaktighet 

och inflytande diskuteras särskilt i utbildningssammanhang, där många frågor om hur 

elevinflytande kan genomföras i skolan har ställts. Framför allt blir det frågor om vad som rör 

vad barn kan ha inflytande över och i vilken mån de kan utöva inflytande (Hägglund, 

Quennerstedt, Thelander, 2013). 

 

2.3 Mänskliga rättigheter 

För oss som lever i väst världen är mänskliga rättigheter något som vi ser som en självklarhet. 

Det är något som vi känner till men inte har synligt i vår vardag. Oftast är det när våra rättigheter 

trotsas genom att de kränks eller inte blir tillgodosedda som det blir tydligt att rättigheter är 

något vi inte kan ta förgivet, utan något vi hela tiden behöver arbeta för och hålla dem levande. 

Mänskliga rättigheter blir relevanta för vanliga människor när den säkerhet som utmärker 

vardagen försvinner (Hägglund, Quennerstedt, Thelander, 2013).  

För att nå en djupare förståelse av vad rättigheter är och betyder kan man därför behöva närma 

sig begreppet och fenomenet från olika håll. Den första aspekten kan vara att överväga hur man 

kan se på rättighetens grund, och var de kommer ifrån och vad som legitimerar dem (Hägglund, 

Quennerstedt, Thelander, 2013).  

Ibland används rättigheter i en indelning av negativa och positiva rättigheter för att tydliggöra 

begreppet. Negativa rättigheter betonar rätten att inte bli utsatt för något av någon annan, 

vanligen tvång eller våld. Positiva rättigheter betonar rättigheterna att få tillgång till något och 

närvaron av villkor som ökar individens eller gruppens möjlighet att äga sina rättigheter. 

Exempel på en positiv rättighet är utbildning och ett exempel på en negativ rättighet är 

yttrandefrihet (Hägglund, Quennerstedt, Thelander, 2013).  

 

2.4 Inflytande och delaktighet 

Enligt Arnér (2009) går begreppet inflytande att tolka på många olika sätt och det används också 

på många olika sätt med olika innebörder och termer i skolforskningssammanghang. 

Elevinflytande inom ramen för skolan är fokuserat i forskning, medan inflytande i förskolan 

inte har utgjort forskningsfokus på samma sätt. Begreppen inflytande och delaktighet används 
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ofta synonymt, dels i vissa forskningssammanhang och dels i vardagligt tal inom både 

förskolans och skolans värd (Arnér, 2009).   

Ofta finns det anledning att iaktta och försöka förstå hur ett begrepp som används av vuxna i 

barns värld skulle kunna beskrivas och tolkas av barnen själva. Barn söker precis som vuxna 

meningsfulla handlingar som lärarna har möjlighet att tillåta eller inte tillåta. Får barn ett 

bekräftande från lärare blir de inspirerade och växer med det förtroende de får. Ju öppnare lärare 

är för att visa barn respekt och intressera sig för deras initiativ, desto mer utvecklar barnens sin 

lek och sina aktiviteter. Elisabeth Arnérs (2009) tolkning av begreppet inflytande handlar om 

att barn ska ges möjlighet att påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt (Arnér, 2009). 

Värdegrundsarbetet ingår i förskoleklassen som en integrerad del, och ska inte hanteras enbart 

som ett särskilt arbete utan tänka på att skolans demokratiska uppdrag handlar om att både till 

vara ta barnens rättigheter och utveckla deras sociala kompetens (Prop. 2009/10:165).  

Melin (2009) skriver att delaktighet har blivit som en mall som är kopplad till social rättvisa i 

vårt demokratiska samhälle. Melin (2009)  påpekar att det är viktigt i folkrätten och inom FN:s 

konventioner för mänskliga rättigheter där i Barnkonventionen ingår. Hon skriver att det är 

betydelsefullt att lägga fokus på barns delaktighet i skolan eftersom det är betydelsefullt för alla 

barn att få goda relationer. Skolverket (2014) skriver om hur barn lär sig i samspel och med 

andra elever och vuxna, och att man i det sociala samspelet ska uppmuntra barnen genom 

positiv respons vilket stödjer deras förutsättningar för lärande och hjälper dem att utveckla en 

positiv självbild.   

2.5 Kommunikationens betydelse 

Kommunikationens avsikt är att dela något med någon, och att detta delande är ömsesidigt från 

de parter som ingår i utbytet.  För att detta ska fungera krävs ett godtagbart samspel mellan 

deltagarna (Svensson, 2009). Askland, Sataøen (2003)  menar att kommunikation binder 

samman självets relation till andra. När barn kommunicerar sina handlingar, tankar och känslor 

blir de kända för andra. Med hjälp av kommunikation definierar vi oss själva i förhållande till 

andra. I vissa fall har barnet klart för sig vem det är och vad de tror på. I andra kontexter hjälper 

själva kommunikationen barnet att förstora sin självförståelse. Kommunikation leder till ny 

självförståelse genom att vara i en kreativ samverkan mellan dem som deltar i 

kommunikationen. Medan vi kommunicerar med andra får vi klart för oss hur vi tänker, känner 

eller är. Den andres reaktion justerar, förstärker eller försvagas vårt egna utspel (Askland, 

Sataøen, 2003).  Svensson (1995) menar att en god självuppfattning kan leda till en positiv 

utveckling på flera områden och en negativ självuppfattning kan leda till negativa förväntningar 

och påverka individen negativt att en maximal prestation uteblir. En konversation definierar 

vilken slags kommunikation mellan individer som är möjlig, är endel av det vi kallar för kultur. 

Det inkluderar både de redskap vi använder för att kommunicera – språket, gesterna och 

symbolanvändningen – och innehållet i det vi kommunicerar om, vad som är tillåtet att 

kommunicera om och vad får man kommunicera med (Askland, Sataøen, 2003).  Språket är ett 

av flera sätt att kommunicera på och Svensson (2009) menar att man med språket avser tal eller 

skriftspråk, men själva begreppet språk kan även innefatta teckenspråk och piktogram.   
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Enligt Ladberg (2003) är kommunikationen själva kärnan i språket och att det är därför barnen 

lär sig språk, för att kommunicera med personer de tycker om. Språket är något av det viktigaste 

ett barn ska lära sig. Inte bara språket som namn på konkreta objekt, utan språket som 

förmedlare av det abstrakta: tankar, känslor, hopp, tro och framtidshopp. Kommunikationen är 

själva grunden för barns lärande (Askland, Sataøen, 2003).  Språket i sig har i huvudsak en 

social funktion, men en ytterligare viktig medverkande kraft är språket även för den kognitiva 

förmågan eftersom det påverkar vårt tänkande (Svensson, 2009).  

Enligt Ladberg (2003) ska barnen som inte vill tala sitt språk och hur det istället för ett språkligt 

stöd behöver ett stöd för sin identitet, språket och identiteten är förenade. Askland, Sataøen 

(2003)  nämner i sin bok hur vi lär oss språk ännu är en olöst gåta.  Vanligtvis gör barnen de 

stora språkupptäckterna under sitt andra levnadsår. Barn förstår många ord men använder dem 

inte aktivt. Det har ett stort ordförråd och många grammatiska konstruktioner innan de är tre år 

gamla.  

Enligt Skaremyr (2014) är de kommunikativa redskapen som barn har i början när de kommer 

till Sverige. Barnen använder sig mer utav kroppen och kroppen innefattar röst, blick, gest, och 

skuggning än det verbala språket som innefattar skuggning, påhittat språk, röst, blandspråk och 

det material som barnen har tillgång till. I läroplanen betonas vikten av att barnen får uppleva 

olika uttryck för kunskap, det som framhålls är att drama, musik, bild och dans ska vara inslag 

i verksamhetens vardag (Skolverket, 2011). 

 Den spontana lusten att meddela något är den starkaste drivkraften i språkutvecklingen. 

Lyhörda och intresserade vuxna som svarar på barnets spontana kommunikationsbehov är den 

viktigaste faktorn i den tidiga språkutvecklingen. Det spontana kommunikationsbehovet 

uppstår genom att barnet har ett mål med sin språkliga handling. Detta tyder på att barn tidigt 

har en känsla för framtid, en inre modell som ständigt är under konstruktion för att uppnå det 

barnet vill. Att lära sig språk är mycket mer än att imitera andras ljud (Askland, Sataøen, 2003).  

2.6 Barn i behov av särskilt stöd 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd syftar inte på någon bestämd avgränsad grupp med barn 

med bestämda egenskaper, utan anger snarare att vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan ha 

behov av stöd. Gemensamt för barn med särskilda behov är att de kräver mycket engagemang 

och stöd från vuxna för att reda upp sina livsproblem (Piltz-Maliks, Sjögren Olsson, 1998).  

De behöver uppmärksamhet och kräver vuxna som är känslomässigt tillgängliga, som har dem 

i fokus för att lösa deras svårigheter.  Barn i behov av särskilt stöd har ofta svårt att komma in 

i gruppen och att hitta ett sätt att skapa relationer. De barn som inte får vara med har låg status 

i gruppen, de kan inte de sociala koderna. De står passiva och kan inte ta för sig, slår de sig in 

i gemensakapen, tar all plats och gör anspråk på att få bestämma över allt och alla. De upplevs 

av andra som störande, som den som alltid gör allt det dumma och kan ibland utan orsak få 

skulden för allt det dåliga (Piltz-Maliks, Sjögren Olsson, 1998).  
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2.7 Samhället och tvåspråkighet 

Enligt Ladberg (2003) är språk och att antalet språk man kan tala inte har något med begåvning 

att göra, utan med behov. Om barnet har ett behov av att lära sig flera språk, så gör barnet det. 

Många som undervisar barn i svenska som andra språk är eniga om att undervisningen för dessa 

barn inte är rimlig eller rättvis. Att behandla ett barn på samma sätt och därigenom bortse från 

de olika utgångspunkterna bäddar för att skapa ojämlikhet när barnen går ut skolan (Gibbons, 

2009). 

Enligt Gibbons (2009) används termen andraspåkselever i grundskolan, en elev som läser 

svenska som andra språk. En annan term som används är även flerspråkselever. Det är en 

elev/barn som behärskar ett eller flera språk förutom svenska, på olika nivåer.  Håkansson 

(2003) skriver om hur barn som utvecklar en tvåspråkighet, med hög färdighet i båda språken, 

utvecklar en språklig medvetenhet vilket i sin tur medverkar till god läsfärdighet. När 

människor flyttar till annat land hamnar dem i en flerspråkig situation, de har sitt eller sina språk 

med sig och möter ett nytt majoritetsspråk. I länder, så som Sverige, med ett officiellt språk 

måste man ha goda kunskaper i det språket för att får hög utbildning och välbetalda arbeten 

skriver Ladberg (2003).    

Gibbons (2009) menar att många elever som vuxna får allt svårare att komma ut på 

arbetsmarknaden på grund av att det i dag är ett högt krav på ha välutvecklade 

kommunikationsfärdigheter, förmåga att lösa problem, tänka kreativt och fatta välgrundade 

beslut. En del flerspråkiga barn blir placerade i särskilda undervisningsgrupper för långsam 

inlärning. Andra får inte lära sig svenska enligt kursplanen för svenska som andra språk utan 

följer klassens svenskundervisning med några timmar stöd i svenska (Gibbons, 2009).  

Gibbons (2009) menar att för bästa resultat av ovanstående så bör lärare i svenska som 

andraspråk och lärarna i skolans andra ämnen samarbeta. För nyanlända barn kan en 

förberedelseklass vara det bästa alternativet, gärna med flera lärare som samarbetar kring olika 

ämnen. Men den politik som tvingar skolorna att integrera andraspråkseleverna resulterar ofta 

i att de inte får någon stöttning alls, eller det motsatta, att de placeras i särskilda eller 

segregerade grupper där de får föga tillgång till autentisk och meningsfull interaktion.  

Gibbons skriver att Vygotsky ser lärandet främst som en samarbetsaktivitet som äger rum i en 

viss sociokulturell miljö. En individs kognitiva och språkliga utveckling betraktas i hög grad 

som en produkt av hans eller hennes utbildning, inte som en förutsättning för att denna ska 

komma till stånd. Av detta följer, till exempel, att trots att vi alla är biologiskt programmerade 

att lära oss språk så beror utfallet och för vilka syften vi kan använda språket på de sociala 

kontexter och situationer vi deltar i.  

Gibbons (2009) menar att denna sociokulturella syn på lärande innebär att elever med stöttning 

kan uppnå mer än de kan utan och de kan delta i nya situationer och gå in i nya roller. Stöttning 

innebär stöttning från läraren under arbetet och är själva kärnpunkten när det gäller 

undervisning och lärandet. Vygotsky såg ett tydligt släktskap mellan de samtal vi människor 

deltar i som barn och utvecklingen av tänkandet, och hävdade att den kognitiva utvecklingen 

också är ett resultat av samspel med andra i målorienterade aktiviteter. De flesta kan tillexempel 

minnas tillfällen då de fått hjälp att hitta lösningar, eller förstå svåra begrepp genom att samtala 
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med andra. Vi lär oss och utvecklar nya idéer genom detta muntliga samspel. Vygotsky hävdade 

att denna externa dialog med andra gradvis internaliseras och blir ett ”inre tal” och skapar en 

egen resurs för tänkandet. I och med detta följer då att de samtal barnen får i skolan påverkar 

hur väl de utvecklar det avancerande tänkandet (Gibbons, 2009).  

 

2.8 Integration 

Enligt Borzaslan (2001) handlar integration om relationer. I relationer är man minst två som ger 

och tar. Integration är inte någonting som enbart angår den nyinflyttade grannen, den 

funktionshindrade kollegan på jobbet eller flytkingfamiljen i vårt kvarter. Det angår oss alla. 

Det handlar om möten mellan människor som är lika men ändå olika. Integration är en process 

där båda parter ger och tar utan att någon känner sig som en förlorare. En sådan process kan 

sällan vara smärtfri. Men om man vågar kommer man i slutändan att känna man utvecklats som 

människa. Man har fått ett bredare perspektiv och blivit många erfarenheter rikare (Borzaslan, 

2001). 

Borzaslan (2001) skriver att en ömsesidig integration förutsätter att båda parter vill vara med 

och att alla får vara som de är. Om en individ känner sig hotad och inte godkänd som den är 

med sin identitet, sina rötter, och sin kultur kan hen välja att inte ingå i en integrationsprocess 

och kommer därmed att ställa sig utanför. Personer kan låsa sig till sina uppfattningar och helt 

och hållet idealisera det som har varit och det gamla landet. 

Enligt Borzaslan (2001) kan det vara svårt för människor som har allvarliga bekymmer, som 

fattigdom, arbetslöshet, eller liknande att ingå i en integrationsprocess. När man har problem är 

det inte lätt att orka med något nytt och möta det som är annorlunda.  

Borzaslan (2001) anser att integration handlar om att vi vågar ifrågasätta och förändra våra 

attityder. Det handlar om vår människosyn om att värna ett samhälle där alla får vara med på 

sina villkor utifrån sina behov.   

Det är viktigt att möta varje individ förutsättningslöst att försöka lära känna individen och förstå 

vad som ligger bakom alla handlingar innan man sätter stämpel på dem. Att förneka olikheter 

innebär att förneka sidor hos varandra och därmed varandras identiteter (Borzaslan, 2001)  

Arbetet med integrerade grupper, där barn i behov av särskilt stöd och de övriga barnen finns i 

samma grupp kan liknas vid att balansera på en rak linje menar Borzaslan. Pedagoger försöker 

utifrån de förutsättningar som finns, att så gott som de kan ge det varje barn behöver efter deras 

behov. Men det är en balansgång där man då och då kan bli frustrerad över att varken hinna 

med barnen som har särskilt behov eller de övriga barnen tillräckligt (Borzaslan, 2001) 

Borzaslan (2001) menar att arbetet i en integrerad grupp av det här slaget kräver mycket 

medveten satsning och detaljplanering eftersom behoven kan se mycket olika ut. Ibland måste 

man tillexempel bara vara med ett barn i taget, och det kanske inte går att ha samling med mer 

än tre. Alla kan också vara i behov av särskilt stöd om inte annat för språket!  

 Barn lär sig av varandra. Det är bra för barnen i behov av särskilt stöd att det även finns andra 

i gruppen som de kan se upp till och ta efter. De kan till exempel lära sig lekkoder genom en 

positiv ledare. För att kunna leva i ett demokratiskt samhälle i harmoni med många andra krävs 
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att människor möts över alla gränser och att det är naturligt för dem att vara tillsammans. Det 

bästa är när det sker när barnen är små. Att gruppera människor efter ursprung, funktionshinder, 

eller annat kan skapa främlingskap och utanförskap och sådant som är naturligt kan uppfattas 

som konstigt (Bozarslan, 2001).  

 

3. Teoretiskt perspektiv 
Under följande stycke presenteras arbetets teoretiska utgångspunkter.  

Studiens syfte fokuserar på pedagogers uppfattningar om hur de arbetar med barn som har 

svenska som andraspråk. Den sociokulturella teorin har språket som verktyg när det kommer 

till utveckling och lärande. Säljö (2010) skriver om vad det gäller skolans tradition vad det 

gäller kommunikation bidrar till skapande av kunskap och skickligheter. 

Säljö (2010) skriver om hur kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan 

endel av den enskilde individen och hens tänkande och handlande. En av utgångspunkterna för 

ett sociokulturellt perspektiv på lärandet och mänskligt tänkande/handlande är att man 

intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig åt och använder fysiska och kognitiva 

resurser menar Säljö (2010). Samspelet mellan grupp och individ är i fokus i ett sociokulturellt 

perspektiv. Pedagoger i skolan/förskolan kan förutsätta att den centrala insatsen för inlärning 

blir själva skolan, och hur vi kan försöka kartlägga hur barnen skaffar sig kunskap och vilka 

grupper som lyckas att använda skolans lärprocesser för att skaffa sig kunskaper. Enligt det 

sociokulturella perspektivet och Lev Vygotsky (1886-1934) så är begreppen redskap och 

verktyg viktiga. Med detta menas såväl språkliga eller intellektuella som fysiska resurser som 

vi har tillgång till och som vi då använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den (Säljö, 

2010).  

Vidare skriver Säljö (2010) att den sociokulturella utgångspunkten handlar om kommunikation, 

instinkter och handlingsmönster som har byggts upp under en tid. Dessa instinkter och 

handlingar har skapats eller skapas genom samspel med andra människor.  

Med detta menar Säljö (2010)  att samspelet sker när människan använder sig av tidigare 

erfarenheter och insikter för att kommunicera med andra människor. Kommunikation och 

samspelet är i processen avgörande därför att det är där som de sociokulturella resurserna 

skapas. För att det ska ske en utveckling är de tidigare erfarenheterna som vi har lärt oss i ett 

historiskt perspektiv mycket viktiga. Det är genom erfarenheterna som människan lär sig att 

sätta ord på det som människan vet. Dessa erfarenheter har människan gått genom och att 

utnyttja de tidigare generationernas erfarenheter.  Förutsättningen för att kunna ta till sig 

kunskap och att kunna förvara den kunskapen är att vi har kategorier och begrepp att sortera 

våra upplevelser med. Språket är unikt och en ofantlig komponent för att kunna skapa och 

kommunicera kunskap skriver Säljö (2010).   

Säljö (2010)  menar att människan föreställer sig omvärlden genom att höra vad andra talar om 

och hur de föreställer omvärlden som människan blir medveten om vad som är intressant och 

viktigt. Skapar man inte miljöer och kommunikativa situationer så görs tillgängliga för barnen 
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riskerar man att förlora tidigare erfarenheter.  Människan riktar in sig mot personer i sin 

omgivning redan från födseln och svarar på och tar initiativ till fysisk samt verbal 

kommunikation, detta är något som finns inbyggt i vår genetik menar Säljö. En människa 

utvecklas i ett samspel med andra där samhället sedan formar människan till att kommunicera 

med omgivningen. I denna interaktion sker även den proximala utveckling zonen. Den handlar 

om vad det är för möjligheter en individ har till att lära sig om den får rätt förutsättningar (Säljö, 

2010).  

Kroksmark (2011) skriver om den proximala utveckling zonen genom Vygotsky olika nivåer. 

På den första nivån utvecklar barnet olika färdigheter med hjälp av den andra som i sin tur har 

mer färdigheter än barnet själv. På den andra nivån har barnet i sin tur utvecklat en egen 

färdighet, där barnet kan lösa olika problem utan att någon annan är närvarande. När barnet har 

nått den tredje nivå så har färdigheten blivit automatiserad hos barnet. Vidare skriver 

Kroksmark att barnet genom den sociala interaktionen överförs olika strategier från den vuxne 

till barnet som barnet kan använda i de nya situationerna den stöter på, just denna tanke 

beskriver Vygotsky som medierat lärande. Vid den fjärde nivån nämns en recursiv loop, vilket 

innebär att barn i olika sammanhang kan hänga med i och förstå vad någon annan person säger, 

men att barnet själv inte är i stånd att genomföra eller förstå på det sättet att hen kan förklara 

för någon annan själv.  

 

3.1 Sammanfattning av teoretiskt perspektiv 

En sociokulturell teori har som utgångspunkt att förklara tankar, känslor och beteende kopplat 

till social påverkan som människan utsätts för. Människor lär sig i sociala sammanhang där vi 

får en syn av vem vi är och hur vi handlar i interaktion med andra människor. Säljö (2010) 

skriver om vad det gäller skolans tradition vad det gäller kommunikation bidrar till skapande 

av kunskap och skickligheter. Lärande sker i interaktion med andra människor där 

kommunikation är en viktig artefakt vilket är vad jag är intresserad av att undersöka. Nämligen 

hur några pedagoger arbetar med barn som har svenska som andra språk och hur de arbetar 

utifrån de styrdokument och rättigheter som finns.  

 

 

.  

 

 

 

4. Metodologisk ansats och val av metod 
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I den här delen beskrivs undersökningens metodval, urval, de forskningsetiska principerna samt 

innebörden av realibitet och validitet.  

. 

4.1 Metodval 

Studien utfördes som en kvalitativ undersökning som Bryman (2011) nämner. Den kvalitativa 

undersökningen utfördes tillsammans med utbildade förskollärare i förskoleklass. Detta för att 

ta reda på hur förskollärare tänker kring hur de arbetar med barn som har svenska som andra 

språk och dess inflytande i verksamheten. Enligt Bryman (2011) innebär kvalitativa intervjuer 

att man har öppna frågeställningar vilket leder till att det går att utveckla svaren. Detta ansåg 

jag vara relevant för min undersökning för att få ut så mycket som möjligt av svaren från 

förskollärarana.  Jag använde mig utav en diktafon i min telefon när intervjuerna genomfördes 

för att undgå att anteckna och därmed kunna fokusera fullt ut på samtalen.  

När varje intervju var genomförd så transkriberades intervjuerna. I arbetet kallas förskollärarna 

för Eva, Klara och Lena.  

 

4.2 Urval 

Urvalet som användes var målinriktat som innebär ett försök till att skapa en överensstämmelse 

mellan frågeställningar och urval. Jag valde därför pedagoger som jag ansåg vara relevanta för 

mina frågeställningar (Bryman, 2011).  Jag valde ut tre förskollärare på samma skola som har 

erfarenhet med att arbeta med barn som har svenska som andraspråk. Detta för att ta reda på 

hur de arbetar med barn som inte talar/talar lite svenska och hur de gör för att barnen ska känna 

att de får inflytande i verksamheten. Två av förskollärarna har arbetat i drygt fyrtio år och en 

har arbetat i cirka tjugo år och är själv tvåspråkig.  

Urvalet var baserat på mina personliga kontakter.  

 

4.3 Forskningsetiska överväganden  

Min undersökning har sin grund i de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) 

har formulerat för förfogande inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

Det finns fyra grundläggande och allmänna huvudkrav för forskning. Dessa krav kallas för 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialkrav och nyttjandekrav.  

Syftet med dessa forskningsetiska krav är att de ska utgöra normer mellan forskare och 

deltagare i en undersökning om någonting.  Kraven kan enkelt beskrivas som så att 

informationskravet betyder att deltagare ska informeras om vad studien har för syfte och hur 

undersökningen ska gå till. Deltagarna ska även informeras om att undersökningen är frivillig 

och att man får dra sig ur. I min undersökning fick deltagarna ett mail med information om min 

undersökning och sedan fick de även den informationen muntlig.  



 

12 

 

Samtyckeskravet betyder att deltagarna ska ge sitt samtycke innan undersökningen genomförs, 

de ska även bli informerade om att de får själva bestämma hur länge de vill delta i 

undersökningen.  

Enligt Vetenskapsrådet (2011) betyder konfidentialitetskravet att inga personuppgifter eller 

känsliga uppgifter om deltagare ska komma fram till personer utanför undersökningen. Jag har 

valt att i min undersökning att byta namn på de som är deltagare för att inte riskera att någon 

blir identifierad.  

Med nyttjandekravet menas att de insamlande uppgifterna om enskilda personer enbart får 

användas i denna undersökning. Allt datamaterial som jag har samlat in i min undersökning 

kommer endast användas i forskningsändamål i min undersökning och kommer att förstöras när 

undersökningen är slut.  

 

4.4 Realibitet och validitet 

Realibitet och validitet är två begrepp som menar hur trovärdig och tillförlitlig en studie är. Med 

validitet menas att beskriva hur en studie har undersökt det som den syftar att undersöka. Det 

finns intern och extern validitet, där intern validitet betyder att de slutsatser som undersökaren 

har kommit fram till i undersökningen är trovärdiga just för den studien (Bryman, 2011) Jag 

anser att den interna valditeten i min undersökning ses som stark då syftet med studien ar 

uppnåtts utifrån att mina frågor har besvarats i analysen och diskussionen. Under 

transkriberingen så togs irrelevanta material bort för att kunna få fram de exakta 

frågeställningarna för att i sin tur uppnå syftet.  Detta är något jag då ser stärker den interna 

validiteten.  Den externa validiteten syftar till att beskriva hur undersökningens slutsatser är 

generaliserbara (Bryman, 2011). Min undersökning anser jag är generaliserbar då 

frågeställningarna är besvarade utifrån intervjupersonernas egna uppfattningar.  Realibitet delas 

också upp i internt och externt. Intern realibitet betyder hur undersökaren har tolkat materialet. 

Jag läste in mig på teorier och funderat fram hur jag skulle behandla materialet innan 

intervjuerna. Det har hjälpt mig i undersökningen då förhållningssättet har varit samma i 

tolkningen av de tre intervjuerna vilket stärker den interna realibitet. Med extern realibitet 

menas hur det går att upprepa undersökningen (Bryman, 2011) vilket jag anser går att 

genomföra då förutsatt att samma intervjupersoner används och att intervjupersonerna inte 

ändrar sina svar.  
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5. Resultat 
Nedan kommer jag att skildra de svar jag har fått genom de intervjuer jag gjort. Jag har valt att 

knyta samman resultatet med mina frågeställningar som lyder: Hur förhåller sig förskollärare i 

förskoleklass till barn med svenska som andraspråk samt hur ser förskollärare i förskoleklass 

på förutsättningarna för att kunna ge barn med svenska som andraspråk de rättigheter som 

beskrivs i styrdokument och arbetsplaner? 

En pedagog i taget lyfts fram i resultatet.  

 

5.1 Barn med svenska som andraspråk - rättigheter som 

beskrivs i styrdokument 

Eva berättar att barnen i förskoleklass inte har någon rätt till studiehandledning vilket är något 

hon ifrågasätter väldigt starkt. Eva anser att behovet av studiehandledning till sexåringarna är 

stort. Eva menar också att tidiga insatser är mycket viktiga för framtida resultat. 

Förskoleklassbarnen har inte rätt att gå i förberedelseklass vilket Eva också är kritisk till. För 

några år sedan arbetade Eva i en förberedelseklass för sexåringar, men det togs bort, då 

skolledningen ansåg att man arbetat lika i förskoleklass och förberedelseklass. Eva berättar att 

hon håller med, skillnaden är att det är mycket mindre barn i en förberedelseklass, samt ökad 

tillgång till modersmålslärarna. Eva menar att möjligheterna blir större med mindre 

barngrupper. Med en liten grupp kan pedagogerna gå till affären och prata om saker där, hur 

man gör här i Sverige etc.  I förskoleklassen arbetas det mycket konkret och med fokus på 

språket men grupperna är mer än dubbelt så stora.  

 

Vad det gäller delaktigheten i verksamheten så menar Eva att man även där får lov att involvera 

andra barn, sätta barn med samma modersmål bredvid varandra så de exempelvis vid en samling 

kan stötta varandra och känna att de är med. Återigen så är det dock viktigt att komma ihåg att 

barnen ofta är tysta i början, det kommer några ord i taget. I detta ge positiv respons i alla 

situationer som pedagogerna vill uppmuntra, och visa med hela kroppen hur stolt du som 

pedagog blir för att smitta av sig på barnet.  Eva berättar att man märker att barnen höjer sig 

själva och hur det glittrar i ögonen på barnen när de får respons, gärna direkt respons. 

 Eva lyfter att pedagoger måste respektera tystnaden från barnen, pedagoger får inte begära 

något men när pedagogerna märker att barnet är sugen på att säga något så kan man försöka 

lyfta det så länge barnen är mogna för det.  Det är viktigt att som pedagog vara lyhörd gemtemot 

barnen för att känna efter när de är mogna. Detta för att på ett positivt sätt belysa delaktighet i 

verksamheten.  

Eva säger att i den svenska skolan så genomsyrar vårt demokratiska förhållningssätt och att det 

egentligen är väldigt enkelt. Det kan vara saker som att ”Här, varsågod, du som vill ha ett 

äpple” vid fruktstunden. Det är något som kan vara väldigt nytt för de nyanlända barnen och 

det kan synas på barnen att de funderar. Det ska genomsyra hela dagen, det kan innefatta att 

räcka upp handen, låta barnen välja och fråga vad de vill göra . De får känna in begreppet 
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demokrati, de får känna valfrihet. Vi försöker i ett tidigt skede förklara för barnen att dem får 

de får tycka vad de vill, men respektera andras åsikter berättar Eva. Pedagogerna märker snabbt 

på de nyanlända barnen att de uppfattar arbetssättet, de berättar för föräldrar att de gör på ett 

visst sätt i skolan.  

Eva pratar om frihet under ansvar, där hon menar att barnen har frihet inom de ramar 

pedagogerna upprättat. När barnen är nya i ett land måste vi vuxna ta ett stort ansvar för barnen 

så att de känner denna frihet, vilket är något man i verksamheten ska påvisa flera gånger om 

dagen menar Eva.  

Eva berättar att barnen med svenska som andraspråk är barn som har speciella behov, man ska 

få hjälp när man ber om det, vilket hon lyfter med rektor och specialpedagog när behovet finns 

och hennes kunskaper inte räcker till. Eva säger att hon tycker att en nyanländ sexåring bör få 

ordentlig studiehandledning under de första månaderna, åldern ska inte spela någon roll.  

 

Lena berättar liksom Eva att eftersom förskoleklassbarnen inte har någon rätt till 

studiehandledning krävs det att pedagogerna skapar möjligheter till en- till- en undervisning för 

språkträning. Då grupperna ofta är stora är det svårt att hinna med även om man på Lenas skola 

är två förskollärare i varje klass. Det hade varit bra om barnen hade fått tillgång till att gå i 

förberedelseklass. För att då få ännu mer språkligstimulans. Ju tidigare de klarar språket ju 

bättre klarar de sig under sin skolgång och sedan i arbetslivet menar Lena.   

Lena berättar att det är svårt att ge barnen inflytande och påvisa demokrati när språket inte 

finns. Men att man kan börja med att visa hur en bra kompis ska vara och hur man är mot 

varandra är ofta de andra kompisarna bra på att visa. När de börjar förstå kan de vara med på 

klassråd som vi har i förskoleklassen där barnen själva får lyfta sina åsikter i gruppen.  Det är 

svårt för de barn som inte kommit tillräckligt långt i sin språkutveckling att vara med och 

bestämma.  

Pedagogerna märker tydligt när barnen förstår att de får välja själva vad de ska leka på rasten 

eller på ”välja stunden”. Till en början är det vanligt att barnen tittar på sina kompisar och väljer 

samma sak som dem, de lär av varandra. För att barnen ska hänga med har vi också arbetat med 

teatrar som handlar om demokrati och värdegrund, för att barnen förhoppningsvis ska förstå 

vad som sker i teatern.  

Att involvera andra barn för att göra tvåspråkiga barnen mer delaktiga i verksamheten är något 

man ska anamma menar Lena.  

Lena förklara på ett liknande sätt som Eva, att man kan placera barn med samma språk bredvid 

varandra och fråga de barnen vad de funderar på och på så vis kan barnen hjälpa varandra. Som 

pedagog ska man ge tydlig positiv respons när barnen gör någonting rätt, men aldrig tvinga 

fram någonting. Lena tror att barnen ofta kan känna sig utanför när språket inte räcker till.  Vi 

måste främja olikheter, och i det arbetet lyfter Lena även extra anpassningar och särskilt stöd 

till barnen med svenska som andra språk. De är barn med speciella behov tills de lärt sig, men 

hon menar på att som pedagog räcker man inte alltid till även om de har den rättigheten. I 

mindre grupper hade det varit mer möjligt att ge dem den stimulans de behöver.   
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Klara håller med Lena och Eva om att det borde vara en rättighet hos även förskoleklassbarnen 

att få tillgång till studiehandledning och även en placering i förberedelseklass. Klara menar att 

pedagogiken i förberedelseklass och förskoleklass är snarlika men att det är en extrem skillnad 

på gruppstorlekarna vilket skulle främja barnens språkinlärning. Vid studiehandledning arbetar 

pedagogerna en till en och det är något som skulle vara bra för andraspråksbarnen. Klara 

berättar att det i förskoleklassen finns strävansmål så då borde man ändå se det som så att de 

här barnen har större möjligheten att klara lärandemålen i senare årskurser om barnen får den 

här hjälpen så tidigt som möjligt.   

Klara tycker också det är svårt att ge barnen inflytande och göra dem delaktiga i verksamheten 

på grund av att barnen ofta är tysta och tillbakadragna en längre period när de kommer som 

nyanlända. Vilket hon menar är viktigt att pedagogerna accepterar. Här menar även Klara att 

man ska använda sig av andra barn för att få barnen mer delaktiga. Men att de allt eftersom 

ändå verkar förstå det demokratiska förhållningssättet som finns. Klara nämner liksom Eva 

fruktstunden där man inte bara blir tilldelad utan man får välja en egen frukt. De står också inför 

mängder av val under en hel dag där de får välja helt själva, inom givna ramar. Klara menar på 

att det är de vuxnas ansvar att bygga relationer till barnen.  

Barnen måste få känna att de är fria men att det finns vuxna som stöttar, det kan bli svårt ibland 

menar Klara. Hon ger exempel på barn som inte vill äta, några barn tror att det är griskött som 

serveras i matsalen. Pedagoger kan köra över barnet, men samtidigt vet vi vuxna att barnet inte 

kommer orka vara i skolan i flera timmar. Pedagogerna kan mötas halvvägs, där man återigen 

kan använda andra barn till att förklara att det inte är någon fara, man visar bilder på vad maten 

innehåller. Vi kan inte tvinga någon men vi kan visa att vi gör allt i vår makt för att barnen ska 

känna att vi försöker tillmötesgå dem. Det är viktigt att pedagogerna har en god relation till 

barnen även om det är en lång process.  

 

5.1.1 Sammanfattning 

Förskollärarna lyfter att låta barn med samma modersmål ska få sitta bredvid varandra i 

klassrummet, då delaktigheten blir tydligare när barnet som kommit nyanlänt kan få hjälp via 

barnet med samma modersmål. De menar också på att det är svårt att få barnen delaktiga på 

grund av att de inte lärt sig språket ännu och att de i början ofta är mycket tillbakadragna. De 

lyfter även rättigheten till studiehandledning då pedagogerna vid studiehandledning arbetar 

en-till en, förskollärarna menar att barnen lär sig språket bättre vid sådana situationer. De är 

eniga om att pedagogerna märker snabbt att barnen tar till sig det demokratiska 

förhållningssättet där de får välja vad de ska leka, välja frukt etc.  

 

5.2 Förhållningssätt till barn med svenska som andra 

språk 

Alla pedagoger har ett eget sätt att förklara hur de arbetar med barnen som har två språk. Eva 

som har jobbat som förskollärare i både förskola och i förskoleklass i drygt fyrtio år berättar 
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hur hon tycker att kommunikationen är a och o vad det gäller de tvåspråkiga barnen. Där hon i 

början försöker ta kontakt med modersmålslärare för att få stöd i laddade situationer. 

Tillexempel om ett barn är ledset eller argt. Det är viktigt med modersmålslärares stöd i samtal 

med barn för att undvika missuppfattningar. Eva menar att man aldrig ska använda sig av ett 

barn med samma modersmål i en sådan situation. När det är en laddad situation är det viktigt 

att alltid koppla in ytterligare en vuxen. På Evas skola är det väldigt bra tillgång till 

modersmålslärare för det mesta. Eva berättar hur hon försöker med alla knep hon har för att få 

hjälp till de här barnen, i synnerhet vad det gäller laddade situationer. Finns det ingen 

modersmålslärare så får man vänta eller ta till de övriga barnen för att luska ut vad som har hänt 

så att barnet känner att hen blir lyssnad på. Men i första hand bör pedagogen ta hjälp av 

modersmålslärare eller tolk.  

Eva menar att det däremot är helt okej att använda en kompis med samma modersmål som 

stöttning i vardagliga situationer.   

Eva berättar att hennes uppfattning till att använda barnen som hjälp för att kommunicera är 

mycket positiv, då man ser hur de andra barnen växer i sin identitet genom att få hjälpa till. 

Ibland har Eva också haft sammarbete med modersmålslärarna genom att ge ett material som 

de använder i förskoleklassen och sedan har denna och barnet arbetat med samma uppgift på 

modersmålet.  

Utöver detta så menar Eva att det är viktigt att använda sig av konkreta verktyg som möjligt 

och hon lägger stor tyngt i att bildstöd är något som nästan är ett måste i arbetet med de 

tvåspråkiga barnen.  I detta lägger även Eva till att hon anser att det är väldigt viktigt att låta de 

barnen som är nyanlända vila. Hon menar att man inte kan kräva att ett nyanlänt barn ständigt 

ska vara med i olika aktiviteter, det är alldeles för mycket nytt.  

 

Barnet behöver vila långa stunder och det ser man för de kopplar 

bort sig automatiskt och tittar sig omkring och registrerar lite 

passivt språket, så jag kräver aldrig att ett barn ska vara med 

hela tiden – Eva  

 

Barnen blir trötta och det är något Eva anser är viktigt att verkligen respektera. Det är viktigt 

att inte ständigt stätta krav på barnen utan tillåta att de går undan och målar, pärlar eller bara 

deltar passivt. I detta är det även viktigt att bygga relationer. I relation mellan barn och 

pedagogen är det viktigt att skapa tillit. Allt för att dessa barn inte ska bli stressade utan få in 

dem i miljön så de blir trygga.   

 

Lena som har arbetat som förskollärare i närmare fyrtio år berättar att även hon tycker 

kommunikationen med barnen med svenska som andraspråk är mycket viktig. Hon använder 

sig av en form av teckenspråk, och är tydlig med att visa och samtidigt benämna vad man visar. 

Lena berättar liksom Eva att andra barn är mycket hjälpsamma, de vill hjälpa till och förklara 

men överensstämmer med Eva om att man inte använder andra barn i en laddad situation, det 

gör man bara i nödfall utan att det är modersmålsläraren man ringer till i en sådan situation.  
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Lena berättar att hon i vissa situationer också har använt sig av föräldrarna till barnen när det 

har hänt något, även om de oftast inte heller kan tala svenska så kan de iallafall kommunicera 

med varandra. På så sätt har barnet fått blivit hörd av någon som förstår. Vad det gäller barnen 

som inte tar egna initiativ till att tala så berättar Lena att hon liksom Eva också nyttjar 

modersmålslärarna, som hon vid behov kan bjuda in och låta tolka vad hon säger till barnen för 

att de ska få en chans att delta. De allra flesta är tysta i början, för att de inte orkar ta in 

språksituationer fullt ut, med tiden etablerar dem en trygghet i att kommunicera på svenska 

vilket gör att kommunikationen ökar succesivt. Sedan finns det de barn som faktiskt tar egna 

iniativ säger Lena. Det gäller att låta dem säga vad som helst, oavsett om det bara är ett läte, 

eller något på modersmålet och i detta ge positiv respons.  

Tillslut kommer det fler och fler ord. Positiv respons och arbete i små grupper med barnen eller 

en- till- en ger mycket språklig stimulans hos barnen menar Lena. Detta för att kunna greppa 

orden, och få en chans till att öva det svenska språket vilket kan vara svårt i en stor förskoleklass 

där inte heller tillräckligt med resurser finns. Lena berättar att hon jobbar mycket med rim och 

ramsor, för att även om de här barnen kanske inte förstår innebörden i ramsorna och orden så 

lär de sig ändå att leka med språket. Så länge man är medveten om att inte ge barnen förlånga 

förklarningar, utan istället kanske visa med bilder då de inte förstår.  

 

Lena nämner att hon tycker det är viktigt att ge barnen flera uttrycksmöjligheter, såsom rita och 

berätta i de situationer barnet har svårt att uttrycka sig.  Detta är något man bör ha i åtanke när 

man arbetar med barn med svenska som andraspråk, just för att de ska känna att de blir hörda 

och att vi pedagoger gör allt vad vi kan för att förstå. Lena menar att det är mycket viktigt att 

ge dessa barn positiv respons för allt bra som de gör, men det kan vara svårt att peppa dem när 

de själva inte är nöjd. ”Tyvärr så jämför sig även såhär små barn med varandra, och det kan 

sätta käpparna i hjulet”.  

 

Klara har arbetat som förskollärare i ungefär tjugo år och berättar liksom både Eva och Lena 

att kommunikationen är det viktigaste vad det gäller arbetet med barn med svenska som 

andraspråk. Klara berättar att kroppspråket är något hon anammar i början när man tar emot ett 

barn som inte talar svenska. ”Det är lätt att tolka kroppspråk, och ansiktsuttryck” Pedagogerna 

får vara övertydlig, peka, visa och använda tydliga ansiktsuttryck. Det är viktigt att tänka på sitt 

röstläge och att tala prata långsammare. Detta tillsammans med att hela tiden benämna vad 

saker och ting heter. När man känner att barnen är redo så kan man plocka fram annat material 

som begreppsmemory, bilder de kan måla och liknande. Det är viktigt att man arbetar en-till- 

en för att begreppen ska bli befästa. Dock kan det är svårt i stora barngrupper menar Klara. Ofta 

vågar barnen mer när det bara är en- till- en situation och begreppsövningar blir då också lättare. 

Klara berättar att hon kan flera språk själv och att det ibland hjälper barnen när hon kan benämna 

någonting på barnets språk och på svenska.  Det gör att de kan känna sig tryggare och inte heller 

lika ensamma. I början är dock de allra flesta barnen tysta, de tar in mycket information och det 

är klart att hjärnan blir trött. Något som man som pedagog måste ha i åtanke när man arbetar 

med barnen menar Klara.  
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I och med den språkliga inlärningen är det också bra om pedagogerna grupperar barnen 

tillsammans med någon som kommit längre i sin språkutveckling.  

Materialet ska vara anpassat efter barnets nivå, har de andra barnen en annan uppgift så kan 

pedagogen försöka hitta en uppgift som är så lik som möjligt den uppgiften de andra barnen 

har. Klara menar att barnen måste få känna att de lyckas redan från början. Klara berättar att 

barnen ofta är osäkra och inte vill göra bort sig, därför är det viktigt enligt Klara att hela tiden 

stärka barnen genom att visa tydligt att deras prestation är god nog.  

Ibland har barnen grupp redovisat med äldre barn och då har det räckt med att barnen står 

framför dem som ska lyssna och säga ett par enstaka ord man har övat in, och så kan 

pedagogerna fylla ut resterande för att barnen inte ska känna sig misslyckade. ”De ska känna 

att vi gör det tillsammans”.  Klara menar att det är ett sätt för barnen att få sin röst hörd genom 

stöttning. I redovisningen kan det vara att de ska visa en bild de ritat och då kan man som 

pedagog fråga ”Vad har du ritat?” och det räcker med att barnet svarar, det är en bil eller ett träd 

och i detta ge direkt respons.  

 

5.2.1 Sammanfattning 

Förskollärarna är eniga om att pedagoger borde ha ett samarbete med modersmålslärare till de 

tvåspråkiga barnen för en maximal språkutveckling. De är också eniga om att kommunikationen 

är den viktigaste artefakten vad det gäller de tvåspråkiga barnen för att bygga på relationer. De 

menar att barnen ska få flera uttrycksmöjligheter såsom att rita, och måla. Förskollärarna menar 

också att de använder sig av andra barn som har svenska som modersmål, eller de barn som lärt 

sig mer svenska som hjälp för de nyanlända barnen vid vardagliga situationer. Förskollärarna 

berättar även om respekten för vila då barnen i början ofta är trötta och tolkar in allt så de har 

inga krav på barnen och låter dem gå undan och göra något annat.   

 

 

 

 

 

6. Analys 
Syftet med denna studie har varit att få en uppfattning om hur förskollärare arbetar med de barn 

som har svenska som andraspråk i förskoleklass och deras inflytande i verksamheten. Intervjuer 

har gjorts med tre förskollärare i förskoleklass och mitt resultat visade att förskollärarna arbetar 

på ett sådant sätt som litteraturen beskriver. Jag kommer att i denna analysdel använda mitt 

resultat och jämföra det med vad jag hittat i forskningsöversikten. Jag presenterar det i samma 

rubriker som i resultatdelen.  
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6.1 Barn med svenska som andraspråk - rättigheter som 

beskrivs i styrdokument 

Enligt kap 9. 2 § i skollagen (2010:800) står det att förskoleklassen ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning. De tre förskollärarna håller 

med varandra om att det hade varit bra om förskoleklassbarnen hade tillgång till att få 

studiehandledning, eftersom att de är eniga om att man klarar sig bättre i skolan och samhället 

ju tidigare man får språket.  Ladberg (2003) skriver om hur man i Sverige måste ha goda 

kunskaper i det svenska språket för att få hög utbildning och välbetalda arbeten. Vilket också 

är något som Gibbons (2009) även skriver om, hon menar att många barn får i vuxen ålder svårt 

att komma ut på arbetsmarknaden på grund av att det idag är ett högt krav på 

kommunikationsfärdigheter. Håkansson (2003) skriver om hur barn som utvecklar en 

tvåspråkighet, med hög färdighet i båda språken, utvecklar en språklig medvetenhet vilket i sin 

tur medverkar till god läsfärdighet. Förskollärarna menar att de tar till vara på den tiden som 

barnen har tillgång till sin modersmålsundervisning då dem ser det som viktigt för barnens 

fortsatta lärande. Enligt skollagen ska förskoleklassen medverka till att de elever som har ett 

annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål (Skolverket, 2014).  Den proximala utveckling zonen som betyder att man lär av 

varandra och någon som har mer kunskaper (Säljö, 2010).  

Förskollärarna är också eniga om att arbeta enskild med varje barn. Mindre grupper gör att 

barnen får bättre tillgång till språket då man som pedagog har större chans att hinna med varje 

enskilt barn. Men det är svårt trots att det i skollagen (Skolverket, 2014) står att det ska finnas 

tillgång till personal med kompetens så att barns behov av specialpedagogiska insatser kan 

tillgodoses. Gibbons (2009) nämner att i den sociokulturella synen på lärande så kan barn med 

stöttning uppnå mer än de kan utan, och att de då kan delta i nya situationer och roller.  Alla tre 

förskollärare menar att grupperna är stora och att det är svårt att hinna med alla barnen, särskilt 

de med speciella behov. Bozarslan (2001) skriver om integrerade grupper och där pedagogerna 

utifrån de förutsättningar som finns, försöker att ge varje barn vad de behöver. Bozarslan menar 

dock att pedagogerna i den balansgången kan bli frustrerade över att varken hinna med barnen 

med speciella behov eller de övriga barnen tillräckligt.  

 

Eva och Lena pratar om de tvåspråkiga barnen som barn i behov av särskilt stöd. Plitz-Maliks, 

Sjögren-Olsson (1998) skriver att barn i behov av särskilt stöd är barn som tillfälligt eller 

varaktigt kan ha behov av stöd och att dessa barn kräver mycket engagemang och stöd från 

vuxna. Klara använder inte den formuleringen, men menar att man som pedagog måste 

engagera sig mycket och ge respons för att barnen ska få känna sig sedda och att de blir lyssnade 

till. Vilket är gemensamt hos alla tre förskollärare. Enligt artikel 12 i FN:s Barnkonvention så 

har alla barn rätt att bli lyssnade till och tagna på allvar (Unicef Sverige, 2009).  

Vad det gäller barnens inflytande i verksamheten är alla tre förskollärarna överens om att låta 

barnen vila, de anser det är viktigt att låta barnen samla sig då de utsätts för mycket nya intryck. 

På grund av det tvingar aldrig någon av förskollärarna något barn till deltagande och tillåter 
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tystnaden. Hägglund, Quennerstedt, Thelander (2013) skriver om artikel 12 i barnkonventionen 

som en rättighet, inte en skyldighet och lyfter att ett barn inte behöver uttrycka sin åsikt. 

 Bozarslan (2001) skriver om hur man ska möta varje individ förutsättningslöst och att försöka 

lära känna individen och sedan försöka förstå vad som ligger till grund för barnens beteende, 

innan man sätter en stämpel på dem. Detta ser jag som en intressant aspekt i det proximala 

utvecklandet som (Säljö, 2010) nämner. Då pedagogerna lär hur barnen fungerar av barnen 

själva som kan mer om sig själva än vad pedagogerna gör.  

De barnen som kommer helt nyanlända till förskoleklassen kan vara ovana den demokrati som 

ska genomsyra den svenska skolan menar förskollärarna. Hägglund, Quennerstedt, Thelander 

(2013) skriver om hur vi som lever i den västvärlden tar mänskliga rättigheter som en 

självklarhet och som vi inte alltid har synlig i samhället, men att det är något man hela tiden 

måste arbeta för att hålla levande.  

Förskollärarna menar att det kan vara något så simpelt som att få välja en frukt, få välja lek, 

räcka upp handen vilket är saker som genomsyrar hela dagarna i förskoleklassen. Tillgång till 

inflytande och delaktighet ges barnen hela tiden, men förskollärarna menar att det kan vara svårt 

när språket inte räcker till. Arnér (2009) nämner att barn söker meningsfulla handlingar som 

lärarna har möjlighet att tillåta eller inte tillåta.  

Som förskollärarna nämner så är de tillåtande, de låter barnen vara tysta, men att de bjuder in 

när man märker att barnen visar intresse och när barnen säger något så ger man en bekräftelse. 

Det är något som Arnér också nämner, får ett barn bekräftelse från lärare blir de inspirerade och 

växer med det förtroendet de får. Vilket Melin (2009) också skriver om, att det är betydelsefullt 

att lägga fokus på barns delaktighet i skolan eftersom att de är betydelsefullt för alla barn att få 

goda relationer.  

Eva och Klara lyfter frihet under ansvar där de menar att barnen har en viss frihet med regler 

runt omkring då det handlar om barn, vilket man kan styrkas med Arnérs (2009) tolkning av 

begreppet inflytande. Arnér menar att inflytande handlar om att barn ska ges möjligheter att 

påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt.  

 

6.2 Förhållningssätt till barn med svenska som andra 

språk 

Alla tre förskollärarna är eniga i att det är kommunikationen som är det viktigaste redskapet i 

arbetet med barn som har svenska som andraspråk.  Detta kan styrkas genom att läsa hur 

Askland och Sataøen (2003) ser på kommunikation. Askland och Sataøen menar att med hjälp 

av kommunikationen så får vi människor klart för oss hur vi tänker, känner och är. I detta 

förstärks eller försvags vårat eget utspel. Detta är något jag kan finna som alla tre förskollärarna 

var eniga om. De ansåg att det var viktigt att vara tydlig gemtemot barnen och i detta även alltid 

ge positiv respons när barnen gör något bra för att de ska känna att de duger som de är. Säljö 

(2010) skriver om den proximala utveckling zonen som betyder att vi lär av varandra, att 

kommunikation är bland den viktigaste artefakten. Vi lär oss vilka vi är genom att kommunicera 

med personer som har hunnit lära sig mer än oss själva.  
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Förskollärarna var även eniga om att det var viktigt att använda sig av modersmålslärarna vad 

det gäller konflikter eller förklarningar åt barnet vad det är som sker i omgivningen. En av 

förskollärarna berättade att hon någon gång har använt sig av ett material som 

modersmålsläraren sedan arbetat vidare med. Gibbons (2009) menar att man för bästa språkliga 

resultat bör lärare samarbeta. Gibbons (2009) menar också att en placering i en 

förberedelseklass kan vara det bästa alternativet, när barnen blir integrerade i större klasser får 

de oftast ingen stöttning alls, vilket också förskollärarna nämner. De vill gärna jobba en-till- en 

med barnen som har svenska som andraspråk men det är svårt på grund av stora barngrupper 

och bristande resurstid. Dessutom är inte förskoleklassbarnen berättigade placering i skolans 

förberedelseklasser, enligt Prop. 2014/15:45 har inte barnen den rättigheten förrän hösten de 

fyller sju år. I och med detta så kan det leda till att barnen får mycket lite tillgång till genuin 

och meningsfull interaktion (Gibbons, 2009). Enligt Säljö (2010) så innebär det proximala 

utvecklandet att lär barnen sig av dem som kan mer. Vilket går att koppa till att förskollärarna 

är även här eniga om att interaktionen med andra barn är mycket viktig. Barnen lär sig av 

varandra och alla förskollärarna berättar att de använder de barnen som kan mer svenska för att 

hjälpa de tvåspråkiga barnen med enklare uppgifter. Vilket också stärker barnen i deras identitet 

som också kan kopplas till Svensson (1995) som menar att en god självuppfattning kan leda till 

en positiv utveckling på flera områden och en negativ självuppfattning kan leda till negativa 

förväntningar och påverka individen så negativt att en maximal prestation uteblir.  

Eftersom alla tre förskollärare lyfter att barnen lär av den som kan mer kan jag dra paralleller 

till det Säljö (2010) skriver om hur en människa utvecklas i ett samspel med andra. Där 

samhället sedan formar människan till att kommunicera med omgivningen. I denna interaktion 

sker proximal utveckling zonen. Säljö menar att goda förutsättningar ger varje individ till att 

lära sig. Vilket också är något förskollärarna är eniga om.  

Lena och Klara är eniga om att det är viktigt att arbeta i smågrupper eller en-till-en med barnen 

som har svenska som andraspråk. Detta för att de anser att det ger barnen bättre förutsättningar 

att få begreppsträning och att pedagogerna ger direkt respons till barnen så de känner att de 

lyckas. Askland och Sataøen (2003) skriver om hur den spontana lusten att meddela något är 

den starkaste drivkraften i språkutvecklingen och att i detta lyhörda och intresserade vuxna som 

svarar på barnets spontana kommunikationsbehov är den viktigaste faktorn i språkutvecklingen. 

Alla tre förskollärarna är eniga om att det är viktigt med tydlighet vad det gäller kroppsspråk 

och hur man förmedlar sig gemtemot barnen och att barnen själv använder sin kropp när de 

kommunicerar för att göra sig förstådda. Skaremyr (2014) skriver om de kommunikativa 

redskapen som barn har i början när de kommer till Sverige. Barnen använder sig mer av 

kroppen och kroppen innefattar röst, blick, gest, och skuggning än det verbala språket som 

innefattar skuggning, påhittat språk, röst, blandspråk och det material som barnen har tillgång 

till. Men förskollärarna nämner även de barnen som inte vill tala eller tala sitt modersmål och 

att de i detta använder sig utav modersmållärare och andra uttrycksmöjligheter för att barnen 

ska få göra sig hörda. De tre förskollärarna menar att det är viktigt att barnen får sin röst hörd 

och känner att vuxna bryr sig även om de inte säger någonting. Ladberg (2003) menar att barn 
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som inte vill tala sitt språk istället för ett språkligt stöd behöver stöd i sin identitet, då språket 

och identiteten är förenade. 

Eva, Lena och Klara nämner också att barnen i början oftast är tysta  och de menar att det är 

viktigt att man som pedagog accepterar detta. Då de måste få vila och landa i sin  nya 

livssituation. Borzaslan (2001) skriver om hur vår människosyn speglar integrationen i 

samhället och att det är viktigt att värna om ett samhälle, där alla får vara med utifrån sina 

villkor och behov.  Har man exempelvis ett problem är det inte lätt att orka med något nytt och 

att möta sådant som är annorlunda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Diskussion 
 

Min diskussion delas upp i en metoddiskussion och i två resultat diskussioner utifrån mina 

frågeställningar där jag slutligen ger förslag på fortsatt forskning.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Urvalet av pedagogerna gjorde jag själv baserat på personliga kontakter då jag visste att alla de 

valda pedagogerna hade erfarenhet utav barn som har svenska som andraspråk. Här kan man 

fundera kring om resultatet hade varit annorlunda om jag hade tagit kontakt med pedagoger 

som jag inte visste hade någon erfarenhet. Hade jag valt fler än tre pedagoger att intervju hade 

det säkerligen gett ett mer nyanserat resultat. Under tiden som intervjuerna gjordes spelade jag 
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in samtalen som efteråt transkriberades. Fördelen med detta var att jag kunde lyssna på samtalen 

och läsa dem flera gånger.  

Jag använde mig utav kvalitativa frågor vid intervjuerna, vilket är något som kan ha påverkat 

undersökningen Enligt Bryman (2011) innebär kvalitativa intervjuer att man har öppna 

frågeställningar, vilket leder till att man kan utveckla svaren. Nackdelen med detta kan vara att 

det blev många vidarefrågor på mina intervjufrågor vilket kan ha gjort arbetet för stort.  Jag 

ville att intervjuerna skulle vara avslappnade men att bli intervjuad kan upplevas som obekväm 

trots att man är deltar frivilligt. När intervjuerna var klara så frågade jag hur de upplevt intervjun 

och samtliga svarade att det hade varit intressant.  

Jag upplevde intervjuerna som ärliga och öppna och min uppfattning var att de svarade på ett 

sådant sätt som de faktiskt arbetar med barnen.  Anledningen till att jag valde att intervjua var 

att det är den metod som man kan fånga in pedagogernas uppfattning om hur de arbetar. Men 

att både filma och observerat också hade varit intressant för att få med kroppsspråk etc som 

ibland kan berätta mer än vad ord ibland kan göra. Att inspelningen gjordes med en telefon kan 

ha påverkat resultatet då pedagogerna kan ha känt sig obekväma, men jag upplevde dock att 

alla kände sig trygga.  

 

7.2 Barn med svenska som andraspråk - rättigheter som 

beskrivs i styrdokument 

Alla tre förskollärare var eniga med varandra om att det hade varit bra om förskoleklassbarnen 

hade rätt till en placering i en förberedelseklass och tillgång till studiehandledning eftersom att 

de menade på att man klarar sig bättre i skola och samhälle ju tidigare man får språket. Ladberg 

(2003) menar på att man i det svenska samhället måste ha goda kunskaper i det svenska språket. 

Vilket Gibbons (2009) också menar, för att få en hög utbildning och välbetalda arbeten så krävs 

goda språkliga kunskaper. Trots att barnen inte har någon rättighet till att stimuleras språkligt 

fullt ut så står det i skollagen (2010:800) att förskoleklassen ska stimulera barns utveckling och 

lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskollärarna menar att det är stora 

barngrupper men att de gör så gott de kan, trots att även resurstiden är knapp. Jag anser att ett 

tidigt språk ger barnen fler förutsättningar senare i livet, och barnen även ges möjligheten att 

lyckas uppnå lärandemålen i senare årskurser men att det blir förskjutet när de inte har den 

rättigheten. Jag anser att om barnen känner att de lyckas tidigt, så får dem en helt annan 

inställning till både skola och arbetslivet.  

Det förskollärarna lyfter är barnens tillgång till modersmålslärarna som även förskollärarna 

försöker att använda sig utav när tiden finns. Enligt Säljö (2010) innebär den proximala 

utveckling zonen att man lär av dem som kan mer vilket jag kan i det som förskollärarna nämner 

om stora barngrupper. Det är både för-och nackdelar då en stor barngrupp betyder att det finns 

fler att lära sig av men att förskollärarna möjligtvis inte når det enskilda barnet på grund av hög 

arbetsbelastning.  

Håkansson (2003) menar att barn som är tvåspråkiga, där färdigheten i båda språken är hög 

utvecklar en språklig medvetenhet, vilket i sin tur medverkar till goda läsfärdigheter. 
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Förskollärarna menar att de tar till vara på den tiden som barnen har tillgång till sin 

modersmålsundervisning då dem ser det som viktigt för barnens fortsatta lärande. Enligt 

skollagen ska förskoleklassen medverka till att de elever som har ett annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Skolverket, 

2014). Om ett samarbete hade varit obligatoriskt mellan förskollärare i förskoleklass och 

modersmålslärarna hade man kunnat stärka barnen språkligt ännu mer genom att exempelvis 

ge likadana uppgifter på de aktuella språken anser jag.  

De tre förskollärarna berättar att barnen skulle få bättre tillgång till språket om grupperna var 

mindre då man som pedagog hinner med bättre. Denna brist är något jag starkt ifrågasätter 

eftersom att det i skollagen står att det ska finnas tillgång till personal med kompetens så att 

barnens behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (Skolverket, 2014).  Hur kan det 

finnas sådana brister i verksamheten när det är lagstadgat att tillgången ska finnas undrar jag. 

Detta innebär enligt mig att skolan tvingas till att bryta mot lagen när inte den tillgången finns 

i de stora barngrupperna. Bozarslan (2001) nämner att pedagogerna i integrerade grupper 

försöker hinna med alla barnen utifrån de förutsättningar som finns, vilket enligt mig verkar 

vara den sanning som influerar i verksamheten. Jag anser att en förskollärare inte ska behöva 

försöka sträva efter att få hjälp i form av resurs när det gäller barnen utan det ska finnas där 

utan argumentationer vilket jag kan tro kan leda till en frustration hos förskollärarna. Barnen 

med svenska som andraspråk har ett behov av särskilt stöd och det är något som kräver 

engagemang ifrån lärarna(Plitz-Maliks, Sjögren-Olsson 1998) men återigen är ett fullt 

engagemang svårt på grund av lite resurstid då det kan vara svårt att stimulera barnen i varje 

moment under dagen så att de förstår vad dem gör och deltar i.  

Flera gånger har förskollärarna återkommit till att stora barngrupper sätter käpparna i hjulet vad 

det gäller språkinlärning, det tillsammans med lagstadgar gör att förskollärarna inte kan 

uppfylla de skrivelserna i styrdokumenten som säger att barnen ska stimuleras till fortsatt 

utveckling anser jag. Enligt artikel 12 i FN:s Barnkonvention så har alla barn rätt att bli lyssnade 

till och tagna på allvar (Unicef Sverige, 2009). När språket är bristande hos ett barn i en stor 

barngrupp och pedagogerna inte har tillgång till översättning så är det något som jag anser man 

inte inom skolväsendet kan uppfylla fullt ut, utifrån vad förskollärarna har berättat för mig. De 

gör så gott de kan, men i vissa situationer kanske barnen får vänta i flera dagar innan man kan 

reda ut någonting etc. Förskollärarna menar att de går mycket på engagemanget för att barnet 

ska känna sig hört, men jag kan tro att många barn även verbalt vill känna sig förstådda då man 

som vuxen lätt lägger egna värderingar och tolkningar i det som ett barn försöker förklara.  

Bozarslan (2001) skriver om hur man ska möta varje individ förutsättningslöst och att försöka 

lära känna individen och sedan försöka förstå vad som ligger bakom alla handlingar innan man 

sätter en stämpel på dem. Jag tror som tidigare nämnt, att vara helt neutral och att man ändå 

tolkar barnens handlingar eftersom att man inte förstår varandra verbalt. I detta kan jag dra 

paralleller till den proximala utvecklings zonen som Säljö (2010) nämner fast i den aspekten att 

det blir bakvänt. Barnen kan mer om sig själva än vad pedagogerna kan, och pedagogerna 

försöker lära känna barnet för att utifrån barnet sedan kunna förstå varför barnet har ett visst 

beteende. Det är i den aspekten enligt mig barnet som lär pedagogerna.  
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 Något som jag finner intressant och verkligen fick upp ögonen för under intervjuerna var den 

svenska demokratin som ska influera i verksamheterna. Förskollärarna förklarade det alla enkelt 

genom att berätta att det kan vara att välja, räcka upp handen och vänta.  

Hägglund, Quennerstedt, Thelander (2013) skriver om hur vi som lever i den västerländska tar 

mänskliga rättigheter som en självklarhet och som vi inte alltid har synlig i samhället. Även om 

det inte är synligt finns det alltså där, hela tiden och det är något jag anser man borde bli mer 

medveten om som förskollärare när man arbetar med barn som inte är van det demokratiska 

arbetssättet. Barnen känner in demokratin och man behöver alltså inte göra det svårare än så 

och då borde inte språket vara något större hinder anser jag, så länge man som förskollärare är 

medveten. 

Arnér (2009) nämner att barn söker meningsfulla handlingar som lärarna har möjlighet att tillåta 

eller inte tillåta. Vilket är något jag tycker är intressant i benämning av tillåtandet av barnens 

tystnad, och här då som förskollärare istället vara lyhörd till barnens intresse, och då se när 

barnen är mogen att tala eller visa något och i alltid bekräfta barnen positivt som både Melin 

(2009) och Arnér (2009) nämner.  Tvingar man inte barnen till något de inte ännu har förmågan 

till slipper de att känna sig misslyckade och deras självförtroende växer anser jag. Jag anser att 

bara en sådan simpel grej som att vara tillåtande ger barnen delaktighet i verksamhet då dem 

påverkar sin tillvaro som Arnér (2009) också nämner.   

Min slutsats av min frågeställning hur några förskollärare i förskoleklass ger barn med svenska 

som andraspråk de rättigheter som beskrivs i styrdokument, blir att det som förskollärare är 

svårt att förhålla sig till styrdokumenten då de motsäger sig själva.  Det fungerar inte som det 

står i läroplanen och det motsägas av det som sedan stor i skollagen. Jag kan också dra slutsatsen 

att man enkelt kan arbeta med att låta barnen känna in demokrati och delaktighet samt inflytande 

i verksamheten, då det är något som influerar hela tiden i förskoleklassen men att fler 

förskollärare borde bli mer medvetna om detta för att hålla demokratin levande.  

 

7.3 Förhållningssätt till barn med svenska som andra 

språk 

Förskollärana menar att kommunikationen är det viktigaste redskapet i arbetet med barn som 

har svenska som andraspråk vilket Askland, Sataøen (2003) medhåller om då de menar att det 

är genom kommunikationen som vi tänker, känner och är. Jag anser att det är så relationerna till 

barnen också stärks genom att man påvisar att barnen är bra som de är och att de duger. Vilket 

är något som bara går att göra via de olika sorterna av kommunikation som finns. Men jag 

menar också att den verbala kommunikationen är den som kan lösa konflikter vilket också 

förskollärarna menar på då dem använder sig utav modersmålslärarna vid sådana situationer. 

Gibbons (2009) menar att man får bästa språkliga resultat när lärare samarbetar. I detta kan jag 

se att barnen också får med sig hur man löser konflikter då jag tar det som givet att barnen får 

delta.  Av erfarenheter så vet jag att det uppstår konflikter dagligen i en förskoleklass men att 

absolut inte alla har tillgång till att få en modersmålslärare som kommer, vilket de bara gör om 

tiden finns. Därför anser jag att barnen med svenska som andraspråk ofta får stå tillbaka i 
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konflikthantering vilket kan göra att de känner att pedagogerna inte bryr sig, i och med detta är 

det mycket viktigt att bygga på starka relationer till barnen så att de åtminstone känner att 

pedagogerna gör vad de kan.  

Att barnen blir integrerade i klasser kan vara både på ont och gott, i och med att de saknar 

rättigheten till förberedelseklass. Gibbons (2009) menar att de integrerade barnen får lite eller 

ingen stöttning alls som även förskollärarna nämner. Vilket gör att de får stå tillbaka i de flesta 

språkliga situationerna. Vilket kan leda till att barnen får lite tillgång till meningsfull interaktion. 

Barnen lär i interaktion med varandra men jag ser att det är svårt när det språket inte finns med 

men att de ofta observerar varandra för att sedan göra lika men då gäller det att man som 

pedagog är medveten om att barnen en lång stund bara är tysta och observerar sin miljö för att 

sedan våga göra utspel anser jag. Däremot kan jag också tycka att det är viktigt att påvisa barnen 

att det är okej att göra fel, för att främja för barnen att våga och inte skämmas. Svensson (1995) 

menar att en god självuppfattning kan leda till en positiv utveckling på flera områden och en 

negativ självuppfattning kan leda till negativa förväntningar och påverka individen så negativt 

att en maximal prestation uteblir. Jag anser att genom att både få känna att man lyckas och 

misslyckas ibland stärker självuppfattningen. Förskollärarna menar att de ofta använder sig utav 

andra barn vid olika situationer för att både stärka ett barn som kan mer och ett annat barn som 

inte lärt sig det ännu. Jag kan se att ett barn möjligtvis vågar mer när det är en jämnårig som 

hjälper till än när det är en vuxen då dem hamnar på en likasinnad nivå men att man i detta som 

pedagog måste vara väldigt observant på situationen så att ingen utnyttjas. Säljö (2010) skriver 

om hur en människa utvecklas i ett samspel med andra där samhället sedan formar människan 

till att kommunicera med omgivningen. I denna interaktion sker den proximala utveckling 

zonen. Den handlar om vad det är för möjligheter en individ har till att lära sig om den får rätt 

förutsättningar.   Det anser jag att man som pedagog måste vara medveten om och att inte 

underkasta andra barns tillgångar, förskollärarna menar att de kan placera barn bredvid varandra 

just för att de ska ta lärdom av varandra och i synnerlighet om man har två barn med samma 

modersmål varav den ena kan lite mer än den andra. Detta är något man i klassrummet kan ta 

till vara på när man som pedagog inte alltid hinner med där jag också kan se hur en självkänsla 

hos barnen växer när de vet med sig att pedagogerna litar på deras tillgångar.  

Askland, Sataøen (2003) skriver om hur den spontana lusten att meddela något är den starkaste 

drivkraften i språkutvecklingen och att i detta lyhörda och intresserade vuxna som svarar på 

barnets spontana kommunikationsbehov är den viktigaste faktorn i språkutvecklingen. Vilket 

blir lättast när arbetet sker en till en anser förskollärarna. Vilket jag medhåller om men eftersom 

att resurserna till att kunna göra det är knappa, så tror jag att det blir en vinst av att ha barnen 

placerade nära varandra så att de får chansen att kommunicera med någon. Jag inte tror att det 

bara är intresset hos vuxna som gör att barnens språk utvecklas utan när responsen kommer 

ifrån barn i samma ålder.  

Alla tre förskollärarna är eniga om att det är viktigt med att vara tydliga vad det gäller 

kroppsspråk och hur man förmedlar sig gemtemot barnen och att barnen själv använder sin 

kropp när de kommunicerar för att göra sig förstådda. Skaremyr (2014) skriver om de 

kommunikativa redskapen som barn har i början när de kommer till Sverige, barnen använder 
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sig mer utav kroppen och kroppen innefattar röst, blick, gest, och skuggning än det verbala 

språket som innefattar skuggning, påhittat språk, röst, blandspråk och det material som barnen 

har tillgång till. Som tidigare nämnt så iakttar barnen en interaktion mellan andra barn mycket 

utifrån vad förekollärarna har talat om, och att dem sedan skuggar som Skaremyr skriver om. 

Jag har vid vikariat där det funnits barn som har svenska som andraspråk sett att barnen gärna 

tittar på innan de gör någonting i interaktion med gruppen, eller provar försiktigt vid sidan av.  

Jag anser att det viktiga i sådana situationer är att man tillåter dem att prova innan de går in i en 

interaktion med barnen som utförde händelsen från början då det utifrån Skaremyr är något av 

barnens första sätt att kommunicera på när de kommer nyanlända. Jag kan också se detta i 

liknelse till spädbarn som imiterar vuxna genom att exempelvis räcka ut tungan när den vuxen 

gör det. Barnen med svenska som andraspråk gör också det fanns på en mer avancerad nivå i 

lärdomen av ett språk de håller på att lära sig anser jag. Mina slutsatser är att förskollärarna 

arbetar efter de förutsättningar som finns, men de stora barngrupperna gör att förskollärarna 

känner att de inte riktigt hinner med de tvåspråkiga barnen. Förskollärarna använder sig av 

Vygotskys proximala utveckling zon som menar att barn lär i interaktion till någon som har 

hunnit lära sig mer. Jag kan se att förskollärarna inte underkastar barnens förmågor utan låter 

även barnen stötta varandra språkligt.  

7.4  Förslag till fortsatt forskning 

Mina tankar efter att ha gjort den här undersökningen så vore det intressant att ta reda på om 

det är någon skillnad på de tvåspråkiga barnen som får tillgång till språket tidigare för att sedan 

följa upp hur de klarar sig i samhället senare. En annan frågeställning som jag finner intressant 

är att se hur barnen hade utvecklats språkigt om det varit obligatoriskt med sammarbete mellan 

förskollärare och modersmålslärare.  
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Bilagor 

                                                                                                                                        Bilaga 1.  

Hej!                                                                                                                            

Mitt namn är Emelie Blomqvist och jag läser till förskollärare vid Karlstads universitet. Jag 

läser sjätte terminen i utbildningen och arbetar med att skriva ett examensarbete. Jag är intres-

serad av hur pedagoger i förskoleklass förhåller sig till barn med svenska som andraspråk. Det 

är vad mitt examensarbete kommer att handla om. Jag samlar in data genom att intervjua förs-

kollärare som arbetar i förskoleklass och kommer då att fråga om hur förskollärare i förskole-

klass ser på förutsättningarna för att kunna ge barn med svenska som andraspråk de rättigheter 

som beskrivs i styrdokument och arbetsplaner. 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avsluta din medverkan. Data som 

samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete. För att underlätta intervjun kom-

mer jag att spela in intervjun med din tillåtelse.  

Ingen obehörig kommer att få tillgång till mina insamlade data. När studien är genomförd 

kommer all insamlad data att förstöras. Namn på personer i studien kommer att avidentifieras. 

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid förskollärarprogrammet vid 

Karlstads universitet och finnas tillgängligt vid universitetets bibliotek. 

Tack på förhand för visat intresse. Välkommen att höra av dig om du har några frågor på: te-

lefon eller mail 

Med vänlig hälsning 

Emelie Blomqvist 

Xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag ger mitt skriftliga medgivande att delta i intervju som handlar om hur pedagoger i försko-

leklass förhåller sig till barn med svenska som andraspråk 

Underskrift: ________________________________________________________________ 

Ort och datum: ______________________________________________________________ 



 

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                       Bilaga.2  

Startfrågor 

Vad har du för utbildning/utbildningar? 

Hur länge har du varit verksam inom yrket? 

 

- Hur går ni till väga för at kommunicera med barn som inte kan tala svenska? 

- Hur upplever du att ni ger barnen som inte kan tala svenska talutrymmen i verksam-

heten? 

- Hur gör ni för att ge barnen inflytande och delta i den demokrati som ska influera i 

skolan? 

- På vilket sätt arbetar ni i förskoleklassen så att verksamheten blir språkfrämjande för 

barnen som inte kan svenska? 

- Hur bemöter ni barnen som inte talar svenska att ta egna initiativ till samtal? 

- Ge konkreta situationer på händelser som rör dessa barns inflytande i verksamheten? 

 

 

 

 

 
 


