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Working with children with another mother tongue in preschool 

An essay about interaction and language development 

 

With this essence, I want to highlight the problems that may arise with children whose native 

language is different from Swedish, in Swedish preschool. How can we receive these children 

in the best possible way, help them with second language learning and interact with other 

children? I investigate how and with what ways we educators can use, what's important to 

consider when we work with these children. The language is of great importance for being 

included in the children's group at preschool, to make new friends and to participate in play. 

The child’s play is a central and important role in children's everyday life at preschool, as 

during the day there is a lot of play there. It benefits many different parts of the child's 

development, but I have focused on what child’s play can do for language development. In 

this essay, I have based my research on a specific case about a boy that arrived to my 

preschool. He had no knowledge about the Swedish language, neither did his family. In this 

scenario, I experienced that we, preschool teachers, lacked the methods and tools to help and 

guide him that would increase his potential growth as an individual. 

 

In my examination, I have used literature that process these subject and based it on these 

questions: what is the importance of language for children to interact? What does it mean to 

be included? What is the importance of the play for inclusion in the child group? How the 

child´s play can benefit the child's language development?   

 

I have then discovered that play and language have a strong connection with each other. The 

language favors the child´s play, and to participate in the play usually the language is 

required. We educators have an important role in helping the children without the majority 

language into the group and the play. It is easy that these children end up like outsiders, dare 

to participate when they notice that nobody understands what they say. 

 

I have based my work from a sociocultural perspective, which means that I observe learning 

all the time and that culture and environment have a big impact. We learn all the time, but the 

question remains, what are we learning? 
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Sammanfattning 

 

Jag vill med den här essän synliggöra problematiken som kan uppstå med barn som har annat 

modersmål än svenska, i den svenska förskolan. Hur kan vi inom förskolan på bästa möjliga 

sätt ta emot dessa barn, hjälpa dem med andraspråksinlärningen samt samspela med andra 

barn? Jag undersöker hur och vad vi pedagoger kan använda oss av för verktyg, och vad som 

är viktigt att tänka på, när vi använder oss av dem. Språket har en stor betydelse för att bli 

inkluderad i barngruppen på förskolan, för att få nya kompisar och delta i leken. Leken är en 

central och stor roll i barns vardag på förskolan, då det under dagarna leks mycket där. Den 

gynnar många olika delar i barnets utveckling, men jag har fokuserat på vad den kan göra för 

språkutvecklingen. Dilemmat jag utgår ifrån när jag har forskat kring detta handlar om en 

pojke som kom till min förskola utan några som helst förkunskaper i svenska. Varken han 

eller hans familj kunde ett enda ord på svenska. Jag upplevde att vi pedagoger inte lyckades 

möta och hjälpa honom på ett bra sätt, för att ge honom de utvecklingsmöjligheterna, som vi 

är ålagda att ge.  

 

I min undersökning har jag använt mig av litteratur som berör dessa delar och utgått från 

några delfrågor: vilken är språkets betydelse för att barn ska kunna samspela? Vad har det för 

betydelse för att bli inkluderad? Vilken är lekens betydelse för inkludering i barngruppen? 

Hur leken kan gynna barnets språkutveckling?  

 

Jag har då upptäckt att lek och språk har en stark anknytning till varandra. Språket gynnar 

leken, och för att delta i leken krävs oftast språket. Vi pedagoger har en viktig roll i att hjälpa 

barnen utan majoritetsspråket in i gruppen och leken. Det är lätt att dessa barn hamnar utanför 

och inte vågar ta för sig, när de märker att ingen förstår vad de säger.  

 

Jag har utgått från ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att jag ser att ett lärande sker 

hela tiden, där kulturen och miljön har en stor påverkan. Vi lär oss hela tiden, men frågan är 

bara vad vi lär oss?  
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1. Misslyckat samspel på förskolan – en förskola för alla?  

 

1.1 Alex och sandslottet 

Vilken dag! En hösteftermiddag i oktober, 14–15 grader och sol. Jag känner mig lyckligt 

lottad som har ett sådant underbart arbete. Nu ska vi äntligen ut och leka. Jag kommer 

återigen in på tanken som jag ofta har: jag har världens bästa arbete!  

 

Vi pedagoger har precis hjälpt större delen av barngruppen att få på sig ytterkläderna. Bara 

jag och Sandra är kvar och kämpar med hennes vantar. Hon berättar för mig att när vi 

kommer ut vill hon gunga och undrar om jag kan göra fart, vilket jag lovar att göra. Barnens 

glädje smittar verkligen av sig på mig. 

 

När vi kommer ut ser jag Alex, 4 ½ år, stå bredvid Kalle, Lisa och Mikael som sitter i 

sandlådan. Under förmiddagen har jag tillsammans med Kalle, Lisa och Mikael byggt ett stort 

sandslott som vi sparat för att kunna fortsätta på, nu under eftermiddagen. Alex, som inte talar 

någon svenska, säger något till de andra barnen på sitt modersmål. De andra barnen fortsätter 

bygga på sandslottet och ignorerar Alex. Efter ett litet tag vänder sig Kalle om. 

 —Du får inte vara här! säger Kalle oroligt samtidigt som han tittar på Alex. 

Barnen flyttar sig lite närmare sandslottet för att skydda det. Oron i Kalles ögonen är väldigt 

tydlig. Alex säger något som varken jag eller de andra barnen förstår. Om jag tyder hans 

kroppsspråk rätt, vill han vara med och bygga med de andra barnen. Han pekar på sandslottet 

och en spade som ligger bredvid.  

 —Tror ni inte Alex vill vara med och bygga? säger jag, när jag skyndat mig dit. 

Min förhoppning är att barnen ska erbjuda Alex en spade för att kunna vara med, men innerst 

inne har jag en stark känsla som säger att de absolut inte vill att Alex ska vara med. Tyvärr 

hinner jag bara avsluta meningen när jag i ögonvrån ser Alex svinga spaden han hade hittat. 

Han träffar rätt på det högsta tornet vi lyckats bygga. Slottet förstörs och Alex går därifrån. 

Det lyser av frustration i Alex ögon. Jag ser att han är väldigt ledsen. Samtidigt ser jag en 

uppgivenhet i Kalle, Lisa och Mikaels ögon. Det har hänt igen.  

 —Han förstör alltid vårt bygge, säger Lisa besviket.  
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1.2 Alex och snigelspelet 

 

Jag sitter ner och spelar Snigelspelet med Alex. Vi turas om att slå tärningen och flyttar 

därefter pjäsen beroende på vad tärningen visar. Jag känner en glädje hos Alex, hans ögon ser 

glada och stolta ut. Även jag känner en stolthet. Jag har lyckats få Alex att sitta ner och 

samspela med mig en lite längre stund än vanligtvis.  

 

Oskar och Emil kommer nu fram och frågar om de får vara med? Självklart svarar jag. Jag 

känner att det är ett perfekt tillfälle för Alex att få samspela med andra barn. Samtidigt vet jag 

att det blir en stor utmaning för Alex. Han har tidigare inte lyckats samspela vid såna här 

tillfällen. Jag ska göra allt för att det ska lyckas denna gång tänker jag. Vi fortsätter slå 

tärningen, men snabbt börjar jag se en frustration hos Alex. Jag använder mitt kroppsspråk för 

att förklara för Alex att vi nu är fyra stycken som spelar och att vi då får turas om att slå 

tärningen. Jag känner dock att jag har misslyckats rejält, när han tar sin pjäs och kastar den på 

golvet och går därifrån. Oskar och Emil ser förvånade ut men fortsätter att spela efter ett litet 

tag. Min kollega Anne ser situationen och säger: 

—Som vanligt, samtidigt som hon skakar på huvudet och ser nästan lite arg ut.  

Övriga barngruppen stannar till och det är knäpptyst i rummet. Alla blickar går mot Alex när 

han går därifrån. Jag funderar snabbt på om jag ska försöka gå efter Alex eller om jag ska 

fortsätta spela med de andra barnen. Jag bestämmer mig för att gå efter Alex och försöka 

lugna ner honom. Jag använder mig av mitt kroppsspråk när jag försöker visa att bara jag och 

han kan spela något tillsammans igen. Alex blir lite lugnare, men han känns fortfarande 

väldigt frustrerad och även ledsen. Han verkar inte alls intresserad av att spela något nu. Jag 

känner att jag har misslyckats igen. Skulle jag kanske ha sagt nej till Oskar och Emil för att 

låta Alex känna sig nöjd? Mina förhoppningar om att Alex skulle samspela med de andra 

barnen fungerade inte ens i en minut.  

 

Alex har nu gått på avdelningen Solen i snart tre månader. Solen har en barngrupp på 20 barn 

i åldrarna 3–5 år. Det här är inte första gången ett liknande scenario som detta utspelar sig. 

Barnen på avdelningen har börjat uttrycka ett missnöje gentemot Alex. Ofta hör jag barnen 

säga att Alex bara förstör och inte är snäll. När jag försöker sätta mig in i Alex situation 

förstår jag hans tydliga frustration. Det är ju ingen som lyssnar på honom. När han egentligen 

bara vill vara en i gruppen och känna sig accepterad, nonchalerar kompisarna honom istället. 

Ingen låter honom vara med och leka. Ingen pratar med honom. Vem skulle då inte bli ledsen 
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och frustrerad? Samtidigt försöker jag sätta mig in i övriga barngruppens situation. Alex har 

från början kommit in snett, vilket vi pedagoger får stå till svars för. Han har förstört byggen, 

klivit rakt in i olika lekar, där han direkt börjat brottas/knuffas och som i exemplet ovan, 

kastat pjäser/tärningar och liknande ting.  

 

När jag pratar med min medarbetare Lena om Alex blir jag lite ställd. När jag frågar Lena vad 

hon tycker är lämpligast att göra i situationerna med Alex svarar hon:  

—Jag vet inte riktigt, det är nog bäst att hålla Alex ifrån de andra barnen så det 

inte blir något bråk. 

Jag har under den korta period jag varit på förskolan, haft Lena lite som en inofficiell mentor, 

men med det här svaret sjunker min tro på hennes kompetens rejält. Jag har trots allt läst 

läroplanen och vet att målet inte är att separera barnen från varandra, målet är att få barnen att 

samspela och utvecklas. Hur ska Alex kunna utvecklas om vi arbetar som Lena uttrycker sig?  

 

Senare på dagen under min rast sitter jag och reflekterar över vad som hände idag. Jag känner 

mig otillräcklig och tvivlar på min kompetens. Känslan som jag tidigare beskrev, att jag älskar 

mitt arbete och att det är väldens bästa, finns inte där längre.  Nu går tankarna mer åt hållet att 

jag har hamnat på fel arbetsplats. Jag tänker på vilket ansvar vi har inom barnomsorgen. Vi 

lägger en viktig grund hos barnen. Jag blir rädd för att jag inte kan ge de bästa 

förutsättningarna till dem på grund av min bristande kompetens. Jag känner mig långt ifrån 

säker på hur jag ska handskas med situationer som denna. Jag förstår att något måste göras, 

men vad? Vilken ände ska jag börja i? Ska jag kanske börja arbeta med de andra barnen eller 

försöka ändra på Alex beteende? Frågorna hos mig är många just nu. Detta utmynnar i tanken 

att jag antingen borde söka mig något annat arbete, eller skaffa mig mer kompetens genom 

utbildning.  

 

Ger vi verkligen nyanlända barn eller barn med annat modersmål de bästa förutsättningarna? 

Får de möjlighet och redskap av oss till att utveckla samspelet med de andra barnen? Visst, 

jag är ny inom barnomsorgen, men några av mina medarbetare har faktiskt jobbat inom den i 

många år. Om inte de kan handskas med situationen, vem ska då göra det, undrar jag? Om 

inte förskolan jag arbetar på, som har erfarna pedagoger med lång bakgrund inom 

barnomsorgen, kan erbjuda en bra verksamhet för Alex, kan andra förskolor det? Jag tvivlar 

inte bara på mig själv nu, jag börjar tvivla på hela barnomsorgen. Visst, det är omöjligt för 
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mig att veta hur alla andra förskolor arbetar, men jag kan inte komma ifrån den där oroliga 

känslan som finns i mig.  

 

1.3 Högläsning på vilan 

 

Barnen skrapar av sina rester från tallrikarna i komposten. Jag hafsar snabbt ihop karotterna 

på mitt bord och ställer på diskvagnen. Köttbullarna och makaronerna var verkligen 

uppskattade, karotterna är helt tömda, inte en makaron finns det kvar. Jag går och hämtar 

Ajaxflaskan och en trasa för att kunna rengöra bordet, det är många sås- och syltfläckar att 

gnugga bort. 

 

Medan barnen går och tvättarna händerna förbereder jag för boksamlingen som jag ska hålla i 

idag. På sin hylla har Alex en bok om Pippi Långstrump på sitt modersmål, jag hämtar den, 

det här ska bli intressant tänker jag. Kommer de andra barnen att acceptera en bok som inte är 

på svenska? Vad händer när vi inte kan läsa texten, utan bara kolla bilderna, kommer barnen 

att tröttna direkt?  

 

När jag hämtar boken börjar jag tänka på vad vi gjort för att stimulera och utmana Alex. Jag 

tittar mig lite snabbt omkring på avdelningen, och framförallt i bokhörnan, när jag är på väg 

tillbaka till boksamlingen. Inga spel på Alex modersmål, inga böcker, inga skivor, inte ens en 

flagga eller karta där man kan se Alex hemland. 

 

Vi börjar komma i ordning, några barn ligger på de mjuka mattorna jag lagt ut, några andra 

sätter sig runt mig för att hela tiden kunna kolla på bilderna i boken. Jag har släkt lysrören och 

tänt den lite mer dova punktbelysningen vi nyligen skaffat till bokhörnan. Med mitt 

kroppsspråk visar jag Alex att han kan sitta bredvid mig. Han sätter sig ner och jag visar 

boken. Han skiner upp, ser väldigt glad och nöjd ut. Genast får jag stora förhoppningar att det 

här kan bli succé! Jag ger honom boken och han visar upp den samtidigt som han berättar 

något på sitt modersmål som ingen av oss andra förstår. Samtidigt som jag försöker visa mitt 

intresse håller jag koll på de andra barnen. Jag är nyfiken om det finns något intresse hos 

dem? Lite förvånat ser jag nu att nästan alla barn tittar på boken och Alex, det verkar vara 

intresserade.  
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Alex blädar sig igenom hela boken, sida för sida, samtidigt som han visar alla bilderna noga 

för kompisarna. Vissa av barnen tappar efter en stund intresset, men det är fortfarande några 

som är intresserade. Jag passar även på att försöka mig på att läsa några rader på sista sidan i 

boken. Jag hör hur fånigt och stapplande det låter, det är nästan så jag skäms lite, men både 

Alex och resterande barngrupp skrattar och verkar tycka att det är roligt, så jag fortsätter en 

stund innan Alex tar över och avlutar. 

 

Boksamlingen är nu slut, men några barn, inklusive Alex, ligger kvar och tittar en gång till i 

boken. Jag sätter mig på en stol vid bordet en liten bit bort och beskådar händelsen. Tanken 

som slår mig: såhär glad har jag aldrig sett Alex! 

 

2. Bakgrund och egna reflektioner 

 

Alex började på förskolan cirka tre månader innan dessa scenarion utspelade sig. Han och 

hans familj har flyttat till vår kommun, men inte för att stanna. Alex mamma har berättat att 

de redan från början söker sig vidare. Därmed kommer Alex inte stanna någon längre tid på 

vår förskola. Mamman vet dock inte hur länge det kan bli. Jag tänker att vi pedagoger kan ha 

blivit påverkade av just detta. Eftersom vi redan då visste att han inte skulle bli kvar på vår 

förskola en längre tid, kanske vi såg lite mellan fingrarna och tänkte att Alex och 

barngruppens problem snart skulle försvinna av sig självt. Dessa tankar är givetvis inte 

acceptabla, men jag fick en känsla av att de fanns där. Jag tänker vidare att det även kan vara 

så i Alex mammas fall. Hon visste också att Alex inte skulle ha oss som pedagoger någon 

längre tid. Det kan ha påverkat hennes bristande intresse för Alex utveckling på förskolan. 

Hon undvek att prata med oss pedagoger, detta kan givetvis också handla om en språklig 

svårighet, men känslan vi hade på avdelningen var att hon var rätt ointresserad.  

 

Alex kom snett in i gruppen redan från början. Inskolningen som varade i tre dagar var 

problematisk. Alex ville inte aktivera sig med andra barn eller pedagoger och han höll sig tätt 

intill sin mamma. När något barn eller pedagog försökte närma sig Alex blev han antingen 

blyg eller lite aggressiv. Det tog inte lång tid innan de andra barnen drog sig undan och 

slutade intressera sig för Alex. Det var som att de insåg att Alex inte ville eller kunde leka 

med dem. Vi pedagoger, eller framförallt Lena, som arbetade som vikarierande förskollärare, 

då det inte fanns någon sådan på avdelningen, ansvarade för inskolningen, gjorde inte särskilt 
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mycket för att intressera Alex heller. Det var dömt att misslyckas när Alex mamma inte längre 

skulle finnas där för honom under dagarna på förskolan. Hur kunde vi tro att han skulle ty sig 

till oss när mamman inte var där?  

 

Barngruppen bestod av 20 barn i åldrarna 3–5 år. Som jag nämnde här ovan, tog det inte lång 

tid innan gruppen började dra sig ifrån Alex. Jag kan inte klandra dem. För när Alex kom för 

att leka tog leken ett abrupt slut. Oftast var det för att han förstörde den på något vis. De andra 

började då systematiskt utesluta Alex från alla aktiviteter. Visst, det kunde fungera en kortare 

stund när någon pedagog satt med under leken. Egentligen fick det allt som oftast samma 

utgång, det tog bara lite olika lång tid. När jag försöker se det ur deras synvinkel, tänker jag 

att de måste ha varit besvikna på oss pedagoger. Varför hindrade vi inte Alex från att förstöra? 

Varför envisades vi med att Alex skulle vara med de andra barnen att leka? Det är nog några 

frågor de ställde sig.  
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3. Syfte & frågeställningar  

 

Med rådande världssituation där många människor/familjer måste fly sitt land, kommer vi i 

Sverige få fler och fler nya barn som inte har svenska som modersmål och som då behöver 

utveckla svenskan som ett andraspråk. Jag tänker även att familjer i större grad flyttar för att 

föräldrarna har fått ett nytt jobb i ett annat land. Susanne Benckert, som är språkpedagog, 

menar att med rådande situation krävs vissa kunskaper. ”För att tillgodose barnens behov 

måste pedagogen ha kunskap om vad det innebär att vara flerspråkig, vad det innebär att lära 

sig ett andraspråk och hur man skapar förutsättningar för att dessa barn ska utvecklas” 

(Benckert 2000, s. 74). 

 

Syftet med min essä är att öka kunskapen och förståelsen för hur vi pedagoger inom förskolan 

på bästa sätt kan hjälpa barn med annat modersmål att integrera med övriga barngruppen. Jag 

vill även belysa hur viktigt språket är för just detta, att det kan vara en avgörande faktor när 

det gäller inkludering på förskolan. Detta vill jag göra för att ge barnen en trygg och lärorik 

start på sitt livslånga lärande. Jag har under skrivandets gång reflekterat mycket och 

förhoppningsvis lärt mig en hel del, dessa kunskaper vill jag delge framförallt mina kollegor, 

men även andra förskolpedagoger som är intresserade av ämnet.  

 

Jag har därför undersökt dessa två frågeställningar:  

• Vilken är språkets betydelse för att barn ska kunna samspela? Vad har det för 

betydelse för att bli inkluderad?  

• Vilken är lekens betydelse för inkludering i barngruppen? Hur kan den gynna barnets 

språkutveckling?  

Båda dessa frågeställningar handlar i första hand om barn med annat modersmål än svenska.  

 

När jag var med om scenariot med Alex blev det tydligt för mig att kunskap saknas inom 

lärandet av ett andraspråk, på vår förskola. Jag tror även att det saknas på flera förskolor. 

Runa Patel & Bo Davidsson, som under flera år har undervisat inom forskningsmetodik, 

nämner i sin bok Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, att det är viktigt att ställa sig frågan om det finns behov av mer kunskap inom 

just området jag ska undersöka (Patel & Davidsson 2011, s. 41). 
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I Skolverkets statistik kan man tydligt se en ökning av inskrivna barn, med annat modersmål 

än svenska, i förskolan mellan åren 2000–2010. Varje år var det en ökning, från att år 2000 

vara 12,5% till att år 2010 vara 18,7%. Antalet har stigit från 39 946 stycken till 85 734 

stycken under dessa år (Skolverket 2011, s. 40). Detta medför ett krav på en fördjupad 

kunskapsnivå hos oss pedagoger på hur flerspråkighetsutveckling fungerar menar Polly 

Björk-Willén som är docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet (Björk-Willén 

2014, s. 87).  

 

4. Metod 

 

Jag har valt att skriva en erfarenhetsbaserad essä som mitt examensarbete på Södertörns 

högskola. Lotte Alsterdal, som var docent vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns 

högskola, skriver att en essä utgår från en egenupplevd berättelse där man beskriver ett 

dilemma från sin tidigare yrkesverksamhet (Alsterdal 2014, s. 48–49). Då jag skriver i 

essäform blir jag själv forskningssubjekt, alltså den som undersöker men även 

forskningsobjekt, den som blir undersökt. Detta eftersom jag i denna essä undersöker mitt 

agerande i situationerna nämnda ovan. En del som är viktig när man skriver en essä är att 

försöka se händelserna ur fler synvinklar än sina egna. Jag försöker även sätta mig in i andras 

synvinklar: hur känns det här för Alex, hur upplever han situationen? Hur upplever 

barngruppen samt andra pedagoger situationen? Vidare nämner Alsterdal att när man skriver i 

essäform byter man position för att se dilemmat från olika synvinklar. Detta gör jag genom att 

jag försöker sätta mig in i Alex, barngruppen, mina medarbetare samt min egen situation 

(ibid, s. 58–61). När jag gör det blir det som en reflektion för mig själv. ”Skrivande kan vara 

en metod både för reflektion och för att synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap. Att 

synliggöra erfarenheter handlar om att hämta stoff ur sitt eget lager – för att kunna belysa det” 

(Hammarén 2005, s. 17–18). Som Hammarén beskriver, tar jag nu en handling som jag 

belyser och undersöker för att kunna utveckla mitt och andras kunnande.  

 

När jag undersöker mina delfrågor intar jag ett sociokulturellt perspektiv. Även största delen 

av forskning och litteratur jag använder mig av har ett sociokulturellt perspektiv. Vilket enligt 

Roger Säljö, som är professor i pedagogisk psykologi, utgår från att människan påverkas av 

kulturen hen befinner sig i. Hen lär sig i olika sammanhang där kulturen och samhället har 

stor påverkan (Säljö 2000, s. 11–13). Vilket betyder att jag ser det som att Alex lär sig i alla 
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situationer, det handlar inte om han lär sig, utan vad han lär sig. Där jag kan påverka genom 

att skapa goda situationer, så som en god miljö, för att lättare lära.  

 

Jag använder mig av litteratur och tidigare forskning som behandlar språkutveckling för att se 

hur vi i förskolan kan arbeta med detta på bästa sätt, och på så vis stödja Alex i hans 

språkutveckling. Jag använder litteratur om språkets betydelse för barns samspel samt lekens 

betydelse för att utveckla språket genom inkludering.  

 

Jag har under mitt essäskrivande kontinuerligt låtit studiekamrater samt handledare läsa min 

text, för att kunna få feedback på vad som kan förbättras men även på tips på hur jag kan gå 

vidare och om vad jag kan skriva om.  

 

5. Etisk övervägande 

 

Jag har fingerat alla namn som nämns. Jag har medvetet inte skrivit ut Alex modersmål, även 

andra detaljer är förvrängda för att minska risken för igenkänning från någon. I boken 

Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning 

nämner Patel & Davidsson vikten av att vi ser till varje individs integritet (Patel & Davidsson 

2011, s. 63).  

 

6. Centrala begrepp 

 

• Modersmål och förstaspråk – Det språk man som barn lär sig först. Man kan ha flera 

modersmål/förstaspråk, till exempel blir det ofta så när man har två föräldrar som talar 

olika språk i hemmet. I läroplanen för förskolan använder man sig av begreppet 

modersmål, och när ordet använts syftar det oftast på någon som har en utländsk 

bakgrund och talar ett annat språk än svenska (Skolverket 2013, s. 8–9). Förstaspråket 

kan med tiden förändras, det som till en början är ett andraspråk kan genom flitigt 

bruk bli det språk som individen behärskar bäst och känner sig tryggast i. Om detta 

sker växlar alltså första- och andraspråket plats menar Inger Lindberg som är professor 

i svenska som andraspråk (Lindberg 2006, s. 60–62). 
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• Andraspråk – Det språk som man lär sig efter modersmål/förstaspråket. I 8 kap. 10 § 

av Skollagen (SFS 2010:800) står det ”Förskolan ska medverka till att barn med annat 

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

modersmål”. Andraspråket lärs oftast i den miljö där det är majoritetsspråket, som 

med svenska i Sverige (Skolverket 2013, s. 9). Andraspråk ska därför inte förväxlas 

med främmande språk, som är språket du lär dig enbart genom undervisning. Det 

språket talas inte i miljön du befinner dig i (Lindberg 2006, s. 60–62).  

 

• Litteracitet – Elisabeth Björklund, filosofie doktor i pedagogik, menar att litteracitet är 

en försvenskning av begreppet literacy, som kommer från engelskan, och översätts 

ofta med läs- och skrivkunnighet. Men, begreppet litteracitet är lite bredare än läs- och 

skrivkunnighet, det innefattar även tal, bilder, tecken, berättande, sång och ramsor. 

Med andra ord all kunskap som berör det språkliga (Björklund 2008, s. 22–23). 

 

7. Reflektion 

 

7.1.1 Att lära sig svenska som andraspråk i förskolan 

 

I den här delen tar jag upp olika metoder av andraspråksinlärning. Jag nämner både positiva 

och negativa metoder för att påvisa skillnaden. Jag visar även på modersmålets betydelse för 

andraspråksutvecklingen. Vidare går jag närmre in på just högläsning som metod för att lära 

ett andraspråk, då det var lyckat med just Alex. Jag berör också hur vi pedagoger kan 

förbereda oss när vi får in barn utan majoritetsspråket på förskolan och hur det kan spela in i 

barnets tidiga språkutveckling.  

 

Enligt Inger Lindberg fanns det tidigare en myt om att modersmålet skulle störa 

andraspråksinlärning. Många trodde att en ensidig undervisning på andraspråket var att 

föredra, annars fanns risken att undervisningen av förstaspråket skulle förvirra barnet och på 

så vis försena utvecklingen av andraspråket (Lindberg 2003, s. 1–2). Denna myt slår dock de 

två doktorerna, Wayne Thomas och Virginia Collier, hål på, genom en omfattande empirisk 

studie. Denna studie gjordes på barn i USA, och utbildningssystemen mellan USA och 

Sverige kan skilja sig åt (Thomas & Collier 1997, 2002, se Wedin 2017, s. 56–57). Lindberg 

menar dock att forskarna i vår del av världen är överens om att detta resultat även går att 
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applicera här i Sverige. För att ge barnen bästa möjliga förutsättningar att lära sig 

andraspråket, som i detta fall är svenska, har förstaspråket en stor roll. Alltså, mängden 

utbildning/undervisning i förstaspråket har en stor påverkan på hur lång tid det kommer ta att 

lära sig andraspråket (Lindberg 2003, s. 1–2). Detta styrker även Skolverket som skriver 

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig 

svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden” (Skolverket 2016, s. 7). Vidare 

nämner Skolverket att enligt skollagen ska vi inom förskolan medverka till att barn med annat 

modersmål än svenska får möjligheter att utveckla båda språken (ibid, s. 7).  

 

I boken Kultur- och språkmöten: om tvåspråkigt arbetssätt i förskolan så skriver Nauclér, 

Welin & Öberg att något som spelar stor roll när barn ska lära sig ett nytt språk är 

självförtroendet, tryggheten och motivationen (Nauclér, Welin & Ögren 1993, s. 36–37). Det 

är viktigt att vi runt omkring barnet är positiva till det nya språket, det gäller oss pedagoger, 

men även barnets föräldrar som har en stor betydelse. Om barnet upplever oss som talar 

svenska som positiva blir de ofta mer motiverade att lära och försöker efterlikna oss språkligt 

(ibid, s. 32–33). Ger vi inte dessa förutsättningar är det lätt att barnet stänger ute många 

möjligheter till språkutveckling. Det är även viktigt att vi uppmuntrar när språket används 

men att vi inte hetsar fram något innan barnet är redo att försöka sig på att använda språket. 

Det blir alltså viktigt att lyssna på vad barnet har att säga, inte hur det sägs (ibid, s. 36–37) 

Allt detta går hand i hand med vad Läroplanen för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2016 säger. 

Vi ska sträva efter att alla barnen är trygga i sin identitet och att det ska finnas en nyfikenhet 

och lust att lära sig (Skolverket 2016, s. 9). 

 

Colin Baker, professor vid University of Wales, beskriver olika former av undervisning för 

flerspråkiga elever. Bra undervisning samt mindre bra undervisning. En av de mindre bra är 

submersion, som på svenska kan översättas till språkdränkning. Denna metod går ut på att 

man tar ett barn med annat förstaspråk än det som används i gruppen, och placerar hen i 

gruppen utan att anpassa undervisningen på något vis. Man fortsätter bara som vanligt med 

allt på det modersmål som övriga barn i barngruppen har (Baker 2001, s. 166). Precis som vi 

gjorde med Alex. Vi lät honom komma in i gruppen utan några som helst språkkunskaper i 

svenska och inget annat barn eller pedagog kunde kommunicera med hjälp av tal, med Alex. 

Vi förändrade varken undervisning eller material, vi tog till exempel ingen hjälp av böcker 

eller digitala medier förutom vid ett enstaka tillfälle, vilket jag återkommer till senare i texten. 

Enligt Baker leder den här metoden, språkdränkning, ofta till katastrofala resultat. Det var 
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inget undantag i detta fall då Alex hamnade snett från början och aldrig kom in i gruppen eller 

lärde sig någon användbar svenska (Baker 2001, s. 166).  

 

Läroplanen är däremot tydlig, den säger att vi ska få barnen att ”utvecklar intresse för bilder, 

texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” 

(Skolverket 2016, s. 10). Något som vi istället skulle kunna använt oss av är ett så kallat 

tvåstegsprogram. Enligt Baker går det ut på att barnet, i detta fall Alex, får undervisning både 

på sitt modersmål och sitt andraspråk. Denna undervisningsform innefattar biliteracy, vilket är 

litteracitet på två språk, som texter, sånger, medier med mera. Detta tvåstegsprogram som 

Baker nämner, inkluderar även den resterande barngruppen som har svenska som modersmål. 

Dessa barn deltar alltså i undervisningen på Alex modersmål. Målet med denna typ av 

undervisning är aktiv tvåspråkighet (Baker 2001, se Wedin 2017, s. 57–59). Läroplanen 

styrker även detta när den säger att vi ska sträva efter att varje barn ”som har ett annat 

modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 

såväl på svenska som sitt modersmål” (Skolverket 2016, s. 10). Med denna metod blir det 

alltså viktigt att vi erbjuder och använder oss av litteracitet i båda språken. Möjligheterna är 

många då jag tillsammans med Alex hade kunnat läsa och titta i böcker, använda oss av IKT, 

lyssna på låtar och ramsor samt sjunga. Förutom tillfället då vi titta i hans bok med Pippi 

Långstrump gjorde jag inget utav detta.  

 

Om man använder sig av tvåstegsprogrammet, där barnen med svenska som modersmål även 

får undervisning på Alex modersmål, lyfter man detta språk. Man visar för Alex att det 

språket är värdefullt och att vi andra är intresserade av vad Alex kan lära oss. Nauclér, Welin 

& Ögren säger ”Vägen till integrering går för de flesta invandrare via känslor av 

främlingskap, ensamhet, saknad, identitetslöshet, rotlöshet och underlägsenhet med 

upplevelser av att ens modersmål och det forna hemlandets värderingar inte längre är viktiga 

och värdefulla” (Nauclér, Welin & Ögren 1993, s. 10). De skriver vidare att barn inte har 

samma möjlighet som vi vuxna att hantera dessa känslor när de uppstår. Barn lever ut sin sorg 

mer tydligt, och ett uttryck är aggression (ibid, s. 10–11). Som i mitt fall med Alex i 

sandlådan, när han inte lyckades göra sig förstådd. Han ville vara med och leka med de andra 

barnen förstod honom inte och frustationen bildade en aggression som mynnade ut i att han 

förstörde sandslottet de andra barnen byggt.  

 



   

13 

 

Språkinlärning kan man dela upp i två kategorier, naturlig och styrd inlärning. Naturlig 

inlärning är när man lär sig språket via interaktion med andra som talar språket man lär. Detta 

sker i en naturlig miljö, som till exempel i leken. Det är en avslappnad inlärning utan några 

större regler kring hur språket används. Denna inlärning sker omedvetet då det inte 

förekommer någon undervisning (Nauclér, Welin & Ögren 1993, s. 29–31). Naturlig inlärning 

går alltså inte ut på att man aktivt ska träna in språket genom undervisning. Det gör däremot 

styrd inlärning som lätt kan förknippas med språkdränkning som Baker (2001) skriver om, 

men som inte riktigt är samma sak. Styrd inlärning går ut på att man, till exempel i klassrum, 

försöker lära ut språket. Oftast genom att påvisa vissa regler som språket har. Skillnaden på 

styrd inlärning och språkdränkning är att under styrd inlärning kan du undervisa på olika 

språk beroende på vad barnen har för första respektive andraspråk. När man använder sig av 

språkdränkning, anpassar man inte undervisningen utefter barnets språk och förmåga. Just 

benämningen språkdränkning kommer från att barnet varken under lek eller undervisning får 

höra sitt första språk. Med andra ord dränks det språket av ett nytt och obegripligt språk 

(Nauclér, Welin & Ögren 1993, s. 29–31). Åke Viberg, som är teologi doktor och docent, 

menar dock att det inte fungerar att endast använda sig av naturlig inlärning när det gäller 

barn som inte kommer i kontakt med målspråket mer än till exempel i förskolan. När dessa 

barn inte har en omgivning som talar målspråket kan det även krävas styrd inlärning, så som 

undervisning (Viberg 1987, s. 120).  

 

Inom detta område har det tidigare funnits vissa myter enligt Lindberg. En av dessa myter är 

att man tänkte att barn har det lätt att lära sig ett nytt språk. Man trodde även att det skulle gå 

snabbt. Vad man dock kan se är att yngre barn har svårare än äldre barn samt vuxna att ta till 

sig språket via styrd inlärning. Detta för att de äldre oftast har en mer utvecklad kognitiv 

förmåga än yngre barn (Lindberg 2003, s. 3). Enligt Nauclér, Welin & Ögren är förskolebarn 

oftast inte mottagliga för några språkliga regler därför passar inte styrd inlärning in i förskolan 

(Nauclér, Welin & Ögren 1993, s. 29–31). Om man nu ser till dessa förutsättningar, blir 

samspelet med de andra barnen otroligt viktig för Alex, för det är under dessa stunder, till 

exempel lek, han kan lära sig som mest. Eftersom att jag inte lyckades få Alex att leka med 

andra barn blev det ett stort problem, han fick aldrig den möjligheten att utveckla sina 

språkliga kunskaper med hjälp av leken med andra barn.  

 

 

 



   

14 

 

7.1.2 Högläsning som metod 

 

Det här avsnittet tar upp högläsningens positiva effekter på barnens språkutveckling. Vad vi 

bör tänka på under just högläsning för att det faktiskt ska få en positiv effekt, för om vi inte 

gör på rätt sätt kan det bli så att barnet inte utvecklar sitt språk. Vidare tar jag upp hur en 

metod kallad medläsning kan gynna barnet. En metod där vi inkluderar barnet i läsningen.   

 

Enligt Åsa Wedin, filosofie doktor i tvåspråkighetsforskning och professor i pedagogiskt 

arbete, skriver i sin bok Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år om högläsning 

som metod, den är bra att använda som stöd för andraspråksinlärning. Hon menar att det kan 

vara ett värdefullt medel för att utveckla sitt andraspråk. Vad som dock är viktigt vid 

högläsning är att pedagogen väljer texter med omsorg. Texterna bör vara autentiska och inte 

endast vara framtagna för läsinlärning. Texter som endast är framtagna för läsinlärning ger 

inte den språkliga stimulansen som behövs för andraspråkselever. Innehållet i texterna ska 

kunna beröra och innehålla känslor. Till exempel rädsla, sorg, hopp, förtvivlan och kärlek. 

Detta för att barnet ska kunna relatera till sin vardag. Det absolut viktigaste för inlärningen är 

att barnet får ett engagemang för texten, det är då inlärningen är som bäst (Wedin 2017, s. 

115–118).  

 

Kari Pape, som är en förskollärare med masterexamen i förskolepedagogik, skriver om 

medläsning. Han menar att vi som pedagoger ska inkludera barnen under högläsningen. Att 

det kanske inte räcker med endast högläsning, rad för rad, sida efter sida. Vi bör stanna upp 

och samtala med barnet om bokens innehåll. Ställa frågor om vad som händer i boken, vad de 

har för tankar om det som händer och så vidare. Han säger även att medläsning för de yngsta 

barnen blir lite annorlunda i jämförelse med de äldres, då det inte besitter samma språklig 

förmåga. Detta kan även gälla barn som för tillfället lär sig ett andraspråk, då de till en början 

inte besitter en väl utvecklad kunskap av språket. Då kan man förenkla det lite och istället 

tillsammans med barnen titta på bilder och fråga vad specifika föremål i boken är för något. 

Vi bör vara öppna för vad barnen har för tankar och ställa följdfrågor så gott det går (Pape 

2001, s. 107). Vidare nämner professorn Pauline Gibbons vikten av att vi pedagoger ger 

barnen möjligheter att avbryta och fråga vad som händer i berättelsen eller vad specifika ord 

betyder. Hon menar att vi kan försöka ge barnen vissa uttryck, så som ”Ursäkta, jag vill fråga 

en sak?” Om vi lär barnen dessa uttryck kan det underlätta att ställa frågan. Vi måste vara 
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tydliga med att det viktigaste är att barnen förstår och på så vis kan lära sig (Gibbons 2002, s. 

160).  

 

Wedin nämner att vi pedagoger måste ha med i tanken när vi väljer texter är att det även kan 

vara kulturella skillnader mellan barnen med annat modersmål och de med svenska som 

modersmål. Böcker och texter inom svensk förskola är oftast uppbyggda på den svenska 

kulturen, vad vi har för syn på till exempel barn, familjer och naturen. Detta kan ställa till med 

problem, det gäller därför att vara vaksam här. Vaksam bör även pedagogen som högläser 

vara på hur det enskilda barnet reagerar. Här gäller det att kunna läsa av barnet. När du 

högläser för barn i större grupper och det finns ett barn som inte förstår, är det inte särskilt 

ofta barnet säger till och ställer frågor, om vad till exempel texten syftar på (Wedin 2017, s. 

115–118). Enligt Karin Taube (2007), som är professor i pedagogik, finns det fler positiva 

aspekter med att använda sig av böcker. En är att språket är lite annorlunda jämfört med det vi 

talar med varandra. Om man då tänker på att Alex i hemmet troligtvis inte har någon tillgång 

till svensk litteratur, på samma sätt som många andra i barngruppen har, blir det extra viktigt 

för honom att vi erbjuder det på förskolan. Enligt Läroplanen ska vi vara ett komplement till 

hemmet vilket blir tydligt i denna situation (Skolverket 2016, s. 13). 

 

När jag läste högt på förskolan var jag inte vaksam på hur det enskilda barnet, och då 

framförallt Alex, regerade. Eller jag var kanske vaksam, jag såg att han inte var intresserad 

och tappade fokus så fort jag började läsa. Istället för att försöka göra det mer intressant för 

honom, som till exempel användande av litteratur på Alex modersmål, som jag faktiskt gjorde 

en gång vilket jag återkommer till, som han själv får ta med till förskolan, eller på något annat 

sätt försöka fånga hans intresse, valde jag att ignorera honom. Jag lät honom ligga på mattan, 

det viktigaste för mig vid det tillfället var att han inte störde de andra barnen. Här kan man 

alltså tydligt se att Alex inte får den utbildning och omsorg som han ska ha. I 14 kap. 1 c § av 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och 29 kap. 13 § av Skollagen (SFS 2010:800), framgår det 

tydligt att vi som pedagoger har anmälningsplikt om vi är oroliga att ett barn far illa. Såhär i 

efterhand kan jag tydligt se att Alex faktiskt gjorde det. Vi borde alltså ha anmält oss själva, 

men för stunden kunde jag tyvärr inte upptäcka det.  

 

Skollagen säger, som jag nämnt tidigare, att vi inom förskolan ska medverka till att utveckla 

svenska som andraspråk hos barn med annat modersmål (SFS 2010:800). Sedan säger 

läroplanen att vi inom förskolan ska vara ett komplement för hemmet genom att skapa bra 
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förutsättningar för ett lärande hos barnet. Vi ska även skapa en god relation med föräldrarna 

(Skolverket 2016, s. 13). I boken Kultur- och språkmöten Om tvåspråkigt arbetssätt i 

förskolan skriver Nauclér, Welin & Ögren om att vi ska skapa en god relation med 

föräldrarna. Vi kan göra det genom att berätta om den svenska förskolan och hur 

verksamheten ser ut (Nauclér, Welin & Ögren 1993, s. 51–53). Benckert nämner även det 

som en viktig del i att bygga en god relation med föräldrarna. Hon menar att 

språkutvecklingen påverkas av barnets totala situation, där föräldrarna spelar stor roll 

(Benckert 2000, s. 75). När jag tänker på vad vi kunnat göra, borde vi förmedlat att 

föräldrarna har rätt till tolk vid samtal med förskolan. Det skulle då blivit lättare för oss att 

skapa en god kontakt, samt lättare för föräldrarna att förstå hur den svenska skolan fungerar.  

 

Ett ypperligt tillfälle att få in just det jag skrivit om, att skapa en god relation till föräldrarna, 

är när vi arbetar med tvåstegsprogrammet som Baker (2001) skriver om. Vi kan då tala med 

dem om att Alex kan ta med en bok på sitt modersmål. Den kan vi sedan tillsammans med alla 

andra barn på avdelningen utforska och läsa högt ur, så gott det går med tanke på det 

främmande språket för oss pedagoger. Detta eftersom tvåstegsprogrammet förespråkar att 

barnen, som i detta fall, med svenska som modersmål även får undervisning i det för gruppen 

okända modersmålet. Vi gjorde detta under en vecka då vi hade tema Böcker. Alex kom då 

stolt med en bok om Pippi Långstrump. Senare under den dagen vid boksamlingen visade 

Alex upp och berättade om boken för de andra barnen. Jag kunde då se hur Alex växte, han 

lyste upp på ett sätt jag tidigare inte sett. Visst, vi förstod inte mycket av vad Alex sa när han 

berättade för oss samtidigt som han pekade i boken. Det var även svårt för oss pedagoger att 

läsa ur den, men vi gjorde vårt bästa. Vår upplevelse var att Alex kände sig sedd och stolt. Till 

en början var intresset stort hos övriga barngruppen, men även när barnen började tappa 

intresse för boken fortsatte Alex att visa upp den för oss pedagoger. Detta var ett 

engångstillfälle, men jag tycker mig kunna se, såhär i efterhand, att forskningen stämde bra 

överens med utfallet vi fick. Hade någon av oss pedagoger snappat upp den här glädjen samt 

förstått vad den gav Alex borde vi givetvis byggt vidare på detta. För det här var nog första 

gången Alex verkligen blev accepterad och kändes som en i gruppen, istället för att vara 

någon som sitter bredvid och iakttar de andra barnen. Han samarbetade faktiskt med andra 

barn under den här perioden, visade en i taget och lät alla se hans bok.  
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7.1.3 Pedagogens tillvägagångssätt och roll i utvecklingen 

 

Detta avsnitt kommer handla om vad vi som pedagoger kan göra för att barn med annat 

modersmål ska få det så bra som möjligt under vistelsen på förskolan, hur vi kan gynna deras 

språkutveckling samt lekförmåga. Jag kommer även ta upp vad vi är skyldiga att göra enligt 

lag.  

  

Pedagogerna som arbetade på avdelningen Solen var tre stycken: jag, som var outbildad och 

ny inom förskolan, Anne, barnskötare med några års erfarenhet från förskola, samt Lena, 

också barnskötare men med cirka 20 års erfarenhet. Min uppfattning om Lena var att hon var 

otroligt kunnig och en bra förskolpedagog. Jag tänkte att det var från henne jag kunde lära 

mig hur förskolan fungerar och hur vi pedagoger ska agera inom den. Det skulle komma att 

visa sig att så inte var fallet när det gällde situationer som denna. Det blev tydligt för mig 

under Alex förskolgång. Maria Hammarén, som är docent i Yrkeskunnande och teknologi vid 

Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, skriver om just detta i sin bok Skriva – en metod 

för reflektion. Bara för att någon har arbetat inom ett yrke såpass länge, betyder det inte 

automatiskt att hen har en stor yrkesskicklighet. Det krävs även reflektion över handling. I 

detta fall hade Lena inte varit med om liknande scenarion, som med Alex, och där med har 

hon aldrig fått möjligheten att reflektera över vilka kunskaper som krävs (Hammarén 2005, s. 

17–18). Jag tänker vidare att om jag hade besuttit mer praktiskt kunnande, som filosofen 

Magdalene Thomassen skriver om i boken Vetenskap, kunskap och praxis – introduktion till 

vetenskapsfilosofi. Praktiskt kunnande handlar om hur vi handlar i praktiken, som i 

omsorgsstunder i förskolan till exempel (Thomassen 2007, s. 20–21). Denna kunskap kan 

läras genom praktik, men hon skriver även att ”Kompetens handlande bygger, påstås det, på 

en massa teoretiska kunskaper” (ibid, s. 18). I berättelsen som jag har beskrivit där Alex hade 

med sig sin bok för att visa sina kamrater och han var så glad. Hade jag då haft mer teoretiska 

kunskaper hade jag kanske tagit tillvara på denna stund på ett annat sätt, och byggt vidare på 

detta vid flera sammanhang. Hade jag besuttit kunskapen som jag har nu, hur viktigt 

modersmålet är för att utveckla ett andraspråk, hade jag troligtvis handlat på ett annat sätt.  

 

Redan innan Alex kom till förskolan borde jag ha gjort en del för att underlätta för honom. 

Enligt Nauclér, Welin & Ögren uppstår det lättare främlingskap och fördomar när vi inte har 

kunskapen om människans kultur. De menar att om vi inte besitter denna kunskap finns risken 

att fördomarna hindrar oss att se människan bakom. Med denna kunskap skulle jag även 
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lättare kunnat förstå vissa beteenden hos Alex. Jag skulle kanske inte bara haft lättare att 

förstå visst kulturellt betingat beteende. Jag skulle även kunnat upptäcka vad människor med 

olika kulturer har att erbjuda varandra, vad vi kan lära av varandra istället för att bara se de 

negativa sidorna. Det är självklart så att varje människa är unik och att man inte enbart kan gå 

på hur dennes kultur är för att förstå hur hen tänker, men det kan vara en typ av riktmärke 

(Nauclér, Welin & Ögren 1993, s. 12–13). Benckert menar vidare att det kan vara värdefullt 

för oss pedagoger att ha kunskap om modersmålet, vi kan till exempel lära oss någon mening 

på barnets modersmål. Detta kan göra att barnet känner sig uppmärksammad och därmed 

känner sig välkommen (Benckert 2000, s. 75). Detta kan jag koppla ihop med incidenten i 

sandlådan. Hade jag haft ett större intresse att lära mig någon fras på Alex modersmål, hade 

jag till exempel kunnat lära mig frasen ”Vill du vara med och leka?”. Jag hade då kunnat 

intressera de andra barnen med den frasen, och berättat att så säger man på Alex modersmål 

och att dom kanske kan fråga honom det? Jag hade då både haft möjligheten att höja intresset 

hos de andra barnen för Alex modersmål, men även möjligtvis haft lättare att få in Alex i 

leken.  

 

Med facit i hand gav jag inte Alex det jag är ålagda att ge. Enligt skollagen ska vi pedagoger 

medverka till att ge honom de förutsättningar och möjligheter som behövs för att utveckla 

både sitt första- och andraspråk (SFS 2010:800), vilket vi inte gjorde. I boken Flera språk i 

förskolan – teori och praktik står det ”Förskolepersonalens uppgift är att skapa en verksamhet 

där naturlig kommunikation på svenska och barnets modersmål är en självklarhet” 

(Skolverket 2013, s. 15). Det gjorde jag inte heller, jag lyckades inte skapa en naturlig 

kommunikation på svenska för Alex. Detta trots att vi hade mycket resurser för det, eftersom 

att alla pedagoger och barn talade just svenska. Vi saknade dessutom resurser att skapa 

naturlig kommunikation på Alex modersmål. Det vi borde ha gjort var att söka en 

modersmålslärare till Alex, men det gjordes aldrig.  

 

Vi skaffade heller inga förkunskaper om Alex, kulturen eller språket som Nauclér, Welin & 

Ögren (1993) och Benckert (2000) förespråkar att man bör göra för att ge de bästa 

förutsättningarna. Detta kan ha lett till att Alex blev tillbakadragen och tyst. Boken Fler språk 

i förskolan – teori och praktik tar även upp att barn med annat modersmål, som kommer till 

en förskola där det inte finns någon som talar deras modersmål, lätt hamnar i en period där 

hen blir tyst och inte använder det talande språket alls (Skolverket 2013, s. 24–26). Vid 

sådana tillfällen, som när Alex blev tillbakadragen och tyst, var det viktigt för oss pedagoger 
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att verkligen vara uppmärksamma på signaler som han visade. Oavsett om Alex var tyst 

kunde han använda sig av ickeverbala uttryck, bland annat gester och rörelser. Det kunde vara 

vid tillfällen han ville bli sedd och till exempel visa något, eller tillfällen när han behövde 

hjälp. Vidare står det att barn kan försöka få andra till skratt, det kan göras genom grimaser, 

för att på det viset skapa sig en relation till och kontakt med andra. Detta var ett fenomen jag 

såg men som jag inte uppfattade på det viset. Alex gjorde gärna många grimaser och, som jag 

uppfattade det, larvade sig inför både andra barn och oss pedagoger. Detta kan alltså ha varit 

ett rop på uppmärksamhet, men som jag istället försökte tysta ner. Jag ansåg det bara störande 

för de andra barnen. Vad jag egentligen skulle ha gjort, och kanske hade gjort med annan 

kunskap om detta, är att jag skulle snappat upp dessa tillfällen och bemött dem på ett 

språkutvecklande sätt. Med tanke på att andraspråksinlärning, likt förstaspråksinlärning, sker 

vid meningsfulla sammanhang med andra som talar det främmande språket, var dessa 

tillfällen bra ögonblick för mig att försöka hjälpa Alex till kontakt när han faktiskt själv visade 

intresse. 

 

Läroplanen säger ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling 

och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” 

(Skolverket 2016, s. 7). Jag tänker att det även gäller att ta till vara på intresset och 

nyfikenheten som finns för talspråket, som vi tyvärr missade i Alex fall. I boken Flera språk i 

förskolan – teori och praktik står det vad vi pedagoger kan göra lite mer konkret vid tillfällen 

då Alex söker uppmärksamhet hos andra barn. De menar att vi måste aktivera oss och delta i 

leken för att då locka Alex till en bra lek (Skolverket 2013, s. 26). Det är dock inte helt enkelt, 

menar Pape, när han beskriver olika kunskaper som krävs av oss pedagoger, om vi ska delta i 

till exempel rollek med barnen. ”Det handlar om att kunna ”låta sig överraskas eller luras, 

kunna se det spännande i det triviala och det komiska i det allvarliga/sakliga, kunna visa 

fördomsfrihet i förhållande till upplevelser av glädje och skrattlystnad’” (Pape 2001, s. 61). 

Förutom detta krävs det att du som pedagog kan vara flexibel, byta perspektiv om det behövs 

samt släppa lös och vara spontan (ibid, s. 61). Vidare skriver Skolverket att oavsett om Alex 

inte deltog aktivt på grund av bristande språk, kunde han lära sig språket av att lyssna på 

samtal mellan andra individer. Detta gäller såväl samtal mellan barn-barn, barn-vuxen och 

vuxen-vuxen. Ofta nämner vi att vi inte ska tala över barns huvud, men samtidigt kan dessa 

samtal vara ett av alla sätt att utveckla barnets språk på (Skolverket 2013, s. 26).  
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Sedan kan man ställa sig frågan om man som vuxen ska/kan gå in i barnens lek? Pape skriver 

om dilemmat och balansgången som det är när en vuxen ska gå in i leken. Han såg under sina 

studier att vissa barn behöver hjälp in i leken. Det kan vi pedagoger hjälpa till med. Han 

skriver att med vetskapen om lekens betydelse för lärandet kan vi omöjligt passivt titta på och 

låta barnet vara utanför leken. Samtidigt blir det ju så att när vi kliver in i barnens lek och styr 

den, gör vi inte det på barnens villkor, utan då sker leken på pedagogens villkor (Pape 2001, s. 

65–66).    

 

En föreställning som jag tyckte mig se på min förskola var att vi endast skulle använda oss av 

ett mindre och enklare ordförråd när Alex närvarade. Vibeke Aukrust Grøver, som är 

professor i utbildningspsykologi, hävdar att motsatsen är ett bättre tillvägagångssätt. Hon 

skriver att vi vuxna bör använda oss av ett rikt ordförråd när vi talar med barn, oavsett om det 

är på barnets första- eller andraspråk. Gör vi dessutom det i betydelsefulla sammanhang kan 

det bli lättare för barnen att förstå ordets innebörd, då de kan ta hjälp av situationen. På så vis 

kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt talspråk. Hon påpekar att det inte räcker med till exempel 

undervisning av språket, utan det är viktigt att det finns en bredd av olika sammanhang. Visst 

finns det även skillnader på hur vi bör gå till väga, det gäller att vara extra tydlig och ge ett 

gott tolkningsstöd, till exempel genom kroppsspråk, när det barn med annat förstaspråk deltar 

(Aukrust Grøver 2008, s. 86–87). Jag försökte ofta anpassa mitt tal när jag antingen pratade 

med Alex, eller när han lyssna på ett samtal jag hade med andra barn, för att jag tänkte att han 

då på ett lättare sätt skulle kunna förstå. Det blir nu tydligt för mig att det inte är optimalt för 

språkutvecklingen. Jag borde ha använt samma språk då som när jag talade med andra barn. 

 

Pape skriver även han om vikten av att använda ett gott språk när vi vuxna talar med barnen. 

Han nämner oss som viktiga språkförebilder för barnen (Pape 2001, s. 110). Detta är även 

Viberg inne på. Han menar att barn som ska lära sig ett nytt språk, medvetet eller omedvetet, 

skaffar sig en eller flera förebilder av talarna (Viberg 1987, s. 90). Vidare menar Pape att 

vuxna i samhället inte har gjort ett tillräckligt bra jobb senaste tiden. Resultatet har då blivit 

att barnen inte behärskar språket lika bra som tidigare. En anledning som kan finnas är att vi 

blir bekväma och inte använder oss av fulla meningar, istället för att på ett djupare sätt 

förklara vad vi menar. Han ger ett tydligt exempel på hur det kan gå till när en vuxen talar till 

ett barn, på ett sätt som inte gynnar barnets utveckling på samma sätt: ”’Kolla (pekar), hämta 

den där till mig’ istället för att säga: ’Ser du skåpet där? Framför skåpet ligger en gul och grön 

schal, kan du hämta den åt mig?’” (Pape 2001, s. 110). Vidare skriver han att det är viktigt 
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med en förklaring på svåra ord och att vi, som i exemplet ovan, använder oss av fullständiga 

meningar. Något som vi även bör tänka på är att tala mycket med de yngre barnen, även om vi 

aldrig får något svar från dem (ibid, s. 110–111). Om man då tänker på hur vi agerade mot 

Alex så var det nästan raka motsatsen. Vi förenklade och använde inte fullständiga meningar, 

samt att vi talade väldigt lite med honom eftersom vi aldrig fick något svar. Som när jag, 

istället för att försöka aktivera Alex, lät honom ligga tyst på mattan för att jag tänkte att övriga 

barngruppen störs mindre av det. Jag skulle självklart uppmärksammat Alex när han låg där 

och utmanat honom i det språkliga genom att använda ett rikt ordförråd när jag pratade med 

honom.  

 

Om man sen ställer sig frågan vad den tidiga språkutvecklingen på förskolan har för betydelse 

för barnet i framtiden, så var det en grupp amerikanska forskare som följde en barngrupp från 

förskoleålder till fjärde klass. De kunde tydligt se att barnens språkliga förkunskaper när de 

började i skolan påverkade skolgångens resultat inom språkliga aktiviteter. Slutsatsen de drog 

var att en avgörande roll för om barnen skulle behärska läsning var just språkstimulansen som 

erbjöds på förskolan. De barn som inte fick en god språkstimulans på förskolan hade en större 

tendens att utveckla svårigheter i att läsa, medan de barn som fick en god språkstimulans 

tenderade att behärska läsningen bättre (Aukrust Grøver 2008, s. 89–91). 

 

Gibbons skriver att det ofta i undervisning lätt kan bli stimmigt och högljutt runt barnen. Att 

höra vad som sägs på ett andraspråk, när det är bakgrundsljud som stör, är betydligt mycket 

svårare än att höra orden på sitt förstaspråk (Gibbons 2002, s. 153). Detta är även något som 

Bruce tar upp. Hon menar att en språkstimulerande miljö är när barnen får det lugnt och tyst 

runt omkring sig. Vi kan dela barnen i mindre grupper så det inte blir lika mycket intryck från 

flera håll samtidigt (Bruce 2007, s. 77). Det här var något som vi på min förskola skulle 

kunnat förbättra. När jag ser tillbaka på hur det såg ut så får jag känslan att det var väldigt hög 

volym samt mycket barn runt Alex mest hela tiden. Det var sällan som vi delade upp oss i 

mindre grupper, vår tanke var hela tiden att gruppen skulle stärkas tillsammans och inte i små 

mindre grupper. Jag tänker vidare att tillfällen som när jag och Alex spelade snigelspelet. Jag 

kanske skulle ha låtit dessa tillfällen få vara, utan att några andra barn kommer dit då och ska 

vara med. Hade jag istället sagt att just denna gång var det bara jag och Alex som spelade, 

hade stunden säkert blivit mycket längre och Alex hade fått möjlighet att utveckla sin 

språkliga förmåga genom min och hans kommunikation. Istället slutade det snabbt efter de 

andra barnen började delta i spelet och Alex gick miste om detta tillfälle.  
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7.2.1 Lekens betydelse för språkutveckling 

 

Jag vill inom detta avsnitt belysa vad leken har för betydelse för språkutvecklingen. Hur den 

kan hjälpa barn att lära sig ett andraspråk genom lek. Jag kommer även att synliggöra vissa 

aspekter med lek som kan göra det svårare för barn att utveckla språket på grund av att de inte 

besitter majoritetsspråket som talas i gruppen.  

 

Språkproblem påverkar nästan alltid barnets lek, kamratkontakt och 

inlärningsförmåga. Samtidigt är det i lek och umgänge med andra som 

språkförmågan stimuleras och övas. Av den anledningen är det extra viktigt att 

barn med språkproblem får hjälp att bli delaktiga i olika former av lek och 

gemenskap (Bruce 2007, s. 63). 

 

Jag börjar detta avsnitt med ett citat från Bruce som jag tycker talar för sig själv när det gäller 

lekens betydelse för språkförmågan.  

 

I förskolans styrdokument Läroplan för förskolan Lpfö 98 – Reviderad 2016 står det att vi 

inom förskolan medvetet ska använda leken som ett medel för att bland annat utveckla 

barnens kommunikation (Skolverket 2016, s. 6). Vidare nämner läroplanen även att vi på 

förskolan ska sträva efter att: ”varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga 

att leka och lära” (ibid, s. 9).  

 

Leken har stor betydelse för språkutvecklingen hos barn enligt Aukrust & Rydland. Ofta är 

det så att några av de första orden barnen lär sig kommer fram i leken för att få tillträde till 

just den. De menar alltså att barnen lär sig andraspråket genom leken. I leken med andra barn 

utmanas de att ta egna initiativ men även ge respons till de andra barnen hela tiden, detta för 

att hålla leken vid liv. Detta i jämförelse med barn-vuxna relationer där ofta den vuxne hjälper 

till och fyller i svar för att hålla ett samtal vid liv, på så vis utmanas inte barnet på samma sätt 

som när hen leker med ett annat barn (Aukrust & Rydland 2008, s. 112–113).  

 

Knutsdotter Olofsson belyser även hon lekens betydelse. Hon skriver om lekens mångfald när 

det gäller utvecklingen. Bland annat nämner hon att leken ger en möjlighet att uttrycka sina 

tankar och känslor genom ett symbolspråk. Inom leken blir man inte bedömd när man 

använder sig av detta (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 130–133). Vidare nämner hon hur 
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språkutvecklingen gynnas av leken. Hon skriver att när barn leker blir de hela tiden tvungna 

att tala om för varandra vad som händer i leken. Det är så leken byggs upp, om barnen inte 

använder sig av detta blir det lätt att leken avbryts (ibid, s. 134). Hon skriver att forskare har 

studerat barns språk i förskolan. De har då sett att inom rolleken talar barnen ett mer utförligt 

och varierat språk än vad de gör utanför den. För att leken hela tiden ska leva vidare och 

utvecklas talar barnen oavbrutet med varandra. När sedan leken utvecklas ställs det högre 

krav på de som leker, det krävs att man talar mer till varandra och att man lyssnar noga. Man 

ger varandra information om vad som händer i leken och för att lösa eventuella problem som 

kan uppstå i rollekar (ibid, s. 77).  

 

Om jag hade lyckats locka in Alex i leken, hade det funnits möjlighet att utveckla andra delar 

också. Genom dessa kunskaper hade Alex haft möjlighet att utveckla sin lekförmåga ännu 

mer, och på så vis ha lättare att leka med andra. Vilket i sin tur skulle vara positivt för 

språkutvecklingen. Knutsdotter Olofsson, professor i psykologi och pedagogik samt en av 

Sveriges mest framstående lekforskare, nämner i sin bok I lekens värld att det finns tre 

grundläggande sociala lekregler som måste hållas för att leken ska kunna få en harmonisk 

stämning. Dessa tre är: samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Vi vuxna lägger grunden 

för denna kunskap för barnen genom den första/tidiga leken (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 

25). När jag och Alex spelade snigelspelet så fungerade turtagande så länge det bara var vi 

två. Men när det kom fler barn, och Alex fick vänta längre stunder innan det blev hans tur så 

fungerade inte det för honom. Han vart frustrerad och stressad, ville ha tärningen hela tiden. 

När inte han fick det gick han därifrån. Hade jag och han spelat en längre tid, och kanske flera 

gånger innan de andra barnen fick vara med hade det kanske funnits en möjlighet att Alex 

lärde sig turtagning succesivt. Barbro Bruce, som är legitimerad logoped och docent i 

utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik, förklarar det såhär: ”Vuxna har en 

förväntan på barnet och en stark önskan om att kunna förstå och tolka vad barnet säger” 

(Bruce 2007, s. 64). Vidare skriver hon att vi bjuder in barnet till samspel samt går det till 

mötes. Vilket andra mindre barn, som ännu inte lärt sig hur man bjuder in, får det mycket 

svårare med (ibid, s. 64). Sedan finslipar barnet de olika delarna i leken med andra kompisar 

när förmågorna har blivit bättre.  

 

Samförstånd handlar om att barnen måste kunna förstå att de leker samt vad de leker för något 

(Knutsdotter Olofsson 2003, s. 25). Det blir viktigt att man kan tyda leksignalen, att förstå när 

det är lek och när det inte är. Här menar Knutsdotter Olofsson att det är viktigt för oss 
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pedagoger att tydligt visa just detta. Det kan vi göra genom att delta i leken så att vi samtidigt 

kan visa att leken är frivillig, man kan gå ut ur den när man vill (ibid, s. 83). I leken kan vi 

tala om när det är på låtsas och inte, vi kan berätta om någon bryter mot lekreglerna och om 

lekens harmoni rubbas (ibid, s. 117). Hon menar även att det är av extra vikt att vi är tydliga 

mot barn som har problem med att leka, som i Alex fall (ibid, s. 83). Om man då ser till Alex 

kunskap inom detta område ser man tydligt att han hade problem med det. Han gick ofta rakt 

in i leken och började leka något helt annat än vad de andra barnen ansåg att leken gick ut på. 

Ömsesidighet handlar om att du ska kunna leka med vem som helst, oberoende av till exempel 

ålder och styrka. Om du behärskar denna del, kan du enklare anpassa din lek efter vem du 

leker med, vilket du ofta kan få göra om du leker med yngre barn eller med barn som inte 

besitter samma lekskicklighet som dig. Detta medför att du har fler möjligheter att leka, 

eftersom att utbudet på lekkamrater ökar. Vilket vidare leder till att du utmanas i din 

språkinlärning på flera plan. Turtagande handlar om att du måste kunna förstå att ibland är det 

min tur och ibland din. Det kan till exempel handla om vems tur det är att bestämma eller 

vems tur det är i spelet ni spelar (ibid, s. 25–26). Vi kan tydligt se att Alex alltså har svårt för 

två av dessa tre förmågor som nämns här ovan. Vilket skulle kunna vara en förklaring på 

varför han har mycket svårt att leka med de andra barnen. 

 

Professorn Annica Löfdahl skriver i boken Kamratkulturer i förskolan – en lek på andras 

villkor att leken inte alltid behöver vara något positivt. Vi ser allt som oftast leken som något 

positivt, men Löfdahl kunde under sina många etnografiska studier se att den innehåller 

mycket makt och uteslutningar. Hon observerade att utan pedagogers närvaro kunde leken då 

istället uppfattas som obehaglig istället för något som vanligtvis anses vara roligt (Löfdahl 

2007, s. 27–29).  

 

Om man då skulle sammanfatta vad Pape (2001), Aukrust & Rydland (2008) och Löfdahl 

(2007) säger, och sedan se på det specifika fallet med Alex blir det tydligt att han hade 

hamnat i en ond cirkel. Ett bra sätt för Alex att utveckla sitt språk var genom leken, när han 

lekte fick han hela tiden höra samtal som gynnade hans språkutveckling. Tyvärr blev han inte 

insläppt i leken, detta på grund av att de andra barnen ansåg att Alex inte kunde leka, han 

hade inte förstått reglerna som finns för att en lek ska kunna fungera. Som händelsen vid 

sandlådan med sandslottet. När Alex kom dit så var de andra barnen redan inställda på att 

Alex inte kunde vara med i leken på grund av att han inte behärskade lekreglerna. Knutsdotter 

Olofsson nämner även att leken på så vis kan vara lite problematiskt. Hon skriver att flera 
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förmågor är både ett villkor i leken, men även en konsekvens av den. Alltså behöver du vissa 

förmågor för att kunna leka men samtidigt är det just de förmågorna du kan utveckla i leken. 

Hon skriver bland annat om trygghet som behövs för att våga kliva in i leken. Det är samtidigt 

en förmåga barnen bygger upp genom att få leka. Social skicklighet är även det en förmåga 

som behövs för att kunna börja leka. ”Men en av de välsignelser av lek, som alla forskare är 

eniga om, är att lek med andra ger sociala färdigheter” (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 85). 

Vidare skriver hon ”Ingen sysselsättning ger barn social kompetens såsom leken” (ibid, s. 

135). Det blir med dessa två citat tydligt att leken är viktig för den sociala kompetensen. Här 

hade alltså vi som pedagoger ett stort ansvar för att Alex skulle få möjligheten att leka och 

börja utveckla dessa viktiga egenskaper. För utan vår hjälp lyckades han uppenbarligen inte 

komma in i leken. Som jag nämnde tidigare, i delen om Pedagogens tillvägagångssätt och 

roll i utvecklingen, kan vi pedagoger aktivera oss själva i leken. Vid tillfällen som det här, där 

Alex hade svårt att komma in i leken, kunde jag ha hjälpt honom genom att agera som en 

språkande länk mellan honom och övriga barn. Jag kunde då ha använt mig av konkreta 

handlingar och ord samt kroppsspråk för att göra det tydligt för Alex vad som hände och hur 

de andra barnen lekte här (Skolverket 2013, s. 26).  

 

Ellinor Skaremyr, doktorand i pedagogiskt arbete, gjorde en observationsstudie som 

sedermera resulterade i en licentiatuppsats, Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser 

i förskolan. Där kunde hon se nyanlända barn som inte har tillgång till majoritetsspråket i 

gruppen, använda sig av kommunikativa redskap för att delta i språkliga händelser som 

rollekar eller andra vanliga aktiviteter inom förskolan. Med kommunikativa redskap menar 

hon till exempel att barnen härmar språk, hittar på eget språk, använder sig av kroppsspråk 

och olika uttryck med rösten. Under denna studie kunde hon se att detta tillvägagångssätt gav 

resultat. Barnen gick från att till en början använda sig mer av kroppslig och fysisk 

kommunikation till mer åt det verbala hållet. Denna övergång tog cirka fem månader 

(Skaremyr 2014, s. 88). När jag försöker sätta detta tillvägagångssätt in i min verksamhet, kan 

jag se tydliga skillnader. För det första gav jag Alex inte några bra möjligheter att komma in i 

leken och då praktisera de olika kommunikativa redskapen som Skaremyr skriver om. För det 

andra, och det hänger ihop med att jag inte lyckades med leken, var Alex långt ifrån att 

utveckla något verbalt språk på fem månader. Under hela vistelsen, som var över ett halvt år, 

lyckades jag inte få Alex att tala någon svenska alls. Visst, det kanske kom något ”Hej” som 

svar vid enstaka tillfällen, men annars var det bara kroppsspråk som användes.  
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Vi kan nu tydligt se, med hjälp av forskningen jag gått igenom, att leken har en stor betydelse 

för just språkutveckling. Det är inte bara språkutvecklingen som påverkas av leken, enligt Ole 

Fredrik Lillemyr, professor i pedagogik. ”Att ett barn inte klarar av att delta i leken inskränker 

möjligheterna till social utveckling, och kan också få olyckliga psykiska konsekvenser för 

personlighetsutvecklingen” (Lillemyr 2013, s. 213). Jag konstaterar med detta citat att leken 

kan ha en livsavgörande roll. Vidare skriver han att det är extra viktigt för barn inom 

förskoleåldern med lek, eftersom grunden till ett livslångt lärande läggs i den tidiga åldern 

(ibid, s. 213).  

 

7.2.2 Samspel mellan barn 

 

I det här avsnittet kommer jag ta upp hur barn samspelar med varandra. Hur bland annat 

kulturell bakgrund kan spela i hur samspelet fungerar. Jag försöker samtidigt sätta mig in i 

övriga barngruppens perspektiv för att förstå deras reaktion när Alex kom till förskolan. 

Vidare tar jag upp hur man kunde ha hjälpt Alex att utveckla sin förmåga till att samspela med 

andra samt vilka positiva delar leken kan ge samspelet mellan barn.  

 

Nauclér, Welin & Ögren skriver att när man som invandrare kommer till en ny kultur krävs 

det tid för att hitta rätt i det nya samhället. Det är inte ovanligt att invandraren känner sig 

osäker och därmed blir känslig för hur hen blir bemött. Detta resulterar lätt i att hen uppfattar 

det som att de andra barnen har något emot hen och att det riktas fördomar mot hen. Dessa 

fördomar, både de som invandraren har om majoritetsbefolkningen och vice versa, kan leda 

till aggressivitet men även till utanförskap i gruppen (Nauclér, Welin & Ögren 1993, s. 10). 

Vidare skriver Lillemyr att just lek är ett kulturfenomen eftersom att den är djupt rotad i 

barnkulturen. Han menar att det finns tre huvudskäl till att just leken är en del av 

barnkulturen. ”För det första är lek ett grundläggande sätt att vara och en umgängesform 

bland barn, kanske speciellt i förskoleåldern” (Lillemyr 2013, s. 212). För det andra ger leken 

barnen chansen att tillägna sig barnkultur genom bland annat sång, rim, ramsor, historier, spel 

och lekar som kan spegla samhället. Sist nämner han leken som ett kulturfenomen, eftersom 

den kan visa barns förhållande till olika regler och normer, samt tydliggöra vuxnas roll i 

samhället (ibid, s. 212). 

 

När jag sedan försöker sätta mig in i övriga barngruppens perspektiv, kommer jag att tänka på 

vad Knutsdotter Olofsson säger angående leken. Hon menar att om man ska kunna gå in i 
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leken och lyckas behålla dess harmoni, krävs det att man kan koppla bort verkligheten för en 

stund. De barn som är rädda att det ska komma någon utanför leken och avbryta den, till 

exempel någon som skulle komma och förstöra ett bygge, kommer inte klara av att hålla 

koncentrationen på leken och dynamiken i den (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 24). Här ligger 

det stort ansvar på oss vuxna, ”Att skapa en trygg miljö i förskolan även för otrygga barn är 

inte det lättaste. Men det är den vuxnes ansvar om barn leker, hur barn leker och vad barn 

leker” (ibid, s. 111). Jag behöver alltså skapa en såpass trygg zon för barnen att de klarar av 

att släppa allt runtomkring, de ska inte behöva oroa sig att leken förstörs som den gjordes i 

mitt exempel med Alex och sandslottet. Så för att kunna ge Alex tillträde till leken borde jag 

även jobbat med de andra barnens trygghet. Vilket jag skulle kunna gjort genom att förhindra 

att Alex hade möjligheten till att förstöra deras lek, som till exempel med sandslottet.  

 

När Alex kom för att bygga på sandslottet visade de andra barnen en oro att han skulle 

förstöra. De antydde att Alex inte följde grundregeln när de skulle bygga: ingen får förstöra.  

Professorn i barn- och ungdomsvetenskap, Pia Williams, gjorde en intervjustudie och kunde 

då se att barnen i förskolan värdesätter regler högt för att bli inkluderad i gruppen. Barnen 

måste följa reglerna som de själva upprättat i deras egna kultur och för just detta ögonblick 

(Williams 2006, s. 82–83). Detta är även något som förskolans Läroplan bekräftar, när den 

säger att vi på förskolan måste sträva efter ”att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera 

enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar 

för gemensamma regler” (Skolverket 2016, s. 9). För att Alex inte skulle hamna i situationen 

där han förstör leken och på så vis hamnar utanför, blir det viktigt att vi inom förskolan 

hjälper honom. För det första genom att finnas där rent fysiskt vid den aktuella händelsen så 

att vi kan stoppa eventuella konflikter. För det andra, och något som i längden blir viktigt, är 

att lägga grunden för Alex andraspråk, svenskan, som skulle kunna underlätta för Alex att 

delta i leken. Pape skriver om språkets betydelse för samspel. ”Samtidigt är det viktigt att 

betona att språket spelar en central roll i att behärska ’konsten att umgås med varandra’” 

(Pape 2001, s. 105). Han menar alltså att språket är en grundsten för samspelet mellan barn. 

 

För att Alex skulle lyckas nå ett fint samspel med sina kamrater har ju som sagt leken en 

viktig del. Pape skriver om sex olika kompetenser som barnen kan utveckla genom lek. 

 

• Att ta olika roller 

• Att förhandla, kompromissa och lösa konflikter 
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• Att bearbeta upplevelser och utveckla tanke och fantasi  

• Att kommunicera på olika plan 

• Att alla kan bestämma i tur och ordning (turtagande) 

• Att utveckla och behålla vänskap 

 

Med dessa kompetenser blir det betydligt lättare för barn att samspela med varandra. De 

undviker många konflikter genom att bemästra det i leken (Pape 2001, s. 134–135).  

 

Något som vi på min förskola skulle ha hjälpt Alex att utveckla. Jag skulle ha försökt locka 

Alex till lekar där vi tillsammans kunde bemött olika känslor, som Knutsdotter Olofsson 

skriver om. Det handlar framförallt om starka och farliga sådana, till exempel aggression och 

rädsla (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 133). För att han senare ska kunna behärska dem vid 

tillfällen då de uppstår i hans vardag på förskolan. På så vis skulle vi kanske kunnat förhindra 

vissa utbrott Alex fick när det inte gick som han ville. Som tillexempel den gången han fick 

ett utbrott när vi spelade snigelspelet. Hade Alex lärt sig grunderna i att bemästra sin 

frustation kunde spelet kanske ha fortsatt och Alex fått möjligheten att utveckla sina 

språkkunskaper genom samspel med de andra barnen samt mig.  

 

8. Slutord 

 

Under den här undersökningen har jag fått många nya kunskaper. Jag har förstått att språket 

har en stor betydelse när det gäller inträde till leken. Samtidigt har jag förstått att leken har 

stor positiv inverkan på språkutvecklingen. Det har därför blivit tydligt för mig att lek och 

språk har en stark koppling till varandra, att de kan gynna varandra. Att leken är mycket större 

än så, har blivit väldigt tydligt för mig. Får man som barn inte möjlighet, eller inte mäktar 

med att delta i leken, kan det få stora negativa konsekvenser utöver att det hämmar 

språkutvecklingen. Den sociala utvecklingen missgynnas och kan vidare leda till psykiska 

problem. Det är av yttersta vikt att barn inom förskolan ges utrymme och möjligheter att få 

leka, då grunden för ett livslångt lärande läggs i denna ålder. Det är många förmågor hos 

barnet som utvecklas genom lek.  

 

Samtidigt har jag förstått att det även finns negativa kopplingar mellan lek och språket. Ett 

mindre utvecklat språk kan bli barnets hinder för att få delta i leken, som det blev i Alex fall. 
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Under mitt skrivande och forskande i litteraturen har jag fått lära mig en del olika metoder för 

att gynna språkutvecklingen som jag i fortsättningen kommer ta med mig. Till exempel 

styrkan i litteratur under undervisningen, som bland annat kan användas inom högläsning. 

Vikten av att använda sig av litteratur på både förstaspråket och andraspråket är även det en 

viktig faktor för att lära sig ett andraspråk. Om man får ett starkt förstaspråk blir det lättare att 

lära sig ett andraspråk. 

 

Jag har även under skrivandets gång hunnit reflektera mycket. Jag har försökt sätta mig in i 

fler synvinklar och på så vis har jag fått en bredare förståelse för andras agerande. Jag har 

upptäckt vikten av att alla människor runt omkring det barn som ska lära sig ett andraspråk, 

har en god inställning till det nya språket. Det är viktigt att vi använder oss av ett rikt och 

nyanserat ordförråd, där man ger en förklaring till nya och lite svårare ord, då barn skaffar sig 

språkförebilder i sin omgivning och den positiva inställningen till språket kan smitta av sig till 

barnet. 

 

Det finns föreställningar att det skulle vara svårare för barn i förskolan att lära sig ett nytt 

andraspråk. Det finns dock inget belägg för detta inom forskningen. Man menar att när barnen 

börjar såpass tidigt som i förskolan, blir det lika lätt/svårt för dem som för kompisarna i 

samma ålder. Samtidigt krävs det att förskolan arbetar aktivt med detta och har en erbjudande 

språkmiljö. Det är även av yttersta vikt att pedagoger och föräldrar uppträder positivt till 

barnets, och föräldrarnas, nya språk, detta för att barnet själv ska få en positiv inställning till 

det. 

 

Ytterligare en sak jag lärt mig under mitt reflekterande är att inte ta andra pedagogers 

kunnande för givet. Lång erfarenhet betyder inte stor kunskap, då erfarenheten inte behöver 

innefatta alla specifika områden, som andraspråksutveckling i fallet med Alex. Något som jag 

funderar på såhär i efterhand, är vad som spelade in på att Alex inte utvecklade sitt andraspråk 

i en vanlig takt? Berodde det på oss pedagoger, eller kan det ha funnits någon annan faktor? 

Språkstörning? Just kopplingen mellan språkstörning och andraspråksinlärning var något jag 

inte hittade mycket om i litteraturen. Vi på förskolan tog bara för givet att det handlade om att 

Alex inte hade fått höra språket tillräckligt mycket. Tyvärr är det aldrig något jag kommer få 

ett svar på.  
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Att jag intog ett sociokulturellt perspektiv när jag undersökte mitt dilemma gjorde att jag såg 

mötet mellan barnen som ett lärande, och att det alltid sker ett lärande under dessa möten. Det 

har blivit tydligt för mig att vi hela tiden lär oss, frågan är bara vad och hur vi lär oss det. 

Metoden jag har använt mig av, att använda mig av litteraturer som berör mitt dilemma tror 

jag kan ha påverkat resultatet. Jag har hela tiden utgått från mina erfarenheter och kunskaper. 

Hade jag istället även intervjuat något som till vardags arbetar med barn med annat 

modersmål inom förskolan, hade jag kanske sett det ur en annan synvinkel, kanske är det så 

att det faktiskt finns mycket resurser men jag har aldrig fått ta del av? 

 

Skulle jag nu hamna i denna situation igen, skulle jag givetvis agera på ett helt annorlunda 

sätt. Förutom mitt eget förhållningssätt till scenariot skulle jag kolla med mina kollegor, hur 

de känner sig inför en sådan stor utmaning som det faktiskt är att lära någon ett nytt språk. Jag 

skulle lägga stor vikt vid att vi, alla pedagoger som kommer träffa barnet, får den stöttning 

och hjälp som behövs. Denna stöttning tänker jag att förskolechefen måste tillhandahålla då 

hen har det yttersta ansvaret på förskolan.  
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