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 Abstract 

Experiential learning – an interview on the basis of socio-cultural perspective. 

The purpose of this essay is to show how or if teachers use different methods working with 

minority language students, who don’t speak Swedish in lower primary school. By using 

different socio-cultural perspectives I want to show that learning for both students and 

teachers is contextual and socially connected and how practical knowledge is significant for 

many teachers.  

My working method of this essay is made in a qualitative form by interviews with four 

preschool teachers. By these interviews I hope to find account for how teachers with or 

without experience work with immigrant children. 

The result of my survey shows that perceived experience is significant to most of my 

informants, which is what deficient in their work with non-Swedish speaking children.    
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1 Inledning 

Efter treårig högskoleutbildning har studenter en stor mängd teoretisk kunskap som de 

förväntas använda i sitt blivande yrke. Vad många saknar är dock praktisk erfarenhet. 

Läraryrket är ett sådant yrke där teori behöver kompletteras med praktik.  Min undersökning 

inriktar sig på lärarens färdigheter att metodiskt arbeta med elever som kommer till 

förskoleklassen och samtidigt skall lära sig svenska utöver det faktum att de ska förberedas 

inför skolstart. Förväntningarna på lärarna i förskoleklassen är höga oavsett om detta endast är 

en frivillig form av skolgång, och många elevers olika intressen och behov ska tillgodoses. 

Särskilt viktigt blir insatserna för de barn som inte talar det svenska språket som är det språk 

som undervisningen faktiskt grundar sig på. Jag menar att förskoleklasserna befinner sig i ett 

vakuum när de delar skolornas lokaler men ligger lite utanför vad gäller läroplanen med 

rättigheter till visst språkstöd. Möjligen kan erfarenhetsbaserat arbete vara nyckeln till att vara 

en lyckad lärare i dagens interkulturella syn på mångkulturellt lärande.  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) står: ”Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

2 Bakgrund 

Svenska två eller svenska som andraspråk är ett ämne för minoritetsspråkselever att lära sig 

svenska på. Den erfarenhet jag har av denna form av ämne är organiserad på sådant sätt att en 

specialpedagog/speciallärare har enskild träning tillsammans med barnet på svenska ord med 

hjälp av bilder, spel och samtal. Om det finns ytterliga former eller annan utformning av 

stödet har jag ingen uppfattning om vid tiden för denna uppsats. I förskolan har barn rätt till 

modersmålsstöd men inte i svenska som andraspråk. I förskoleklassen gäller samma regler 

och då ligger ansvaret för dessa barn och deras språktillägnande enbart på läraren. Dessa 

förhållningsregler har satts upp av skolverket och skall följas av skolorna. I första klass har 

minoritetsspråkselever rätt till svenska som andraspråk.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Andraspråksinlärning är ett brett och inte entydigt begrepp som forskare sedan slutet på 60-

talet försökt reda ut hur barn lär sig ett andra språk. För att komma åt detta inriktar sig 

forskarna på olika delar som omfattas av andraspråksinlärningen. Dessa är bland annat 

morfologiska och fonetiska aspekter, ordförråd och ordinlärning, lexikal utveckling och så 

vidare. Dessa kommer inte att redogöras för i denna studie. Den här uppsatsen inriktar sig på 

lärarens kunskap, erfarenhet och förmåga till lärande. 

När man talar om andraspråksinlärning så menar forskarna inlärandet av ett språk i ett land 

där andraspråket talas (Hammarberg, 2004, s.26). Därför blir det för barn i Sverige tal om att 

lära sig svenska som andraspråk.  

Karin Samuelsson har skrivit en artikel om Veli Tuomela som är konsult i språk och 

kunskapsutvecklande arbetssätt och har tidigare tjänstgjort som språkforskare vid Stockholms 

universitet. Samuelsson skriver att Tuomela menar att det kräver stor medvetenhet bland 

lärare och pedagoger för att bidra till barns språkutveckling. Han refererar till hur stor del av 

talutrymmet som upptas av lärare och pedagoger i förhållande till vad som blir kvar till 

eleverna/barnen. Med detta vill Tuomela uppmärksamma lärarens och pedagogens 

initiativtagande till de barn som inte själva söker upp lärare för att språka. Vid 

andraspråksinlärning menar Tuomela att det är extra viktigt då det i många fall finns 
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minoritetsspråkselever som inte själva tar initiativ till språkande vilket leder till att de enda 

som eleven talar med är just läraren (Samuelsson, 2008).  

Samuelsson tar upp Tuomelas fem språkpedagogiska principer som handlar om att först och 

främst ge eleverna språkutrymme. Det andra handlar om att eleverna får språka om sina 

upplevelser. Som tredje princip bör läraren och pedagogen använda ett rikt språkbruk där 

verb, prepositioner och så vidare benämns. Den fjärde principen handlar om att läraren bör 

ligga något över elevens språknivå, ett för enkelt språkbruk snarare hämmar barnets 

utveckling. Den sista språkpedagogiska principen handlar om att begriplighetsgöra språket 

och använda kompletterande material som bilder, kroppsspråk och gester (Samuelsson, 2008).     

  

2.2 Kommunikativ språkförmåga 

Tua Abrahamsson och Pirkko Bergman (2005, s. 14) talar om förmågan att behärska ett språk 

utefter olika syften samt i olika situationer. Med detta vill Abrahamsson och Bergman 

redogöra för komplexiteten i att lära sig ett språk. Genom att ta hjälp av Bachman och 

Palmers (1996) modell för kommunikativ språkförmåga så redogör Abrahamsson och 

Bergman för vikten av hur olika kompetenser samarbetar i språktillägnandet (ibid, s. 14). 

 

 

 

Figur 1 (Abrahamsson och Bergman fritt efter Bachman & Palmer, 1996 och Lindberg, 1997) 

 

Den första aspekten av kommunikativ språkförmåga är den organisatoriska kompetensen vars 

första del behandlar formell språklig kompetens. Abrahamsson och Bergman (2005, s. 14) 

använder sig av Viberg (1993) för att utveckla denna kompetens två olika delar. Dessa utgörs 
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av fonologisk kunskap som handlar om förmågan att upptäcka språkljuden, stavning, uttal 

samt upptäcka melodin eller rytmen (prosodin) i språket. Till detta hör också förmågan att 

upptäcka ordens betydelser (lexikal kunskap) men också ordens böjning och placering 

(grammatisk kunskap) i tal och skrift (ibid, s. 15).  

Den andra delen i den organisatoriska kompetensen är textuell kompetens som Viberg menar 

innehåller språkregler. Dessa regler hjälper språktillägnaren att förstå hur meningar sätts 

samman. Detta görs genom textbindning av bindeord som; men, och, sen, för att och så 

vidare. 

Den andra aspekten av den kommunikativa språkförmågan är den pragmatiska kompetensen 

som dels behandlar den funktionella och den sociolingvistiska kompetensen. Den funktionella 

kompetensen inriktar sig på hur vi behandlar sociala funktioner såsom hantering av 

informationsflöde, förmågan att skapa kontakter samt förmågan att uttrycka känslor. Den 

sociolingvistiska kompetensen behandlar språkets kontextualisering, som är förmågan att 

uttrycka sig på olika sätt i olika sammanhang (ibid, s. 17). 

Den strategiska kompetensen handlar om att ta till strategier i specifika situationer för att 

uttrycka sin vilja. Detta kan t.ex. vara att ta till nya ordbildningar eller att överanvända ord, 

som Abrahamsson och Bergman skriver, för att underlätta språket man ännu inte helt 

behärskar (ibid, s. 18).     

 

2.3 Samtal och interaktion 

Samtalets betydelse har genom forskning visat sig vara ett centralt begrepp i 

andraspråksinlärningen (Lindberg, 2004, s. 461). Lindberg hänvisar till Evelyn Hatch som 

påverkat forskningen inom just detta område. Hatch hänvisar till vertikala konstruktioner 

vilket innebär att läraren hjälper eleven att fylla i meningar som är osammanhängande (ibid , 

2004, s. 461). Skillnaden mellan två svensktalande som talar med varandra och en 

svensktalande som talar med en icke svensktalande är att de två senare använder sig av 

vertikala konstruktioner i den mening att de inte riktigt behärskar språket. De bryter ner sitt 

yttryck och fördelar orden på flera meningar för att förtydliga sitt yttrande. Förmågan att 

utveckla dessa syntaktiska strukturer skapas genom att interagera i samtal (ibid, 2004, s. 463). 

Lindberg pekar också på en studie som gjorts av Gustavsson (1988) angående samtalsämnets 

innehåll. Studien visade att samtal mellan lärare och elev gav mycket lite utrymme för eleven 
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att styra samtalet och aktivt delta när läraren snarare fokuserar på språket än på samtalet 

självt. Detta stöds av Gordon Wells studier som liksom Gustavssons studier visar på elevens 

lärande genom lärarens förmåga att ta emot elevens svar och uppmuntra till att utveckla sina 

svar språkligt och att ge återkoppling till eleven som kan förbinda detta till erfarenhetsbaserat 

lärande (Lindberg, s. 478-479). 

Pauline Gibbons (2006) utgår från flera lingvistikers forskning som beskriver språk som en 

social kontext som delas in i ytterligare två kontexter.  

- Kulturell kontext som är explicit förståelse för det människor inom samma kultur 

delar, vare sig det gäller hälsningsfraser eller exempelvis instruktioner om utflykter i 

skolans veckobrev.  

- Situationskontext är det sammanhang där språket är i fokus och där språkanvändaren 

kan styra språkanvändningen i olika situationer (Gibbons, 2006, s. 18).  

Situationskontexten utmärker sig genom tre faktorer där det första handlar om ämnet man 

talar eller skriver om. Det andra om förhållandet mellan två språkare eller författare och läsare 

och det tredje om det är skriftspråk eller talspråk (Gibbons, 2006, s. 18). Dessa faktorer spelar 

en stor roll för hur vi använder språket i olika situationer och är för en andraspråksinlärare 

mycket komplext.    

 

2.4 Scaffolding 

För läraren i klassrummet är stöd ett viktigt inslag för att eleven ska utvecklas i sin 

andraspråksinlärning. Vilken metodik läraren använder sig av är av signifikant betydelse och 

måste utformas efter elevens individuella behov. Gibbons (2006, s. 29) använder det redan 

myntade begreppet scaffolding (stöttning) som är ett sätt för läraren att kognitivt utmana 

eleven att tillägna sig nya kunskaper i språket. Stöttningen är provisorisk och syftar till att 

utmana eleven till att bemästra arbetsuppgifter. Successivt kan stöttningen avta när eleven 

visar prov på ökad förståelse och kunskap.  

Axelsson, Rosander och Sellgren (2005) beskriver en konkret form av stöttning genom 

exempel där elever har svårt med berättandet. Här kan läraren stötta eleven och tillsammans 

bemästra strukturen för uppgiften genom att ställa frågor till eleven eller be denne vidare 

förklara sina upplevelser eller resultat för att utveckla sitt berättande närmare (ibid, s. 135). 
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Exempel på hur detta kan gå till hänvisar författarna till Doverborg och Pramling (2000) som 

betonar pedagogens förmåga att ställa öppna frågor till eleven som kräver mer än sådana som 

endast kräver ett ja eller nej (ibid, s. 136).       
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3 Teorier 

I detta teoriavsnitt har jag valt att utgå från olika sociokulturella perspektiv när dessa syftar till 

det situerade lärandet, att både elever och lärare lär i ett sammanhang. Detta är högst aktuellt 

för min undersökning där det är lärarens förmåga att lära, stötta och hjälpa eleverna i flera 

olika kontexter som ligger i fokus. 

Jag har även valt att ta upp praktisk kunskap där Aristoteles förklarar hur olika kunskaper är 

förknippade med varandra. Dessa kunskaper är fullt relevanta för min undersökning eftersom 

de syftar till att koppla till lärarens och således mina informanters kunskapande samt hur vi 

kan se på det.  

Avslutningsvis tar jag upp avsnittet kunskap genom reflektion där jag syftar till att dessa är 

beroende av varandra och är en förutsättning för läraren att ta till sig ny kunskap.  

 

3.1 Sociokulturella perspektiv på lärande 

John Dewey (2004, s. 63) menar att synen på ämnen (skolämnen) som metoder i det sociala 

sammanhang det befinner sig i ger en syn på överlevnad framför att endast se dem som 

undervisningsämnen. Med detta menar Dewey att skolan, vid tiden för hans verk inte såg 

skolan som en naturlig social plats, han efterlyste gemensamma och produktiva aktiviteter där 

barnen tillsammans bidrog till lärande (ibid, 2004, s. 63) alltså ett kognitivt förhållningssätt 

till lärande. Han kritiserar uppfattningen om att barn som hjälper varandra är bidragare till 

fusk som dessutom leder till inaktivitet av den som får hjälp. Snarare anser Dewey att 

eleverna bidrar till varandras lärande som premieras av just andras erfarenheter, böcker samt 

andra människors synpunkter då de förknippas med just våra egna erfarenheter.  Detta bortsett 

från den gamla pedagogikens disciplinerade skolreform som ansåg denna form av lärande 

som odisciplinerad (ibid, 2004, s. 65). Samtidigt bör man se till ett varierat sådant arbetssätt, 

att barnen inte sätter i system att alltid få hjälp av sina kamrater. Det blir svårare för läraren att 

verkligen reda ut vilka kunskaper ett barn tillägnat sig. Dewey premierade ett sådant arbetssätt 

som även i det kan ifrågasättas, kanske inte utifrån ett odisciplinerat synsätt utan mer ur ett 

lärande perspektiv. Trots allt är målet att barnen ska lära sig att intellektuellt (kognitivt) 

använda sina egna kunskaper i samarbete för att utvecklas vidare. Dock bör detta innebära ett 
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varierat arbetssätt där barnen får arbeta både enskilt men också i olika 

gruppsammanställningar. Detta påminner om Vygotskijs teorier om den proximala 

utvecklingszonen som han menar är, det ett barn i en samarbetssituation kan utföra vid ett 

tillfälle, senare vid ett annat tillfälle kan utföra självständigt (Vygotskij, 1999, s. 342). 

Vygotskijs teorier om utveckling borde rent praktiskt kunna appliceras likväl på vuxna som 

barn, om vi jämför en lärare som kommer till en ny arbetsplats och det sätt denne lär sig sina 

nya arbetsuppgifter. I början får personen praktisk hjälp genom exempelvis instruktioner och 

kanske även praktiskt erfarenhet när en kollega gör anteckningar i elevernas 

läsutvecklingsscheman (LUS
1
) eller förbereder samtal med individuella utvecklingsplaner. 

I ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan kollektiv och individ i fokus. Här talar man 

om vad ett samhälle eller kultur kan bemästra samt hur kollektivet appropierar kunskap som i 

sin tur leder till vilka delar den enskilde tar till sig (Säljö, 2000, s. 18). I vidare mening 

kommer denna kunskap eller färdighet genom delaktighet och interaktion med andra 

människor. De redskap eller resurser vi appropierar, är medskapare av vår förståelse av 

omvärlden samt hur vi handlar i den, oavsett om dessa resurser är intellektuella eller språkliga 

(ibid, s. 20-21). För lärare som arbetar i skolan kan detta innebära att genom interaktion med 

kollegor och tillsammans söka svar genom samtal utökar vi vår kunskap för hur vi kan möta 

eleverna i deras läroprocesser. Kommunikation är av yttersta vikt för att utveckla de egna 

resurserna och redskapen. Utöver denna möjlighet till lärande så kan lärare ”ta steget utanför 

det invanda” (ibid, s. 105) för att kasta sig ut i det okända som exempelvis främmande 

situationer och därigenom lära. Detta kan handla om hur lärare möter vårdnadshavare till 

andraspråksinlärare eller vilka rutiner som fungerar för majoriteten av klassen.    

Pauline Gibbons (2002-2006, s. 26) tar hjälp av både Vygotskij och andra forskare i sin 

tolkning av ett sociokulturellt perspektiv. Hon beskriver teorin som en social företeelse 

snarare än individualistisk och att individens utveckling är en produkt av de egna kulturella, 

historiska men också de sociala erfarenheterna. Gibbons menar att språkutvecklingen, i detta 

fall andraspråksinlärningen, är kontextuellt samt socialt bundet och kopplas samman med hur 

skickligt vi använder språket i olika sammanhang (ibid, 2006, s. 26).   

 

 

                                                           
1
 LUS är ett läsutvecklingsschema som förskolor och skolor använder sig av för att se hur långt varje elev 

kommit i sin läsutveckling 
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3.2 Praktisk kunskap 

Christian Nilsson (2009) redogör för Aristoteles teorier om kunskap som menar att den 

teoretiska och den praktiska kunskapen är tätt förknippade med varandra och genom att finna 

olika sätt att handla på i olika sammanhang så uppnår vi praktisk klokhet (fronesis). Denna 

kunskap förutsätter ett varierat handlingssätt i specifika situationer och måste därför tillämpas 

vid uppkomsten av olika dilemman (Nilsson, 2009, s. 48). Det teoretiska kunnandet som 

Aristoteles värderar högst förutsätter fronesis med förmågan till reflektion som verktyg (ibid, 

s. 49), vilket för lärare i skolan skulle betyda att vi varje dag ställs inför situationer eller 

dilemman där vi måste reflektera över vår teoretiska kunskap. Kombinera detta med vår 

praktiska erfarenhet så kan vi lära oss hur vi på bästa sätt kan handla i specifika situationer.  

Andra sätt att förstå kunskapens former är genom: 

-Påståendekunskap 

-Färdighetskunskap 

-Förtrogenhetskunskap 

Påståendekunskap eller teoretisk kunskap är den kunskap vi tillägnar oss genom att t.ex. läsa 

litteratur eller ta del av vetenskapliga rön. 

Färdighetskunskap innefattar förmågan att utföra praktiska uppgifter vilket för en lärare kan 

innebära att känna till rutinerna på en skola. Det kan även handla om hur man möter barn och 

föräldrar. 

Förtrogenhetskunskap kan förstås som förmågan att möta människor på olika sätt i olika 

sammanhang, detta som Aristoteles kallar för fronesis. De två sistnämnda kunskapsformerna 

hänvisar Bohlin (2009) till tyst kunskap då det är svårt att detaljerat redogöra för sin kunskap 

eller sitt handlande i olika situationer (2009, s. 58). 

Ett annat sätt att förklara kunskap gör Burman (2009) genom att beskriva praktisk kunskap 

som är beroende av erfarenhet (Burman, 2009, s. 113).  Med detta vill Burman poängtera 

vikten av upplevelsebaserad kunskap i liknande situationer, som en förutsättning för att kunna 

fatta moraliska beslut i.  

Bernt Gustavsson (2002) gör distinktionen mellan teoretisk och praktisk erfarenhet genom att 

teoretisk erfarenhet kännetecknas genom kognitiva (intellektuella) verksamheter medan den 
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praktiska erfarenheten istället förknippas med handgripliga verksamheter såsom datorer, 

läkare, lärare och så vidare (ibid, s. 81). Gustavsson använder sig av ”veta att” och ”veta 

hur”, där ”veta att” kännetecknas av teoretisk kunskap som är rationella slutledningar och 

”veta hur” är den praktiska kunskapen där fokus riktas mot själva utförandet (ibid, s. 85-86).  

Handling och aktivitet hör samman menar Gustavsson genom att ”Vi förstår vad vi gör 

genom att göra det”(ibid, s. 86).  

 

3.3 Kunskap genom reflektion 

Gustavsson (2002) poängterar att kunskap inte går ut på att utföra handlingar av ren rutin, 

utan snarare att kunskap följer genom medvetet handlande att genom reflektion bidra till sitt 

eget förbättrande och förmåga till att lära sig nya saker (ibid, s. 86).   

Jonna Lappalainen försöker förstå vikten av reflektion på så sätt att man måste behandla sig 

själv som subjekt och söka förstå hur subjektet förstår sina egna handlingar i ett sammanhang, 

att tänka över själva tänkandet som varför känner jag så här eller varför gjorde jag så? Om jag 

ställer mig frågorna, vad händer om jag gör så här? vad händer då? Vad blir resultatet? 

Lappalainen hänvisar vidare till Emmanuel Kant som betecknar reflektion som det sätt varvid 

vi kan avgöra vad som är riktigt (Lappalainen, 2009, s. 18-20).   
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4 Syfte och frågeställningar 

Lärarens roll i förskoleklassen är implicit en avgörande faktor för elever som inte talar det 

svenska språket. Talet är det huvudsakliga språket i den svenska skolan att kommunicera på, 

vilket kan göra det svårt för minoritetsspråkselever som kastas in i ett nytt kulturellt forum 

som till det yttre verkar språkligt homogent. Lärarens roll blir en svår balansgång mellan att få 

ett eller flera barn att tillägna sig ett nytt språk samtidigt som barnen skall förberedas inför 

skolstart och närma sig både läs- och skriftspråk. Dessutom ska dessa barn acklimatiseras och 

assimileras i den grupp och det kulturella forum som eleverna i förskoleklassen verkar i. 

Frågan jag ställer mig är om läraren utan erfarenhet av detta arbete ändå kan utföra ett 

utvecklat arbete med att förbereda dessa barn att börja i första klass utan större språkliga 

svårigheter? Krävs någon särskild metodik eller är denna kunskap erfarenhetsbaserad? 

Intressant är också att se om det finns skillnader kommuner emellan i arbetet med 

minoritetsspråkselever? Är upplevd erfarenhet en fördel eller mer eller mindre en 

förutsättning när läraren plötsligt står öga mot öga med detta faktum? Kan lärare arbeta 

utifrån ett interkulturellt arbetssätt som krävs i dagens skola?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

5 Metod 

För att hitta lämplig litteratur har jag först och främst vänt mig till Södertörns bibliotek för att 

både söka litteratur om både teorier och forskning till mitt bakgrundsavsnitt. Därefter 

kontaktade jag lingvistiska institutionen vid Stockholms universitet där både forskare och 

professorer inom ämnet andraspråksinlärning fanns tillgängliga för tankar och tips för min 

undersökning.  

Min empiriska undersökning grundar sig på fyra stycken kvalitativa intervjuer. Mina 

informanter är alla förskollärare på sina respektive skolor för att på så sätt lättare kunna 

relatera till mitt fokus i undersökningen. 

Två av intervjuerna utfördes på Svartbäckens skola som ligger i Haninge kommun, en på Viks 

skola som ligger i Värmdö kommun och den sista i Stockholmskommunen Tensta.  

Informanterna har fått nummerbeteckningar istället för namn så att läsare av denna 

undersökning kan orientera sig i resultatet. Läraren vid Värmdö kommun är lärare 1. De två 

lärarna i Haninge kommun är lärare 2 och 3 och slutligen lärare 4 som är från 

Stockholmskommunen Tensta 

 

5.1 Urval 

Urvalet till undersökningen gjordes genom kontakter som liksom jag arbetar inom skola. 

Därför gav jag frågan till dem om de hade någon arbetskamrat som hade erfarenhet av att 

arbeta i mångkulturella skolmiljöer? När jag fått ett namn jag bedömt som användbar i min 

undersökning så kontaktade jag denne antingen via telefon eller via mailkontakt.  På detta sätt 

kunde jag få med både informanter från språkligt homogena skolor, respektive språkligt 

heterogena skolor. Detta för att även lättare kunna göra jämförelser kommunerna och skolorna 

mellan vad gäller både arbetssätt och erfarenhet.   

 

5.2 Genomförande av intervjuer. 

Intervjuerna i denna undersökning är i kvalitatitv form och utgår från intervjupersonernas eget 

perspektiv för att lättare förstå dennes egen upplevelse inom ämnet (Kvale, 2009, s. 39-41). 

Genom att ställa öppna frågor och följdfrågor där intervjupersonen själv kan orientera sig och 
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välja infallsvinkel i kombination med intervjuarens förförståelse kan dessa intervjuer tolkas 

och således vara en tillgång i undersökningen på grund av de egna erfarenheterna, känslorna 

samt de egna tankarna inom ämnet (Stukàt, 2005, s. 32).   

Innan intervjuerna genomfördes så uppförde jag en intervjuguide där jag först nedtecknade 

vad jag ville få reda på i de olika intervjuerna. Därefter förberedde jag sju stycken ganska 

övergripande intervjufrågor med möjlighet till följdfrågor då jag erfarenhetsmässigt hade 

vetskap om att informanterna inte skulle ha något svar att ge om jag inte frångick min 

intervjuguide vid vissa tillfällen. 

I alla fyra intervjuerna använde jag mig av en mobiltelefon som hade godkänts av alla 

informanter, för att spela in intervjuerna då det annars hade inneburit svårigheter med att 

transkribera dessa. 

De två intervjuerna som genomfördes i Haninge kommun tog plats i ett avskilt konferensrum 

med bara ett stort bord med stolar runt, beläget på de båda informanternas skola. Jag 

intervjuade en lärare åt gången för att svaren skulle bli mer innehållsrika, då de båda lärarna 

inte hade möjlighet att stödja sig på varandras svar. Det hade annars varit lätt att komplettera 

varandras svar och då hade jag kanske inte fått så varierande svar från de båda kollegorna. 

Intervjun med lärare 1 från Värmdö genomfördes i ett lugnt personalutrymme där vi innan 

själva intervjun talat med våra arbetskamrater och försäkrat oss om att vi fick genomföra 

intervjun ostörda. 

Slutligen genomfördes intervju med lärare 4 från Tensta i en lägenhet då vi på grund av 

tidsbrist hade svårt att hitta en tid då vi båda hade möjlighet för intervju. 

 

5.3 Bearbetning och analys av intervjuerna. 

Analysen utgår från undersökningens frågeställningar och visar hur de olika lärarna metodiskt 

arbetar med minoritetsspråkselever i förskoleklassen samt vad det är som förenar respektive 

skiljer dem åt. Intervjuerna har analyserats genom att de först transkriberats för att lättare 

kunna analysera informanternas svar genom olika citat. Därefter skrevs intervjuerna ut där 

informanternas svar jämfördes med studiens frågeställningar där delar av intervjuerna som var 

relevanta för studien sammanställdes och kategoriserades i följande teman:  
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- Erfarenhetsbaserat lärande 

- Arbetsmetoder 

- Svårigheter och skillnader 

- Skillnader mellan kommunerna. Språkligt heterogent VS språkligt homogent. 

- Svenska som andraspråk, onödigt eller nödvändigt? 

Anledningen till att resultatet redovisats i ovanstående kategoriserade ämnen är för att 

tydliggöra strukturen i uppsatsen och underlätta för läsaren att lättare ta del av 

forskningsfrågornas svar. 

Samtalsanalys är den metod som användes efter samtliga intervjuer när denna form håller sig 

nära både informantens och intervjuarens språkliga samspel och inga ytterligare förklaringar 

av talet görs (Kvale, 2009, s. 239). Fokus i intervjuanalyserna är att redogöra för 

informanternas språkliga uttryck kring de frågor som diskuterats under intervjutillfällena. 

 

5.4 Etiska ställningstaganden 

Enligt etikprövningslagen behöver denna undersökning inte etikprövas då den utförts ”med 

respekt för människovärdet” (Gustavsson, 2011, s. 49). Detta innebär att mina källdata 

använts för att jämföra mina informanters erfarenhet och därmed utsätts de inte för förtal. För 

att skydda mina informanter och förhålla mig till sekretessetik beslöt jag att inte skriva ut 

deras namn utan istället benämna dem som lärare, 1, 2, 3, och 4. Alla informanter har deltagit 

i undersökningen av egen fri vilja och genom att jag innan intervjuerna informerat om syftet 

med studien samt vad det är jag undersöker. Utöver detta så har vederbörande fått vetskap hur 

uppgifterna skulle behandlas samt vilka åtgärder jag vidtagit för att skydda informanterna för 

att hindra att känslig information sprids (2011, ibid, s. 69). 
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6 Resultat och analys  

Resultatet redovisas genom fem kategoriserade underrubriker/ämnen, erfarenhetsbaserat 

lärande, arbetsmetoder, svårigheter och skillnader, skillnader kommunerna emellan, språkligt 

homogent VS språkligt heterogent och svenska som andraspråk, nödvändigt eller onödigt? 

Citat från informanterna återger kärnan från varje fråga och kommer även att kompletteras 

med återberättande. Efter varje kategoriserad underrubrik följer en kort sammanfattning som 

kortfattat återger det resultat som framkommit från den aktuella intervjufråga som behandlats.  

 

6.1 Erfarenhetsbaserat lärande 

Första frågan i intervjun fokuserar på intervjupersonernas erfarenhet att arbeta med 

minoritetsspråkselever. Lärare 4 berättar följande: 

”Sedan jag blev exad så har jag jobbat i Tensta på min nuvarande arbetsplats, men innan jag började plugga så 

arbetade jag i en liknande skola i Linköping. När jag började där så var det ungefär 60/40 procent 

invandrarbarn och när jag slutade ett år senare så var det 80/20 procent invandrarbarn. Jag har även jobbat på 

en skola i Halmstad där det bara fanns svenska elever” (Lärare 4) 

Lärare 4 har god erfarenhet med att arbeta med minoritetsspråkselever. Detta grundar sig på 

att hon både innan och efter avslutade studier aktivt arbetat inom detta område och både det 

faktum att hon arbetat i både heterogena och homogena skolmiljöer gör henne högst attraktiv 

för skolor med minoritetsspråkselever. Jag tolkar lärare 4:as erfarenhet som att hon är bekant 

med ett varierat arbetssätt och hur man möter både barn och föräldrar oavsett språklig 

bakgrund. Hon berättar också att alla barn på skolan har tvåspråkig bakgrund samt att endast 

tre elever som hon är medveten om läser svenska ifrån kursplanen resten av eleverna läser 

svenska som andraspråk. Denna erfarenhet delas inte av någon av övriga intervjupersoner.  

Lärare 1 som arbetar i Värmdö kommun berättar att hon inte har någon som helst erfarenhet 

av detta arbete trots att hon arbetat sedan 1990 inom både förskola och skola. Visst har hon 

mött elever vars föräldrar har annan språklig bakgrund men att det inte har medfört några 

svårigheter i dessa möten eller i det fortlöpande arbetet 

Lärare 3 är lärare på en skola i Haninge kommun och berättar att hon endast kommit i kontakt 

med elever vars föräldrar har annan språklig bakgrund. Så här berättar hon: 
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”Våra barn är inte direktkommande barn, eh alltså vi har inga som inte kan svenska utan antingen är dem, vad 

ska man säga, andra generationens invandrare eller så har nån en förälder som har ett annat språk. En del 

pratar det språket hemma och en del inte. Än så länge är de svenskspråkiga, men en del har ju ett mindre 

ordförråd än vad andra barn har” (Lärare 3) 

Lärare 2 är även hon lärare på en skola i Haninge kommun och menar att inte heller hon har 

någon erfarenhet av barn som inte talar svenska. När jag ställer följdfrågor på detta visar det 

sig att hon har mött barn som inte kan svenska och att det då handlade om två barn som kom 

ifrån Tyskland. Anledningen till att hon först inte erkände sin erfarenhet var att eleven inte 

gick i hennes klass, men att hon ändå var involverad i barnens lärande inte minst i och med 

interaktionen med de båda elevernas föräldrar som bara talade tyska som lärare 2 hade 

kunskaper i. 

Sammanfattningsvis kan orsaken till denna erfarenhetsbrist som flera av informanterna 

beskriver kan vara att lärare 1 endast arbetat inom samma kommun som för övrigt är språkligt 

homogen och således med väldigt liten andel minoritetsspråkselever utspridda på många 

förskolor och skolor. Lärare 2 och 3 arbetar också på en språkligt homogen skola dock i en 

språkligt heterogen kommun varför de inte heller säger sig inneha erfarenheten. Endast lärare 

4 som arbetar i en språkligt heterogen kommun, som hon nästan själv beskriver som språkligt 

homogen på grund av det låga antalet svensktalande i skolan, kan tala om erfarenhet med 

andraspråksinlärare.   

 

6.2 Arbetsmetoder och metodik 

När det gäller arbetsmetoder så menar jag vilken metodik i arbetet med barnen som 

intervjupersonerna använder sig av eller skulle använda sig av om de skulle möta elever som 

inte talade svenska? Lärare 1 får en hypotetisk fråga hur hon tror att hon skulle arbeta om hon 

fick en minoritetsspråkselev i sin klass, om hon skulle anpassa metodiken i arbetet på ett 

annat sätt jämfört med om hon skulle ha en mer språkligt homogen grupp? 

”Ja det skulle jag göra. Då skulle jag använda mig av bilder och såna saker som man egentligen ska göra med 

alla barn. För det finns de som inte heller förstår. Om jag ställdes inför det så skulle jag nog få tummen ur och 

faktiskt göra bilder med text till samlingen t.ex. Sedan skulle jag anpassa och sitta nära det barnet och kanske 

spela spel och uppmuntra till språket. Kanske småbarns-memory med typ stövlar och mjölk för att ha ett lätt 

språk att börja med”. (Lärare 1) 
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Lärare 1 drar här paralleller mellan minoritetsspråkselever och barn som har svårigheter med 

språket och kanske inte följer med i verksamheten samt att man för alla barns skull bör arbeta 

mycket med bilder och komplettera med text för att underlätta och förtydliga språket. 

Samtidigt pekar hon på vikten av separat tid med varje elev för att tillsammans och avskilt 

kunna utföra språkliga aktiviteter för att följa varje barns språkutveckling.  

Lärare 3 berättar att hon tycker det är viktigt med ögonkontakt när man kommunicerar med 

minoritetsspråkselever för att försäkra sig om att de förstår instruktioner angående det man 

gör i verksamheten. Här kan man fråga sig hur en lärare går till väga när de inte fullt ut inte 

riktigt kan fastställa det faktum att barnen verkligen förstått innebörden i till exempel en 

instruktion. Hur detta sker och på vilket sätt framgår inte under intervjun, jag tolkar det som 

att de använder språket som främsta kommunikationsredskap. 

Lärare 4 däremot berättar att för att det ska fungera med eleverna i hennes skola så måste alla 

lärare arbeta med svenska som andraspråk i undervisningen. Detta innebär enligt lärare 4 att 

man arbetar med få och enkla ord samt korta enkla meningar. Att det mer handlar om 

uppmaningar. Hon säger att eleverna måste lära sig språket från grunden och därför kan inte 

lärarna arbeta med elevernas ordförråd eller träna på synonymer som man kan göra med 

svensktalande barn. Fokus måste ligga på att kombinera ord med bilder så att eleverna förstår 

vad läraren pratar om. Syftningsfel är vanligt om läraren exempelvis pratar om en krok utan 

bild då eleverna inte vet vad de ska förknippa det ordet med menar lärare 4. Invandrarsvenska 

ser lärare 4 som en svårighet när eleverna talar med varandra, hon ser återigen vikten av att 

skolan ger dem den riktiga svenskan där eleverna inte fortsätter med till exempel 

rinkebysvenskan. När man kommer till en arbetsplats behöver man kunna båda språken väl 

menar lärare 4 och syftar till ett framtidsperspektiv. Här svarar hon om vilka svårigheter hon 

upplever: 

”Nackdel när vi som bara har invandrarbarn är att barnen inte lära sig den rätta svenskan 

De använder fel böjningar och istället för att säga att jag vann över dig så säger de att  

Jag vann dig. Barnen behöver också lära sig prepositioner. Sen är det bra att de pratar  

lite svenska än ingen alls” (Lärare 4) 

Lärare 4 förklarar sitt uttryck ”den rätta svenskan” som hon menar är att just använda rätt 

böjningar i språket, hon ger ett exempel på att förklara för eleverna att det inte heter i bordet 

utan på bordet. Det är viktigt att så småningom se till att de säger rätt. På följdfrågan till hur 

läraren går till väga svarar hon: 
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”Man pratar svenska, man läser saga, på svenska och man sjunger på svenska. Viktigt är att inte rätta barnen 

om de säger fel men att det är bra när man varit i Sverige ett tag att läraren så smånimgom rättar till språket” 

(Lärare 4) 

Hon berättar att hon tror att språket är otroligt viktigt för att inte skapa mer segregation i 

samhället. 

På lärare 4:as skola arbetar de precis på det sätt som Lärare 1 skulle anpassa sitt arbete om 

hon stod inför samma faktum. Jag tolkar det som att Lärare 4 är säker i sin profession och 

eftersom hon har god erfarenhet av arbetet så krävs det inte mycket funderingar angående 

metodiken för henne. För lärare1 däremot innebär detta att hon behöver tänka sig in i en 

främmande situation och utifrån sina studier samt tidigare erfarenheter fabricera ett arbetssätt 

som hon tror skulle fungera. Lärare 1 kopplar dock utifrån sin erfarenhet metodiken till 

språksvaga barn och därigenom hittar hon en gemensam nämnare dessa emellan.   

Varken lärare 2 eller 3 nämner någon som helst metodik utan verkar för tillfället förlita sig på 

att kommunicera genom att tala det svenska språket. Erfarenheten är nog precis som de 

utrycker det, en bristvara hos dem båda och därför saknar de metodik att ta till. 

   

6.3 Svårigheter  

Det som alla informanter är överens om vad gäller svårigheter i detta arbete är kontakten med 

familjerna och vårdnadshavarna.  

Föräldrakontakten kan vara svår och ställer höga krav på lärarna menar lärare 4. Hon förklarar 

vikten av att vara tydlig ibland annat veckobrev. Om det är gymnastik så måste man skriva att 

det innebär att barnen bör ha med sig ombyte i form av byxor och t-shirt och, eller om det är 

utflykt och barnen ska ha med sig matsäck måste läraren specificera eller ge exempel på 

matsäck för att föräldrarna ska förstå. Hon förklara även att verksamheter som idrott kan vara 

främmande för vissa barn och familjer. 

”Om du kommer till skolan så vet du vilka krav skolan ska ställa på dig och du vet vilka krav du kan ställa på 

skolan, i din kulturella bakgrund så vet du vad detta innebär. Många föräldrar har inte gått i skola, de är 

analfabeter. Det här gäller förstås inte alla föräldrar. I vissa länder så har lärare samma status som läkare.  

Har man den synen så innebär det för oss lärare att när vi ber föräldrarna att hjälpa barnen med läxor så ställer 

sig föräldrarna främmande till det och säger typ att det där är ert jobb” (Lärare 4) 
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Lärare 4 gör också skillnaden mellan skolor som har mindre del minoritetsspråkselever och 

menar att de skolorna har det svårare eftersom de ställs inför det faktum att läraren själv 

behöver avsätta enskild tid för dessa elever för språkinlärning. Detta innebär inga svårigheter 

för lärare 4: 

”Då vi bara har invandrarelever i klassen. Om vi däremot skulle ha en elev som lär sig svenska och som blir 

duktig på att t.ex. läsa så innebär det en svårighet för mig att utmana det barnet vidare i 

språkinlärningen”(Lärare 4) 

Andra svårigheter som hon upplever är de barn som plötsligt försvinner från klassen och ett 

halvår senare kommer tillbaka och det visar sig att de varit och hälsat på släktingar i 

hemlandet. Lärare 4 menar att detta gör det svårt i hennes arbete då eleverna behöver 

kontinuitet med sin språkinlärning och dessutom finns regler om hur länge elever får vara 

lediga. Hon konstaterar förskoleklassen som en frivillig skolform i Sverige så egentligen 

behöver familjerna inte rätta sig efter det men om man beaktar den språkliga inlärningen är 

det viktigt att barnen lär sig språket menar lärare 4. Här kommer den kulturella skillnaden in 

som lärare ofta ställs inför. Vad som är helt självklart för människor inom samma språkliga 

kultur kan upplevas främmande för andra språkliga kulturer. Det krävs en otrolig balansgång 

för läraren att återigen vara tydlig men samtidigt förmedla lärarnas och vårdnadshavarnas 

gemensamma ansvar avslutar lärare 4. 

Lärare 1 menar att det inte bara är skolan som ska mötas eftersom det krävs ett delat ansvar 

både från föräldrars sida men också från lärarnas.  

Om vi då ser till läroplanen för skolan så säger den att: 

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga 

förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Alla som arbetar i skolan ska samarbeta 

med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet” (Lärare 

1) 

Då läroplanen kan tolkas olika så skulle vi kunna tolka det som att ansvaret för samarbetet till 

största del vilar på läraren, eftersom vårdnadshavare inte behöver rätta sig efter läroplanen. 

Det är alltså upp till läraren att skapa ett samarbete och försöka få vårdnadshavaren 

intresserad och samarbetsvillig i arbetet med sina barn. 

Lärare 1 berättar om en tidigare kurskamrat från lärarhögskolan som tidigare arbetat i 

Södertälje där svårigheterna snarare låg i de kulturella skillnaderna än de språkliga där fokus 
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låg på traditionella svårigheter med muslimer, judar och hur man firar jul i de olika kulturerna 

och så vidare. Där upplevdes inte några språkliga svårigheter menar hon eftersom 

svårigheterna låg i hur pedagogerna ställde sig till hur andra kulturer firar och 

uppmärksammar olika traditioner.  

Lärare 2 berättar att hon tycker det är svårt att tolka och läsa av barnens känslor då de inte kan 

uttrycka sig språkligt. Detta blir synligt särskilt när barnen är ledsna och lärarna inte kan 

kommunicera med eleverna om orsakerna. 

Lärare 2 uttrycker sig oroligt med tanke på att icke svensktalande elever är på väg in i hennes 

klass inom kort. 

”Vi behöver ju hjälp. Hur man ska agera, hur ska man börja och hur lär dem sig och så” (Lärare 2) 

Lärare 2 uttrycker frustration över sin brist på kunskap men är villig att få hjälp för att bli 

trygg med situationen. Hon eftersöker stöd i form av handledning av rektor men även 

speciallärare eller liknande. 

Lärare 3 menar att de tar kontakt med modersmålslärare för att få hjälp med att se om barnen 

har svårt med sina respektive hemspråk. I annat fall fortsätter de att fokusera på barnens 

ordförråd.  Har eleverna svårigheter i första språket får man därifrån gå vidare med 

resurshjälp menar hon. Dock gäller detta bara i mån om specialpedagogens tid. I mån om tid 

finns det möjlighet till hjälp. Tyvärr så ser verkligheten annorlunda ut menar lärare 3.    

Gemensamt för alla informanter är att de upplever de kulturella skillnaderna större än de 

språkliga. Kommunikationen med vårdnadshavarna är ofta orsaken till dessa svårigheter om 

man ser till informanternas erfarenheter.  

 

6.4 Skillnader mellan kommunerna. Språkligt heterogent VS språkligt homogent 

I Haninge kommun arbetar man med uppnående mål där eleverna i förskoleklassen bland 

annat ska uppnå punkt 5 i läsutvecklingsschemat (LUS), samt kunna ramsräkna till 20 innan 

de börjar i första klass. Trots påpekandet att nya läroplanen satts i bruk har kommunen inte 

ändrat sina direktiv och lärarna arbetar fortfarande med bedömning. Dessa direktiv delas inte 

av Värmdö då det i Lgr 11 klart och tydligt står att förskoleklassen endast har strävande mål 

att arbeta efter.  Varför Haninge fortfarande arbetar efter dessa direktiv menar både lärare 2 
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och 3 är eftersom direktiven fortfarande finns, när nya direktiv kommer rättar de sig 

naturligtvis efter dem.   

Skillnaderna ligger snarare mellan skolorna än mellan kommunerna. Det beror på huruvida 

skolorna är språkligt heterogena eller ej. I de mer språkligt homogena skolorna så upplever 

lärarna svårigheter på grund av brist på erfarenhet, vilket inte stöds av lärare 4 som arbetar på 

en språkligt heterogen skola men som dock får omvända problem med elever som ska läsa 

svenska ur kursplanen och inte svenska som andraspråk. 

 

6.5 Svenska som andraspråk. Onödigt eller nödvändigt? 

På frågan om hur de olika informanterna ställer sig till beslutet om att förskoleklassbarn inte 

har rätt till svenska som andraspråk, menar lärare 4 att det gör ingen som helst skillnad för 

deras elever då alla lärare och pedagoger som vistats på skolan måste arbeta med svenska som 

andraspråk, då det är så många elever som inte behärskar det svenska språket. Hon menar att 

om de inte anpassade arbetet efter elevernas egen nivå, skulle eleverna inte förstå 

instruktioner och skulle innebära försämrad inlärning.  Dessutom har varje klass två lärare, en 

specialpedagog och mellan en och två fritidskontakter i klassen varje dag. Hon ser ingen brist 

på hjälp för egen del i arbetet med eleverna.  

Lärare 3 berättar att hon sett att behovet för svenska som andraspråk börjar bli större än det 

varit tidigare på skolan.  Dessutom behövs mer tid till att lägga grunden till barns 

språkinlärning menar hon. 

”Språket är ju så viktigt och det är viktigt att utveckla det så tidigt som möjligt” (Lärare 3) 

Lärare 2 menar att minoritetsspråkseleverna i förskoleklassen behöver så mycket stödinsatser 

som möjligt och att detta inte skjuts på framtiden. Enligt henne det skulle innebära högre 

utgifter för skolorna senare. Hon säger också att:  

”Som länken mellan förskolan och skolan, står vi och ska hjälpa eleverna med sin utveckling innan de börjar 

skolan och då behöver vi mer hjälp”(Lärare 2) 

Även lärare 1 menar att förskoleklassens utanförskap när det gäller svenska som andraspråk 

är helt galet.  
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”Det är ju nu grunden till elevernas lärande läggs. Om man kan ge dem mycket hjälp i förskoleklassen så har 

man igen det senare när de börjar i skolan. Eleverna är som mest kunskapstörstiga i förskoleklassen och bara 

därför ska man erbjuda dem svenska två” (Lärare 1) 

Detta uttalande stöds av tre lärare dock ej lärare 4 som arbetar i en skola med stor språklig 

variation. Av detta kan vi dra slutsatserna att uppfattningarna går isär beroende på de olika 

kommunernas behov. Skolan i Tensta där lärare 4 arbetar är inte i behov av svenska som 

andraspråk i sina förskoleklasser eftersom de måste ha detta arbetssätt för sina elevers behov. 

Att mina övriga informanter är negativa till beslutet och som också lärare 4 tipsar mig om är 

möjligtvis det faktum att eftersom övriga inte har erfarenheten av att arbeta med 

minoritetsspråkselever, skulle det kunna vara bristen på den praktiska erfarenheten som de 

egentligen beskriver. Har lärare ingen erfarenhet av ett arbete så kan det vara svårt att veta hur 

man ska gå tillväga rent metodiskt. Precis som det faktum som lärare 2 står inför när det 

kommer fler barn till hennes klass där ingen i familjerna talar svenska vet hon inte hur hon 

ska ställa sig till sitt arbete.  
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7 Diskussion 

Utifrån undersökningens första frågeställning, om lärare utan erfarenhet kan bedriva ett 

utvecklat arbete med att förbereda minoritetsspråkselever att börja i skolan? klargör 

majoriteten av informanterna som inte hade någon erfarenhet av att arbeta med 

minoritetsspråkselever att de inte hade fått praktisera ”huret” som Gustavsson (2002) 

beskriver. De har inte upplevt likande situationer tidigare och kan således inte relatera till 

någon tidigare kunskap. Utan erfarenhet blir situationen istället främmande. Lärare 4 som 

däremot har erfarenhet kan modifiera sitt arbete och sträva efter att förbättra sina 

arbetsinsatser för att öka sitt vetande i arbetet med såväl elever som vårdnadshavare. Att inte 

få praktisera hur man arbetar kan göra det svårt för lärare att plötsligt kasta sig in i en 

situation som är helt främmande för dem. Erfarenhet kan nödvändigtvis kompletteras med 

praktik, vilket de allra flesta lärare någon gång med största sannolikhet kommer att ställas 

inför. 

Påståendekunskap (Svenaeus, 2009) kan vi generellt sett säga att alla informanter besitter 

eftersom alla genomgått lärarutbildning och i vissa fall även vidareutbildning i form av 

mindre kurs eller liknande. Vetenskapskunnande kan inte överföras på varken 

förtrogenhetskunskap eller färdighetskunskap eftersom dessa förutsätter praktisk erfarenhet 

och framförallt reflektion. Den tysta kunskapen som kännetecknas genom både 

färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap behöver inte vara en form av kunskap om 

läraren inte tar till förmågan till reflektion. Genom att inte tänka över sitt handlande utan 

endast arbeta efter rutin, räcker inte enligt Gustavsson (2002) för att inneha kunskap. Detta 

innebär att varje lärare var för sig måste ta ansvar för sin egen utveckling och genom 

reflektion ta till sig nya arbetssätt. Detta skulle kunna ske på alla skolor om alla lärare och 

pedagoger tillsammans börjar reflektera och dela med sig av sina erfarenheter för att på så sätt 

öka kunskapandet på en arbetsplats. Det handlar också om professionellt intresse från andra 

lärare att vilja ta till sig ny kunskap och söka upp svårigheterna och bekanta sig med det 

främmande och på så sätt öka sitt eget kunskapande. Den praktiska kunskapen kan genom 

reflektion för oss lärare i förskoleklass innebära att vi inte längre känner behovet av ämnet 

svenska som andraspråk om vi lär av våra erfarenheter och reflekterar över vår metodik. På så 

sätt kan vi arbeta fram arbetssätt som fungerar för både andraspråksinlärare men också för 

elever som har svårigheter i sitt förstaspråk. 
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Uppsatsens andra forskningsfråga behandlar metodikens oumbärlighet där alla informanter är 

ense om vikten av interaktion med eleverna. Inger Lindberg (2004) visar på vikten av 

interaktion vid andraspråksinlärning och menar att det är viktigt att ge eleverna talutrymme, 

samt att ansvaret ligger på läraren att uppmuntra eleverna till lärande. Mina informanter håller 

alla med om att det är viktigt med samtal. Lärare 2 beskriver ögonkontakten samt vikten av att 

förklara instruktioner så att eleven förstår. Lärare 1 premierar ett individuellt arbete med 

eleven där man arbetar med olika språkliga aktiviteter såsom att komplettera ordbilder med 

bilder. Det senare talar för Pauline Gibbons (2002) hänvisade forskning som visar 

andraspråksinlärning som en social kontext där lärare och elev tillsammans interagerar men 

där fokus ligger på elevens språk. Lärare 4 menar att interaktionen ligger i att man 

tillsammans med barnen, sjunger, talar och läser på inlärarspråket. Svårigheterna med att låta 

barnen få mer talutrymme än läraren skulle här bli svår att uppfylla då barnen ofta har stora 

brister i språket om läraren inte uppehöll kommunikationen skulle det inte finnas någon 

interaktion.  

Även fenomenet stöttning som Gibbons (2002) förespråkar kräver lärarens ständiga 

uppmärksamhet till dess eleven närmat sig en mer godtagbar nivå som utesluter stöttning. En 

elev som enbart stödjer sig på uppmaningar ger läraren ansvaret att fylla i dessa korta 

uttalanden för att hjälpa eleven att slutföra meningar och på så sätt bygga ut språket. Även om 

det som lärare 4 menar med stöttning som består av korta meningar, uppmaningar och mycket 

liten del från eleven själv är även det en form av stöttning när barnets språkkunskaper är 

torftiga. För mina informanters del innebär stöttning en stor del av arbetet. För lärare 4 är det 

ett verktyg på daglig basis för att eleverna ska tillägna sig nya språkkunskaper. För lärare 2 

och 3 är denna form av verktyg främmande där de ännu inte ställts inför ett sådant faktum. De 

kommer successivt att tillägna sig metodiska arbetssätt vartefter nya barn som inte talar 

svenska anländer. Genom reflektion och samarbete kommer lärarna att tillägna sig nya 

kunskaper om hur de ska arbeta med barn och andraspråksinlärning.  

Stöttningen i sig kan vara svår för lärare vilket lärare 1 beskriver då tiden ofta inte räcker till. 

Även om viljan och engagemanget från läraren finns, är det inte säkert att läraren själv har 

möjlighet att gå ifrån resterande delen av klassen för att enskilt genomföra språklekar med en 

elev. Frågan huruvida enskilt arbete behövs för minoritetsspråkselever är svårbedömd men 

utifrån mina informanters svar är det den metodik de skulle eller redan använder sig av. Det är 

lättare att komma eleven nära där det inte finns yttre distraktioner och bara lärare och elev kan 

språka. Detta blir också ett sätt för läraren att verkligen se barnets individuella utveckling.  
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Lärare 4 påpekar dessa svårigheter och menar att det blir en omvänd svårighet för dem till 

exempel när en elev visar sig hantera språket på en bra nivå. De får svårt att utmana eleven 

när resterande läser svenska som andraspråk. Precis detta problem ställs lärare inför som 

arbetar i mer språkligt homogena skolor där det finns enstaka elever som inte talar svenska. 

Det finns ingen extern hjälp utifrån som lärare i förskoleklass kan använda sig av. Det blir 

därför upp till läraren att bygga upp en egen metodik utefter elevens individuella behov.  

De sociokulturella perspektiven som tidigare i uppsatsen behandlats hjälper oss att förstå både 

lärandet för eleverna men också för läraren. Det situerade lärandet bygger enligt Gibbons 

(2002) på sociala företeelser och är kontextuellt förknippat. Detta förklarar lärare 4 när hon 

redogör för genom att läsa, språka samt sjunga på inlärarspråket bidrar till inlärning. Dessa 

olika praktiker är kontextella och således kräver skickligt användande av språk i alla dessa 

situationer. Detta kräver också av lärare att uppmana till språkande för att uppmärksamma 

varje tillfälle som ges att prata med eleverna på inlärarspråket och benämna det man gör i en 

här och nu situation. Det är denna erfarenhet som övriga lärare i min undersökning har svårare 

att tillägna sig eftersom de inte har kunskap om hur de skall gå till väga. Troligtvis är det 

osäkerhet bland större delen av mina informanter som bidrar till de svårigheter som finns i att 

försöka sätta sig in i ett arbetssätt med minoritetsspråkselever. Som lärare 1 berättade om då 

det gällde en tidigare kurskamrat som hade beskrivit de kulturella svårigheterna som 

övervägande gentemot de språkliga. Rent praktiskt sett skiljer det sig hur vi möter elever 

respektive vårdnadshavare på det sätt att lärare och pedagoger lättare kan relatera till just barn 

på grund av våra tidigare erfarenheter, medan förhållandet mellan lärare och vårdnadshavare 

är desto mer komplicerat. De kulturella skillnaderna är troligtvis en del av den osäkerhet som 

finns bland mina informanter. Säljö (2000) förklarar att det krävs att lärare tar ett steg utanför 

och vågar möta det som är okänt för att osäkerheten skall släppa.  

Forskningsfrågan som behandlar skillnaderna mellan de tre kommunerna är beroende på hur 

skolmiljöer med antingen språkheterogena eller språkhomogena kulturer. I samtliga 

kommuner finns skolor av alla sorter men att det på grund av informanternas antingen egna 

val eller slumpen, visat sig att det ena eller det andra valet inte medfört någon erfarenhet av 

arbete med minoritetsspråkselever. Det faktum att en kommun visar sig arbeta efter gamla 

direktiv trots ny läroplan tillbakavisar ett interkulturellt arbetssätt då kraven som ställs på 

minoritetsspråkselever är orimliga. Hur detta visar sig rent praktiskt framkommer inte genom 

de båda kollegorna eftersom de endast följer direktiven som utfärdats från både kommun och 

rektor. Det faktum att lärare 4 på sin skola har stödformer som extra lärare och pedagoger i 
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varje klass är något som kommunen själv tagit ställning till just på grund av resursbehovet. 

För lärare 1, 2 och 3 saknas detta, med största sannolikhet grundar sig detta på att den 

språkliga mångfalden av elever inte finns på dessa skolor varför dessa stödåtgärder inte finns i 

bruk. Detta skiljer sig från kommun till kommun men också från skola till skola. I Värmdö 

kommun finns ingen skola där majoriteten av eleverna talar andra språk än svenska, varför 

dessa resurser inte anses nödvändiga. I Haninge kommun däremot så finns skolor där många 

elever har annan språklig bakgrund. Vi vet inte vid tiden för denna studie hur det förhåller sig 

resursmässigt på dessa enheter.    

    

7.1 Metoddiskussion 

Kritiken till min studie kan ses hur resultatet som endast visar hur fyra olika lärare i tre olika 

kommuner arbetar metodiskt med minoritetsspråks elever. Utefter resultatet kan jag inte 

generalisera arbetet med dessa barn i de svenska skolorna och därmed få en bild av hur lärare 

generellt sett arbetar på de olika enheterna, eftersom lärarna på egen hand utformar den 

pedagogiska verksamheten.  För att få en större tillförlitlighet till studien hade jag behövt göra 

en större studie vilket hade inneburit fler informanter inom samma kommun men också från 

flera olika skolor. Observationer hade också varit behjälpligt vid en större studie för att med 

egna ögon känna in den egentliga verksamheten och hur det ser ut i verkligheten och därifrån 

kunna dra egna slutsatser. Även intervjufrågorna kan diskuteras eftersom dessa kunde 

fördjupats något med frågor angående informanternas utbildning och hur de såg på den 

teoretiska aspekten kontra den praktiska. Hur de tycker att deras utbildning förberett dem för 

deras arbete samt om det fanns något de saknade rent utbildningsmässigt, oavsett teori eller 

praktik. 

Det faktum som bygger på denna undersökning är subjektiv, eftersom intresset för ämnet är 

just subjektivt och valt på grund av personliga intressen. Detta har dock inte påverkat 

utformningen av intervjufrågorna som diskuterades, dock har jag under samtliga intervjuer 

gett egna exempel på egen erfarenhet stundom för att fördjupa diskussionen vilket kan 

uppfattas som något subjektivt.  

För vidare studier skulle jag fördjupa mig i de olika delarna av andraspråksinlärningen för att 

förstå själva lärandet för eleverna snarare än metodiken som jag nu studerat. Frågeställningen 

skulle då kunna vara, Hur tillägnar sig minoritetsspråkselever ett andraspråk ur fler aspekter? 
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8 Sammanfattning 

Jag har valt att undersöka lärares metodik med minoritetsspråkselever i förskoleklassen. 

Förskoleklassens frivilliga skolform har inte hjälpmedel såsom svenska som andraspråk som 

ett resultat efter regeringsbeslut, vill jag undersöka hur lärare med eller utan erfarenhet arbetar 

med detta. 

Syftet med studien är att med intervjuer belysa vikten av praktisk erfarenhet och vilken roll 

det spelar för lärare som arbetar med elever som inte talar svenska. Utifrån olika 

sociokulturella perspektiv belyses hur situerat lärande sett ut i tidigare teorier kopplat till 

dagens lärande i skolan. Praktisk kunskap belyses eftersom det är lärarens förmåga att 

praktisera sitt yrke som är i fokus för denna undersökning och visar sig även i resultatet.  

I resultatet visar min undersökning att den praktiska erfarenheten är avgörande för de lärare 

som inte har arbetat med minoritetsspråkselever. De är osäkra på sina arbetsmetoder och hur 

de ska anpassa sitt arbete metodiskt för att det ska komma eleverna till nytta. Detta visar sig 

dock inte vara svårigheten för den person som har erfarenheten av att arbeta med 

andraspråksinlärare där språket inte är ett stort problem.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

1. Vilken erfarenhet har du av att arbeta med minoritetsspråks elever? 

2. Vilket stöd har dessa barn haft? 

3. Känner du någon som har denna erfarenhet? 

4. Finns det något du saknar i ditt arbete? 

5. Hur anpassar du ditt arbete till eleverna? 

6. Hur skulle du anpassa ditt arbete? Skulle du arbeta annorlunda? 

7. Hur tror du lärares generella syn på arbete med barn som inte talar svenska är? 

8. Vad tror du detta beror på? 

9. Hur ställer du dig till beslutet om att minoritetsspråks elever i förskoleklass inte har 

rätt till svenska som andraspråk? 


