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 Sammanfattning 
 

 
”Pedagogers arbete med flerspråkiga barn i förskolan utifrån ett 
språkstödjande perspektiv. En studie av pedagogiska situationer utifrån 
Vygotskijs teori.” 
 
 Denna undersökning vill belysa hur pedagoger i förskolan kan medverka till att ge flerspråkiga barn ett 
aktivt stöd i att utveckla såväl modersmål som svenska språket. Syfte med föreliggande studie är att 
utifrån Vygotskijs teori om språkutveckling och modern forskning om flerspråkighet, undersöka och 
beskriva i vilken utsträckning förskolepedagoger visar ett språkstödjande arbetssätt i olika situationer som 
kan tolkas som att de aktivt stödjer flerspråkiga barns utveckling av modersmål och svenska språket.  
Ett delsyfte är att studera pedagogernas tankar om barns språkutveckling samt om förskolans samverkan 
med barnens familjer. 
 
Teoretisk utgångspunkt har varit Lev Vygotskijs (1896 – 1934) sociokulturella teori. Den innebär att 
barnet utvecklas i en kulturell gemenskap där språket är en produkt och ett resultat av barnets samspel 
med sin omgivning. 
 
Metoder som valts för den empiriska undersökningen är videofilmning av olika pedagogiska situationer: 
dels av planerade aktiviteter med pedagog och barngrupp, dels av måltidssituationer med pedagog och 
barngrupp. Dessutom har intervjuer av pedagoger använts. 
 
Undersökningen genomfördes på sex olika förskolor i tre olika förorter till Stockholm. I fyra av 
förskolorna var de flerspråkiga barnen i majoritet, på två av förskolorna utgjorde de flerspråkiga barnen en 
minoritet. Sex pedagoger och sextien barn har deltagit i studien. 
 
Resultaten visade att pedagogernas språkstödjande insatser var av skiftande kvaliteter relaterat till 
presenterade teorier och forskning om vad som är viktiga faktorer för att stimulera barns språkutveckling. 
Graden av kunskap och medvetenhet om språkutvecklande faktorer varierade hos pedagogerna. Det 
motsvarades av graden av språkstödjande arbetssätt som synliggjordes i de observerade situationerna. 
Det ger en implikation om att kompetensutveckling av pedagoger skulle bidra till att fler barn i förskolan 
får en större möjlighet till aktivt stöd i sin språkutveckling. 
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Abstract 
 
 
”On kindergarten teachers work with multi-lingual children in pre-school 
from a language assistance perspective. A study of pedagogical situations 
based on Vygotskij´s theories”.  
 
This study will demonstrate how kindergarten teachers in pre-school can help to provide multi-
lingual children in active support developing both their mother tongue and the Swedish language. 
The purpose of the study has been to show how kindergarten teachers can use a language-
supporting- method of working in various situations in pre-school activities. The study also 
explores how the child´s parents and family play an important role for the development of the 
child´s language. 
 
The theoretical approach has been Lev Vygotskilj´s (1896-1934) socio-cultural theory. This 
assumes that the child develops in a cultural community where language is a product and a result 
of the child´s interaction with its surroundings.  
 
The methods that are selected for the empirical study are video filming of various pedagogical 
situations: partly planned activities with the kindergarten teacher and a group of children, partly 
of mealtime situations with the kindergarten teacher and a group of children. Interviews with 
kindergarten teachers have also been used.  
 
The study was performed at six different preschools in three different suburbs of Stockholm. The 
multilingual children formed a majority of the children at four pre-schools and represented a 
minority of the children at two of the pre-schools. 
 
The result of the study shows that the kindergarten teacher´s language assisting efforts were of 
varying quality in relation to the presented theories and research. The degree of knowledge and 
awareness of language development factors varied among the kindergarten teachers and 
corresponded to the degree of language-supporting work methods that were evident in the 
observed situations from the practical activities. 
This implies that competency development among kindergarten teachers should contribute to 
more children in pre-school being provided with improved opportunities for active support in 
their linguistic development. 
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Förord 
Pedagogerna i förskolan har ett utmanande och ytterst angeläget uppdrag i att medverka till att 
flerspråkiga barn får ett aktivt stöd i att utveckla modersmål och svenska språket. Den första och viktiga 
basen i barnens språk utvecklas under åren i förskolan, på vilken barnens framtida språk- och 
kunskapsutveckling skall bygga vidare. Förskolan behöver ges förutsättningar för att bedriva en 
verksamhet i enlighet med vad som uttrycks i styrdokument som läroplan för förskolan (Lpfö -98). Den 
största förutsättningen utgörs av pedagogernas insatser vars handlingar återspeglar hans eller hennes 
kunskap, kompetens och attityd kring sitt uppdrag. 
Den här uppsatsen presenteras med en ödmjuk förhoppning om att i viss mån kunna bidra till en spridning 
av pedagogiska insatser som möjliggör för förskolan att medverka till att ge flerspråkiga barn ett stöd i att 
utveckla ett rikt språk såväl på svenska som på modersmål. En önskan är att även bidra till att sprida en 
inställning om att flerspråkighet är en tillgång för såväl individ som samhälle. 
En magisteruppsats innebär begränsade resurser i form av tid och praktiska möjligheter. Studien innehåller 
en begränsad omfattning av teoretiska studier och empirisk undersökning. Det hade varit önskvärt att få 
följa upp de pedagogiska insatsernas faktiska inverkan på barnens språkutveckling, vilket ej varit möjligt 
inom ramen för detta arbete. Förhoppningen är att uppsatsen skall kunna ge förståelse för hur förskolan 
kan utgöra en plats med goda utvecklingsmöjligheter för alla barn. 
 
Det finns flera som bidragit till denna studies tillkomst: 
Barnen på förskolorna vi besökt och videofilmat – Ni är hjärtat och drivkraften i arbetet och Ni ingjuter 
stort hopp inför framtiden! 
Pedagogerna på förskolorna som lät sig filmas och intervjuas. 
Susanne Benckert, språkpedagog, som lät sig intervjuas och som gett stöd åt studiens innehåll på flera sätt. 
Ingrid Hårsman som modigt ställde upp som handledare genom ännu en uppsats och som gett kompetent 
lotsning genom skrivandets faser och fasor. 
Anders, Beatrice och Richard som tålmodigt stått ut med min fysiska och själsliga frånvaro och låtit mig 
arbeta ostört, men samtidigt alltid ställt upp när jag ropat på hjälp. 
Daniel som fixat datorns gåtor som vi andra inte löst, och Agneta som korrekturläst. 
Sist men inte minst: Maggan! 
Tack Ni alla!  
 
 
 

Medvetandet avspeglar sig i ordet, som solen i liten vattendroppe. 
Ordet förhåller sig till medvetandet, som den lilla världen till den stora,  

Som en levande cell till organismen och som atomen till kosmos. 
        Så är också medvetandets lilla värld.  

Det medvetna ordet är det mänskliga medvetandets mikrokosmos. 
                                                                 (Vygotskij, 1999, s474)  
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Inledning  
Denna studie behandlar hur förskolan kan medverka till att ge flerspråkiga barn aktivt stöd i att utveckla 
såväl det svenska språket som sitt modersmål, vilket är ett pedagogiskt uppdrag enligt läroplan för 
förskolan (1998). Anledningen till uppdraget är bland annat forskningsresultat som visar att barn som får 
utveckla sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig såväl svenska som att utveckla andra 
kunskapsområden (Lpfö, 1998). Brister i språkutveckling får negativa konsekvenser på individens andra 
utvecklingsområden, något som blir märkbart tidigt i vårt höginformativa samhälle där kravet är stort på 
den enskilda individens kommunikativa förmåga. Det kan därmed anses som ett ytterst angeläget uppdrag 
ur både allmänpedagogiskt och specialpedagogiskt perspektiv att ge barnen det stöd de behöver för att 
utveckla sitt språk.  
Ute i landets förskolor ökar hela tiden antalet barn med flerspråkig bakgrund och alla pedagoger kommer 
att möta flerspråkiga barn. Det medför ett ökat krav på pedagogen att ha ett arbetssätt som stödjer barnens 
språk- och kunskapsutveckling. Men hur kan en enspråkig svensk pedagog stödja barnets utveckling av 
sitt modersmål? Enligt rättslig prövning av ett fall på en förskola år 2006 är förskolan enligt skolverkets 
beslut inte skyldig att erbjuda resurser i form av att modersmålsträning med modersmålslärare. Samtidigt 
uttalar sig Skolverket kritiskt till att förskolan inte gör tillräckligt (Skolverket, beslut 18 augusti 2006, Dnr 
51-2006:118). Förskolorna har med andra ord ingen skyldighet att anlita modersmålslärare, men förskolan 
måste då istället kunna redovisa hur de uppfyller sitt uppdrag att aktivt stödja barnens modersmål.  
 
Föreliggande undersökning syftar till att visa och beskriva i vilken utsträckning pedagoger i förskolan 
visar ett språkstödjande arbetssätt i olika situationer, på så sätt att det kan tolkas ge flerspråkiga barn aktivt 
stöd i att utveckla såväl det svenska språket som sitt modersmål. Undersökningen utgår från faktorer som 
enligt Vygotskijs språkutvecklingsteori och modern språkforskning krävs för ett kvalitativt språkstödjande 
arbetssätt.  
 
Författaren har tidigare, tillsammans med en medförfattare, avlagt en C-uppsats som behandlar 
språkutvecklingen hos barn i förskolan utifrån Vygotskijs sociokulturella teorier (Tyrenberg & 
Kareliusson, 2004). Vid uppsatsseminariet framkom frågor om huruvida de teorier och 
undersökningsresultat som presenterades skulle kunna appliceras på språkutveckling hos flerspråkiga 
barn. Det väckte nyfikenhet och intresse för att i denna studie, åter med Vygotskijs sociokulturella 
språkteori som utgångspunkt, göra en empirisk undersökning med syfte att fokusera på det pedagogiska 
arbetet med att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. Ämnet har stor aktualitet på fältet och modern 
forskning om barns språkutveckling och flerspråkighet kompletterar Vygotskijs teori. De beskriver hur 
barnets språkutveckling påverkas av en mängd faktorer i dess omgivning, vilket innebär att det i 
förskolans verksamhet finns ett stort antal faktorer som utgör möjligheter eller hinder för barnet att 
utveckla sitt språk. Barnet behöver vistas i en språkstimulerande miljö som erbjuder rikligt med 
upplevelser och erfarenheter på vilka barnet kan bygga sin spontana och konkreta begreppsbildning. Det 
är i sin tur en förutsättning för barnets vidareutveckling på såväl de språkliga, kognitiva, sociala som 
psykologiska områdena (Vygotskij, 1934/1999).  
Innebörden av ett sådant teoretiskt synsätt blir att såväl pedagogens förhållningssätt som den pedagogiska 
miljön och förskolans hela kulturförmedling är av betydelse för barnets språkutveckling. En sådan bred 
syn på språkutvecklande faktorer kan vara till hjälp för pedagogen att finna vägar för att aktivt stödja såväl 
barnets utveckling av sitt modersmål som det svenska språket. Vygotskij betonade betydelsen av en 
helhetssyn på utveckling och lärande och av barnets samspel med sin omgivning. Hans syn på lärande och 
utveckling var banbrytande under hans egen levnadstid och idag stämmer den väl överens med resultat, 
slutsatser och ställningstaganden inom aktuell utbildning och forskning. Vygotskijs tankar, teorier och 
texter uppskattas världen över och ligger bland annat till grund för förskolans och skolans läroplaner. Där 
har man tagit fasta på hans teorier när man betonar inre utveckling som drivkraft för lärande, och att 
interaktionen mellan utveckling och lärande är en nödvändig förutsättning (SOU 1992:24). Helhetssynen 
på barnets utveckling kan beskrivas med ett citat ur förskolans styrdokument:  
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”Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella 
identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt modersmål.” 

                                                                                                                                                       (Lpfö, -98). 
 
Undersökningen är en del i ett gemensamt projekt som presenteras i form av två magisteruppsatser där 
denna uppsats bär titeln: Pedagogers arbete med flerspråkiga barn i förskolan utifrån ett språkstödjande 
perspektiv.En studie av pedagogiska situationer utifrån Vygotskijs teori, och är författad av Ann-Sofie 
Tyrenberg. Den andra uppsatsen i det gemensamma projektet författas av Margaretha Kareliusson och 
fokuserar på interaktionen och samspelets påverkan på språket. 
Författarna har gemensamt genomfört den empiriska undersökningen och delar av de teoretiska studierna. 
Det empiriska grundmaterialet har använts och analyserats ur de perspektiv som syftar till att belysa 
projektets två olika delar. Vygotskijs språkutvecklingsteori och modern forskning som studerats ligger till 
grund för studien och refereras till i de empiriska undersökningar, resultat och diskussioner som 
presenteras.  
Arbetets disposition omfattas dels av teoretiska studier som nämnts ovan, dels av en empirisk 
undersökning genomförd på sex olika förskolor. Som metod för den empiriska undersökningen har 
videoinspelningar använts för att observera olika planerade aktiviteter och situationer med barn och 
pedagoger, samt vid observationer av måltidssituationer av barn och pedagoger. Dessutom har pedagoger 
intervjuats. Begreppsdefinitioner bifogas som bilaga 1. 
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Syfte och frågeställningar 
Syfte med föreliggande studie är att utifrån Vygotskijs teori om språkutveckling och modern  
forskning om flerspråkighet, undersöka och beskriva i vilken utsträckning förskolepedagoger visar ett 
språkstödjande arbetssätt i olika situationer som kan tolkas som att de aktivt stödjer flerspråkiga barns 
utveckling av modersmål och svenska språket.  
Ett delsyfte är att studera pedagogernas tankar om barns språkutveckling samt om förskolans samverkan 
med barnens familjer.  
 
Med språkstödjande arbetssätt avses att pedagogerna sätter språket i fokus i många olika situationer, och 
att de har ett arbetssätt som stämmer överens med Vygotskijs teori och modern forskning om vad som är 
viktiga faktorer för att stödja och stimulera barns språkutveckling.  
 
 
Frågeställningar 
 

1. I vilken utsträckning visar förskolepedagoger ett språkstödjande arbetssätt i olika situationer som 
kan beskrivas och tolkas som att de aktivt stödjer flerspråkiga barns utveckling av modersmål och 
svenska språket?  

 
2.  Vilka tankar, föreställningar och teoretiska kunskaper ger pedagogen uttryck för kring ett 

språkstödjande arbetssätt och om flerspråkiga barns språkutveckling?  
 

3. Vilken samverkan sker enligt pedagogerna med föräldrar och familjer till flerspråkiga barn? 
 

Begränsningar: 
Det skulle naturligtvis vara önskvärt att studera sambandet mellan pedagogers arbetssätt och utfallsmått på 
barnens språkutveckling. Emellertid har det inte varit möjligt att genomföra inom ramarna för denna 
studie.  
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Teoretiska utgångspunkter 
3.1 Ett sociokulturellt perspektiv 
Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärandet som 
innebär att barns språkutveckling sker i samspel med dess omgivning. När Vygotskij (1934/1999) 
beskriver det med sin språkutvecklingsteori betonar han att grunden för barnets hela utveckling sker i 
samspel med dess omgivning i en kollektiv och kulturell gemenskap. Det är förhållandet mellan barnet 
och dess kulturella omgivning som avgör vilka kompetenser barnet kommer att utveckla. Barnet är socialt 
redan från början och språket fyller en social funktion genom dialogen med andra. 
Människan skapar tecken eller redskap för att tolka och konstruera sin föreställningsvärld. Tecken är ett 
medel för att utveckla, forma och bygga upp medvetandet. Utveckling av tecken är en kulturell 
angelägenhet som äger rum i dialog med andra människor. Vygotskijs språkteori är således en 
kulturhistorisk teori. 
Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande. Språket är en kulturell 
produkt som påverkar barnets sociala funktioner. Språket i form av dialog eller samtal blir därmed ett 
nödvändigt redskap för utveckling. Först är barnet en del av en gemensam aktivitet tydligt uttryckt på det 
yttre planet, sedan börjar barnet utföra denna aktivitet på egen hand utifrån de språkliga tankar som 
utvecklas under deltagandet i aktiviteten. Barnet behöver först delta i aktiviteter tillsammans med andra 
och sedan reflektera för sig själv. På så sätt skapas grunden för individens inre personlighet i en språklig 
gemenskap (Vygotskij, 1934/1999). 
Lingvisterna inom den skolbildning som benämns funktionell lingvistik hävdar att språket finns med i allt 
vi gör. Språket används alltid i ett sammanhang, i en social kontext. Mer exakt kan man tala om två sorters 
sammanhang där det ena utgörs av ett kulturellt sammanhang, kulturkontexten, och det andra 
sammanhanget är situationen där språket används, situationskontexten. Situationskontexten påverkas av 
tre olika kontexter: fältet eller verksamheten, relationen och kommunikationssättet (Viberg, 
Tuomela&Bergman,1993). Ett sådant synsätt stämmer väl med Vygotskijs teorier om att språk och tanke 
hänger samman och därmed påverkar hela individens utveckling som hela tiden sker i samspel med 
individens omgivning (Vygotskij,1934/1999).   

 
3.2 Vygotskijs teori: Språk- och tankeutveckling 
hänger samman 
”Förhållandet mellan tanke och ord är en levande process. Tanken föds i ordet. Ett ord utan tanke är ett dött ting 
och en tanke som inte förkroppsligas i ord, blir en skugga.”     (Lev Vygotskij, 1934/ 1999)                                                                     
Vygotskijs teorier utgår ifrån att barnets språkutveckling hör ihop med dess kognitiva utveckling. En god 
språkutveckling är en viktig förutsättning för barnets hela utveckling eftersom språk- och tankeutveckling 
påverkar barnets sociala och psykiska utveckling. 
Vygotskij ansåg att tal och tänkande till en början är åtskilt hos det späda barnet. Det allra tidigaste talet 
styrs då helt av behov och känslor. Detta tidiga stadium som kännetecknas av barnets skrik, joller, gester 
och så småningom enstaka ord benämns som affektstyrt. Under det affektstyrda stadiet försöker barnet 
upprätta en social kontakt med omgivningen för sin överlevnads skull. Vygotskij beskriver det som ett för-
intellektuellt stadium där språk och tanke ännu inte mött varandra. Tanken har på motsvarande sätt ett 
förspråkligt stadium som Vygotskij benämner autistiskt tänkande. Barnet tar emot intryck från sin 
omgivning men ser inga sammanhang kring det som sker. Genom att barnet får vara med om upprepade 
händelser kan det ändå dra vissa slutsatser om vad som finns och vad som sker. Så småningom kommer 
språk och tänkande att korsa varandra och därefter utvecklas enhetligt. Tanke och språk går då inte längre 
att skilja från varandra utan kommer fortsättningsvis att konstant ändra sig gentemot varandra allteftersom 
de används. När ett ord används så fylls det med ny eller ytterligare innebörd från det sammanhang det 
används i. Betydelsen av ordet ändras eller vidgas. Den nya förståelsen av ordet eller begreppet innebär att 
tanken har förändrats.  
Barnet börjar nu få ett språkligt eller verbalt tänkande. Det kan observeras genom att barnets ordförråd 
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ökar. Enligt Vygotskij sker utvecklingen genom att gå från separata funktioner till funktionella system. I 
språket förenas den förmedlande funktionen, ordets yttre sida, och funktionen att tänka, ordets inre 
mening. Med det yttre talet förvandlas den inre tanken till ord. Det inre talet är en process där språket 
dunstar bort i tanken. Tänkandet är dynamiskt och instabilt. Det hör samman med språkets semantik, 
språkets betydelselära. Så hör språk och tanke samman i en ständig växelverkan. 
 
En speciell form av yttre tal benämner Vygotskij egocentriskt tal. Det egocentriska talet är en 
övergångsform från yttre till inre tal. Förskolebarnets tal till sig själv liknar vuxnas inre tal. Barnet uttalar 
högt orden för sig själv i andras närvaro men förväntar sig inte att någon lyssnar eller svarar. Egocentriskt 
tal är ett sätt att tänka högt innan barnet har utvecklat förmågan att tänka i ord på ett inre plan. Det har en 
reflekterande och reglerande funktion och spelar en viktig roll för barnets handlingar. När barn möter 
problem i form av nya utmaningar ökar det egocentriska talet. Det tjänar rollen av att barnet får klart för 
sig hur uppgiften är konstruerad. Det yttre talet övergår successivt till inre tal men vid pressade situationer 
kan yttre tal uppstå.  
Det inre talet hör nära ihop med tänkandet. Samma tankeoperationer som barnet utfört med hjälp av ett 
egocentriskt tal övergår successivt till ett ljudlöst inre tal. Barnet har då utvecklat en förmåga att tänka i 
ord utan att uttala dem högt. Med hjälp av ett väl utvecklat språk på ett inre funktionsplan kan barnet styra 
sina tankar och handlingar (Vygotskij, 1934/1999).  
Språket i det inre talet är förkortat, predikativt, vilket betyder att man lägger vikt vid predikatet. Innehållet 
uttrycks i kondenserad form och förtätas. Medvetandet är dialogiskt – människan kommunicerar även när 
hon är ensam. Ordens betydelse utvecklas genom den dialektik som skapas mellan tanke och tal (Bråten, 
1998).  
 
Wächter(2001) utgår från Vygotskijs språkutvecklingsteorier om det inre talet när han menar att det är 
viktigt för individens förmåga att vara medveten om och kunna styra sitt beteende. Ett väl utvecklat inre 
tal, reflektivt tänkande, hjälper barnet att handla mer överlagt och mindre impulsivt, mer intellektualiserat 
och mindre emotionellt. Med ett välutvecklat språk hamnar individen inte lika lätt i affekt. Han har 
beskrivit språkutvecklingen hos förskolebarnet enligt en figur(Wächter, 2001), som här återges i förenklad 
form:  
 
 
 
 
               Språk/Tal                                                                         Tänkande 
 
               Affektstyrt                                                                        Autistiskt 
 
                                      I Socialt tal 
                                        (Barnet styrs av föräldrar och andra vuxna) 
 
                                        Verbalt tänkande 
 
                                      II Egocentriskt tal 
                                          (Barnet börjar styra sitt eget handlande) 
 
                                      III Inre tal    
                                           (Barnet flyttar in den yttre dialogen och har en inre dialog med sig                
                                            själv för att kunna styra sitt beteende)   
 
Figur 1. Vygotskijs teorier om hur barnets språk- och tankeutveckling sker. Figuren är en förenkling av den som 
Wächter presenterat (2001, s.127).  
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Vygotskij menar att tillägnandet av ordbetydelsen är en komplicerad process som sker i olika etapper. I 
den första fasen behärskar barnet den yttre strukturen: ting och ord. Ordet är ett attribut eller en egenskap, 
istället för ett tecken med betydelse. 
Begreppsutveckling handlar om hur ordbetydelsen utvecklas i förhållande till olika föremål i 
omgivningen. Begreppsutvecklingen utgörs av olika generella strukturer i de olika faserna. 
I den synkretiska fasen upprättar barnet en subjektiv relation mellan tingen. Begreppen och deras 
relationer bestäms av de handlingar som barnet råkar utsätta dem för. Så småningom kopplar barnet ihop 
ting som har en närhet i tiden eller rum. Sedan börjar barnet använda en mer komplicerad men lika 
subjektiv princip genom att använda en typ av organisering som den har funnit hos några objekt, på en ny 
grupp av objekt. I den komplexa fasen upptäcker barnet att relationerna mellan tingen är konkreta utifrån 
olika egenskaper hos föremålen. Barnet börjar organisera objekt och föremål utifrån objektiva egenskaper 
som dessa objekt har och överger sin subjektiva organisation av objekten. Här ingår även pseudobegrepp 
det vill säga begrepp som ytligt sett verkar äkta men som innebär att barnet kan benämna begreppet men 
utan att förstå dess innebörd. Organisationen bygger på relationer så som barnet uppfattar dem vilket inte 
behöver stämma med de verkliga relationerna mellan tingen. Barnet kan koppla samman ting som på 
något oklart sätt hör samman. Den komplexa fasen innebär fullt utvecklad förmåga att genomföra 
abstrakta resonemang och relatera begreppen till varandra på ett formellt logiskt riktigt sätt som tränger 
bakom den omedelbara perceptionen(Vygotskij, 1934/1999). 
Vygotskij skiljer vidare på spontana eller vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp. De spontana 
eller vardagliga begreppen tillägnar sig barnet genom empirisk erfarenhet i sociala och naturliga 
situationer. De bildas omedvetet och osystematiskt och utvecklas från ett konkret innehåll mot ett innehåll 
av större generell betydelse (Vygotskij, 1934/1999).  
Även senare forskning bekräftar att spontan begreppsutveckling i praktiken sker hos barnet genom att den 
vuxne konsekvent benämner och ger kommentarer till det som barnet uppmärksammar (Lindahl, 1995). 
Spontana begrepp ligger enligt Vygotskij till grund för utvecklingen av det han benämner som 
vetenskapliga begrepp.  
 
De sistnämnda begreppen är teoretiska och produkten av ett tillrättalagt lärande, det vill säga en av 
pedagog planerad aktivitet. I ett tillrättalagt lärande har pedagogen har planerat en aktivitet där hon låter 
barnens vardagliga erfarenheter ligga tillgrund för att hjälpa dem förstå hur de hänger samman med olika 
teoretiska samband. Den vetenskapliga begreppsutvecklingen kan därmed sägas ske systematiskt och 
medvetet. De uppkommer som ett resultat av människors tankar och kunskapssökande för att teoretiskt 
förstå samband och sammanhang som inte alltid förklaras utifrån vardagliga erfarenheter. Ett exempel är 
när barnen i en av aktiviteterna i föreliggande undersökning ska försöka ta reda på hur träd kan bli papper. 
Vetenskapliga begrepp har från början en abstrakt och generell innebörd, som blir mer konkret när den fått 
större innebörd för individen. Att lära sig ett begrepp innebär att förstå vad som ligger bakom begreppet. 
Spontana och vetenskapliga begrepp påverkar varandra i en ömsesidig process som leder till utveckling av 
varandra. Begreppsutveckling kan därmed ses som dynamisk och föränderlig. Vygotskij menade att 
utveckling sker när barnets tänkande utmanas med hjälp av vetenskapliga begrepp. Undervisning ska 
planeras så att dessa begrepp får mötas på ett sätt som gör att elevens vardagliga erfarenheter och spontana 
begrepp får möta vetenskapens abstrakta och generella begrepp. Pedagogen har en avgörande roll för att 
det ska ske (Vygotskij, 1934/1999). 
 
Vygotskij(1934/1999) menade som tidigare nämnts att utveckling sker i en social interaktion. 
Kunskapsprocessen kan då beskrivas med ett annat av Vygotskijs begrepp som han benämner mediering 
eller medierat lärande. Det innebär att barnet genom ett socialt samspel med andra och med ett yttre språk 
som verktyg lär sig nya kognitiva strategier som överförs till en internaliserad tanke hos barnet. Genom 
dialog och eventuellt egocentriskt tal så medieras, överförs, nya kunskaper från en kollektiv situation och 
internaliseras genom barnets tankar, reflektioner, kring det som sker. Språket fungerar som en yttre kod, 
ett tecken, som representerar någonting. Vi behöver språket för att gestalta objekt, människor, handlingar, 
händelser, känslor, meningar, idéer och samband mellan dem. Språket är redskapet för tanken i 
lärandeprocessen. Ett rikligt språk innebär ökade förutsättningar för den kognitiva utvecklingen. Det är en 
viktig pedagogisk uppgift att förmedla, mediera, dessa tecken och redskap till barnet. Barnets inre 
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begreppstänkande bildas under yttre påverkan och kan ses som en social konstruktion där interaktion 
mellan utveckling och undervisning är en förutsättning för barnets lärande. En sådan begreppsteori 
förordar ett aktivt samspel mellan pedagog och barn där språket i form av dialog är ett viktigt verktyg för 
lärande och utveckling. Det pedagogen förmedlar måste enligt Vygotskij vara så pass begripligt för barnet 
så han eller hon motiveras att internalisera de nya erfarenheterna och göra kunskapen till sin egen. 
Pedagogens aktiva samspel med eleven är nödvändigt och att det inte är tillräckligt med en vuxen 
närvarande för att lärande ska ha skett när stödet tas bort. Pedagogen har en viktig roll i att stödja 
elevernas tänkande inom den proximala utvecklingszonen, vilket innebär att stödja barnet ”snäppet” 
ovanför den svårighetsgrad som det redan behärskar, det vill säga inom avståndet mellan den faktiska 
utvecklingsnivån och den potentiella. Vygotskij menade att det inom barnets närmaste utvecklingszon 
finns outvecklade funktioner som kan aktiveras med hjälp utifrån. Pedagogens uppgift är att stimulera 
barnet inom denna zon på ett sätt som dels bygger på barnets befintliga kunskaper och erfarenheter, dels 
ge nya utmaningar så barnet kan gå från det kända mot det okända i en ständig utveckling. Barnet kan i 
samarbete med andra klara att lösa svårare uppgifter än det skulle klara själv. Det barnet gör i samarbete 
med andra kommer det så småningom att kunna göra själv. Pedagogens uppgift är att stimulera barnets 
aktiviteter tills barnet kan fortsätta aktiviteten utan stöd. Stödet måste ske i ett gott samspel där alla som är 
delaktiga i lärandesituationen är aktiva. Att få hjälp av mer kompetenta personer blir en viktig drivkraft i 
barnets utveckling. De nya erfarenheter barnet får vara med om ska med andra ord vara ”lagom” svåra, där 
nya språkliga och kognitiva utmaningar bygger vidare på de kunskaper barnet redan behärskar (Vygotskij, 
1934/1999).  
 
Vygotskij använde fantasi och kreativitet som viktiga begrepp för barnets och människans utveckling. I 
sin skrift Fantasi och kreativitet i barndomen (1930/1995), beskriver han hur vi skapar våra 
föreställningar, det vill säga hur vi tolkar och gestaltar vår föreställningsvärld. Han pekar på att det är en 
viktig skillnad mellan reproduktion och produktion. Produktivitet är enligt Vygotskij en kreativ förmåga 
som finns hos alla människor, även hos det lilla barnet. Med produktivitet menas den kreativa aktivitet 
som innebär att människan kan skapa eller producera något nytt. En kreativ aktivitet ger upphov till nya 
bilder i barnets tankar. Det kan leda till nya handlingar och till nyskapande produktion. En kreativ aktivitet 
förutsätter att man kan göra sig en föreställning, en fantasi. Allt mänskligt skapande bygger på fantasi och 
fantasin i sin tur grundar sig på erfarenheter ur verkligheten. En rikare verklighet erbjuder större möjlighet 
till kreativ aktivitet. Det skulle inte ske någon utveckling av verkligheten utan fantasin. Med fantasins 
hjälp kan människan göra sig föreställningar och gå utanför den egna erfarenhetens gränser. Kreativitet, 
fantasi och lekfullhet är därför viktiga delar i en läroprocess. Reproduktion hör samman med minnet och 
är en nödvändig förutsättning för tänkandet. Den baseras på tidigare skapade och utarbetade 
handlingsmönster eller intryck som överförs till barnet. Den kollektiva och sociala innebörden av ett 
språks olika begrepp är länkad till reproduktion. Innebörden av ett begrepp kan däremot sägas vara en 
personlig tolkning med hänvisning till egen kontext och en kreativ innebörd (Vygotskij, 1930/1995). 
Begreppsförståelse ger ett lärande att bygga vidare på till skillnad från ett reproducerande utantillärande 
(Tiller, 1999). 
 
3.3 Teoretiska utgångspunkter i modern forskning 
om språkutveckling: en förändrad syn på 
flerspråkighetens följder 
Innan 60-talet fanns en utbredd uppfattning om att flerspråkighet var negativt för den kognitiva 
utvecklingen. Det innebar till exempel slutsatser om att flerspråkighet ledde till språkförvirring och 
språksammanblandning, och att det medförde en försvagad tankeförmåga. Det fanns även tankar om att 
tvåspråkighet hos en etnisk grupp innebar försvagat intellekt för hela den berörda etniska gruppen, och att 
människans naturliga tillstånd var enspråkigt (Bråten, 1998). Än idag lever uppfattningar kvar om att 
tvåspråkighet skulle kunna vara ett hinder för barnets intellektuella utveckling. Vygotskij (Bråten, 1998) 
tillhörde emellertid en av få forskare som redan tidigt såg positivt på flerspråkighet. Enligt honom var 
tvåspråkighet ett intressant område när man skulle studera språkets betydelse för tänkandet, och han 

 11



hävdade att det sker en ömsesidig påverkan mellan individens förstaspråksutveckling och 
andraspråksutveckling. Han menade att språket är ett viktigt medel, verktyg, för tanken, och drog 
slutsatsen att ju fler språk en människa kan behärska desto fler sociala medel, verktyg, har då tanken 
tillgång till. Det innebär en positiv kognitiv följd för tvåspråkiga. Flera språk blir ett exempel på hur en 
rikare verklighet kan erbjuda större möjlighet till kreativ aktivitet. När det gäller de olika språkens 
ömsesidiga påverkan av varandra menade Vygotskij att alla språk har ett gemensamt fundament som 
utgörs av ett antal gemensamma drag.  "...they are internally united" (Bråten, 1998, s.154).  
 
Modersmål och andraspråk bidrar till varandras ömsesidiga utveckling på så vis att när individen skall 
tillägna sig ett andraspråk så begagnar hon sig av meningar och begrepp hon har lärt på sitt modersmål. 
Därför spelar ett välutvecklat modersmål en stor roll när barnet skall lära sig ett andraspråk. Vygotskij 
liknade det vid sin beskrivning av hur spontana begrepp ligger till grund för utvecklingen av vetenskapliga 
och abstrakta begrepp (Bråten, 1998). Han hävdar med andra ord att barnets färdigheter på modersmålet 
spelar en avgörande roll för inlärningen av andraspråket. Precis som i sina teorier om vetenskapliga och 
spontana begrepp så menade Vygotskij att de båda språkens ömsesidiga påverkan av varandra innebär att 
även modersmålet utvecklas vid inlärning av andraspråk. Vygotskijs teori visar att språk och tanke hänger 
samman och att språklig utveckling kommer först och påverkar individens kognitiva utveckling. Därmed 
skulle det finnas ett kausalt samband mellan tvåspråkighet och kognitiv utveckling (Bråten, 1998). 
Undersökningar gjorda inpå sextiotalet och därefter stödjer tesen att det finns en positiv korrelation mellan 
välutvecklad tvåspråkighet och intellektuell utveckling. Fortsatt forskning har lett till slutsatser om att 
tvåspråkighetens negativa eller positiva verkningar på den kognitiva utvecklingen är beroende av vissa 
omständigheter (Cummins, 2000). Vilka omständigheter som leder till välutvecklad tvåspråkighet hos 
barn har därmed blivit en central pedagogisk fråga.  
 
3.3.1 En lingvistisk modell som bestyrker och kompletterar  
Vygotskijs språkutvecklingsteorier kan i kombination med senare lingvistisk forskning bli ett användbart 
verktyg för pedagogiskt arbete. Barnets utveckling av sin kommunikativa språkförmåga kan beskrivas 
som att barnet behöver erhålla dels en organisatorisk kompetens och dels en pragmatisk kompetens 
(Bachman & Palmer, 1996).  
Den organisatoriska kompetensen handlar om kunskaper om språksystemet och omfattar i sin tur dels en 
formell och dels en textuell del. Formell kompetens kan exemplifieras med ett grundläggande ordförråd 
och grammatik, medan textuell kan beskrivas som förmåga att sätta ihop det formella språket i större 
enheter och helheter.  
Den pragmatiska kompetensen handlar om kunskap om språkanvändningen och omfattar dels en 
funktionell och dels sociolingvistisk del. Dessutom utvecklar vi alla ett mindre eller större mått av 
strategisk kompetens. Som individ har man ett behov av att ha kontroll över sin språkförmåga för att klara 
kommunikationen med sin omgivning. Ju mindre kontroll individen upplever sig ha desto större blir 
behovet av strategiska kompetenser (Bachman & Palmer, 1996).  
Viberg (1993) beskriver hur språket utvecklar dels en bas, dels en utbyggnad. Basen utgörs av det språk 
som utbyggnaden sedan baseras på. Enligt Viberg tar det omkring sju år att erhålla baskompetensen. Det 
innebär att basen huvudsakligen utvecklas under barnets förskoletid och första skolår. I skolan möter 
barnen ett språk som i olika undervisningssammanhang till stor del bygger på utbyggnadsdelen. Eftersom 
språkets utbyggnad bygger vidare på språkets bas innebär luckor i basen att det genereras luckor i 
utbyggnaden. Medan barnet så måste erövra kunskap för att fylla luckorna i basen så fortgår 
undervisningen på utbyggnadsbasis. Risken blir ett allt större gap mellan de elever som fortsätter utveckla 
sin utbyggnadsdel och de som håller på att hämta igen tidigare missad språkutveckling inom basen 
(Viberg, 1993). Med Vygotskijs termer kan man uttrycka det som att skolan använder ett språk som ligger 
över barnets proximala utvecklingszon (Vygotskij 1934/ 1999). 
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Abrahamsson (2007) infogar Vibergs modell (1993) med Bachman och Palmers(1996) modell om enligt 
vidstående figur:  
 
Formell kompetens                                                   Textuell kompetens 
BAS                                                                             UTBYGGNAD 
(Färdigutvecklat vid 7 års ålder) 
Innehållet gemensamt för barn med  
samma modersmål. 
 
Ljudsystem                                                                 Alfabet 
                                                                                     Samband mellan uttal och stavning 
 
Basordförråd                                                              Specialordförråd 
8 000 – 10 000 ord                                                       Under grundskoletiden cirka 3 000 
                                                                                     nya ord per år. 
 
Grammatik                                                                 Textuellt styrd användning av   
                                                                   grammatiken 
 
Diskurs/sammanhang                                               Diskurs/sammanhang 
Kunna delta i samtal                                                    Faktatexter 
Kunna bygga upp en berättelse                                   Olika register med mera    
 
   
Figur 2. Modell om språkets uppbyggnad enligt en bearbetad modell av Bachman och Palmers (1996) och Vibergs 
(1993) modeller, omkonstruerad av Abrahamsson (2007). 
 
 
Kommunikativ språkförmåga omfattar även pragmatisk kompetens, det vill säga kunskap om 
språkanvändningen (Abrahamsson & Bergman, 2006). Den omfattas i sin tur av dels funktionell 
kompetens, dels av sociolingvistisk kompetens. Att behärska funktionell kompetens innebär att veta syftet 
med det man säger eller hör, vilket har betydelse för såväl det egna talet, den språkliga produktionen, som 
för lyssnandet, perceptionen. Att behärska sociolingvistisk kompetens innebär att kunna anpassa sig och 
sin språkanvändning till omgivningen. Här accepteras inte fel lika lätt som när det gäller exempelvis 
grammatik. Man lär sig genom försök och misstag och man blir hjälpt genom att någon talar om vad som 
blir fel. Det sker en språklig socialisation genom att barnet tillägnar sig ett språk samtidigt som det lär sig 
omgivningens normer och värderingar. All språkinlärning sker i ett givet socialt sammanhang där barnet 
först exponeras för språket och sedan använder språket (Abrahamsson & Bergman, 2006). 
 
När individen inte behärskar alla kompetenser kan hon kompensera med olika strategier för att klara av 
språklig kommunikation. Individen använder vad som kan kallas ett inlärarspråk eller interimspråk. Detta 
tillfälliga språk ändras allteftersom användaren upptäcker nya språkregler och utvecklar nya begrepp och 
språkliga färdigheter. De strategier barnet använder för att täcka upp sina språkliga luckor på vägen mot 
behärskning av ett nytt språk bör därför ses som tecken på att inlärningsprocessen är i gång (Abrahamsson 
& Bergman, 2006). Det finns generella drag av strategier i samband med erövrandet av ett nytt 
inlärarspråk. En strategi utgörs av förenkling, till exempel av grammatik och lexikal användning. En 
annan strategi är övergeneralisering, exempelvis vid regelbunden böjning även av oregelbundna verb. 
Ibland görs helfrasinlärning, det vill säga frasen bryts inte ner i de ord som ingår utan uppfattas och 
används som ett sammanbundet ord. Innovationer är när ord som finns med i ett sammanhang sätts in på 
ett nytt sätt i en mening. Till exempel: ”Jag prosade på dig” i betydelsen ”Jag nös på dig”. En 
kompenserande strategi är att plocka in element från andra språk som vid transfer, lån och kodväxling. Ett 
exempel på kodväxling är när brödrost uttrycks som ”mackbryggare” med association till kaffebryggare. 
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Slutligen är undvikande en typ av strategi. Det är vanligt inom normativt korrekta kulturer och innebär till 
exempel undvikande av situationer som kräver språklig produktion (Abrahamsson, 2007). 
 
Hos enspråkiga barn som utvecklar basen i sitt språk sker en jämbördig utveckling mellan språklig 
komplexitet och formulering och tankemässig komplexitet och korrekthet. Det innebär att när basen är 
färdigutvecklad ungefär vid skolstart så är dessa områden ungefär lika mycket utvecklade och det råder 
balans dem emellan. Ett barn med annat modersmål än svenska och som håller på att lära sig svenska kan 
ha ojämlika utvecklingsförhållanden mellan tanke, språk och korrekthet på inlärarspråket. Tankemässigt 
kan det ha utvecklat en stor komplexitet där det har sitt modersmål som verktyg. När det gäller den 
språkliga komplexiteten och formuleringen har det kanske ännu inte utvecklat ett språk som alltid räcker 
till för att uttrycka tanken. Barnet kan alltså ha en språkålder som är lägre än den kognitiva åldern. Med 
bristfälliga kompetenser på det språkliga formuleringsområdet följer otillräckliga kompetenser för språklig 
korrekthet. Det är en pedagogisk uppgift att då skapa förutsättningar och stödja barnet i att uttrycka 
komplicerade tankar utan att ställa krav på ett formellt korrekt språk (Abrahamsson & Bergman, 2006). 
Förhållandena illustreras med följande figur: 
 
 
Enspråkig språkutveckling                                  Språkutveckling hos någon med annat     
                                                                                 modersmål än svenska och som 
                                                                                 håller på att lära sig ett nytt språk.     
 
                                                  
 
Korrekthet                                                                                 Korrekthet 
 
 
Språklig komplexitet                                                       Språklig komplexitet 
Formulering                                                                     Formulering 
 
Tankemässig komplexitet                                                Tankemässig komplexitet 
 
 
 
 
 
Figur 3. En beskrivning av skillnaden i balans mellan olika språkutvecklingsområden hos enspråkiga barn och hos 
barn som håller på att lära nytt språk (Abrahamsson, 2007). 

 
I förskolan är det viktigt att låta barnen uttrycka sig utan krav på korrekthet för att det inte skall undvika 
språklig produktion eller använda andra strategier som påverkar den språkliga utvecklingen negativt. Det 
är samtidigt viktigt att vara uppmärksam på att barnet kan använda sig av många strategier som gör att vi 
förstår barnet, vilket kan lura oss så att vi inte upptäcker de språkliga brister som finns och som behöver 
stöd för utveckling (Abrahamsson & Bergman, 2006).  
 
 
3.3.2 Omständigheter som leder till välutvecklad tvåspråkighet 
Cummins(Gibbons, 2006) menar att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan modersmål och 
andraspråk. Han menar även att akademiska språkfärdigheter i modersmål och andraspråk är ömsesidigt 
beroende av varandra. Det stämmer överens med Vygotskijs teorier(Bråten, 1998) om att det existerar ett 
ömsesidigt utvecklingsförhållande mellan spontana och vetenskapliga begrepp, som motsvaras av ett 
ömsesidigt utvecklingsförhållande mellan modersmål och andraspråk. Ömsesidigheten består i att 
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modersmålet främjar utvecklingen av andraspråket, och andraspråket bidrar till utveckling av 
modersmålet. Det samspelar med den roll som upplevelser, erfarenheter och etablerad begreppsförståelse 
utgör för både modersmålets och andraspråkets utveckling (Bråten, 1998).   
Cummins stöder sig bland annat på Vygotskijs teorier och menar att tvåspråkighet är en orsaksvariabel 
och intelligensnivå är en resultatvariabel (Gibbons, 2006). Cummins har med sin forskning försökt ringa 
in den nivå som krävs av tvåspråkigas tvåspråkiga utveckling för att de ska ta del av tvåspråkighetens 
fördelar av utvecklingen av kognitiva färdigheter. Han har försökt beskriva det han kommit fram till med 
hjälp av en modell kallad tröskelnivåhypotesen som åskådliggör hans hypotes om två olika nivåer för 
tvåspråkigas språkutveckling (Bråten, 1998).  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Högre nivå eller den                                              Tvåspråkiga bör nå upp till 
    andra tröskeln.                                                        denna nivå för att få del av  
                                                                                    tvåspråkighetens fördelar. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                           Neutral zon 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Lägre nivå eller den                                               Tvåspråkiga bör nå upp till  
    första tröskeln.                                                        denna nivå för att undvika 
                                                                                    tvåspråkighetens nackdelar.   
 
Figur 4: Cummins modell av "Tröskelnivåhypotesen" (Bråten, 1998, s.148).  

 
Modellen visar att det bara är personer med en högre utveckling av modersmålet och andraspråket som 
erfar de positiva återverkningarna av den kognitiva utvecklingen. Som tvåspråkig måste man nå över den 
andra tröskeln för att dra nytta av tvåspråkighetens fördelar.  
 
 
Tvåspråkighet på låg nivå, det vill säga under den lägre tröskeln, kan däremot innebära ett negativt 
samband mellan tvåspråkighet och kognitiv utveckling. Enligt Cummins finns det en neutral zon mellan 
den lägre och den högre tröskeln. Inom denna zon tycks tvåspråkighet varken innebära positiva eller 
negativa effekter på den kognitiva utvecklingen. Det leder återigen fram till pedagogiska frågeställningar 
om vad som ger de bästa betingelserna för att stödja utvecklingen av en välutvecklad flerspråkighet 
(Bråten, 1998). Enligt Cummins lär sig flerspråkiga barn snabbt att använda sitt andraspråk i 
vardagssituationer, i ett kontext- och situationsbundet sammanhang med låg svårighetsgrad. I nästa 
utvecklingssteg kan den pedagogiska utmaningen ha en högre svårighetsgrad men bör fortfarande vara 
kontext- och situationsbunden. I nästkommande utvecklingssteg kan utmaningen innebära såväl hög 
svårighetsgrad som situationsobundet språk och tänkande. Cummins menar alltså att vi stödjer barnets 
språkutveckling genom att röra oss från det enkla och konkreta mot det svårare och mer abstrakta 
(Abrahamsson & Bergman, 2006). Nedanstående figur som visar hur barnet bör stödjas i sin språkliga 
utveckling.  
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Figur 5: Cummins modell av hur tvåspråkiga elever bör undervisas för optimal språk- och kunskapsutveckling 
(Bergman & Sjöqvist, 2000). 

 
Även språkforskaren Pauline Gibbons (2006) pekar på den ömsesidiga processen dels mellan första- och 
andraspråksinlärning, dels mellan begrepps- och kunskapsutveckling. Hon menar att andraspråksinlärning 
är en tidskrävande process eftersom språk-, begrepps- och kunskapsutveckling sker parallellt. Under 
språkutvecklingsprocessen behöver barnen få använda och prova sitt språk i olika sammanhang och i 
interaktion med både kamrater och pedagoger. 
I den processen har pedagogen en viktig roll som språkutvecklare och är bland annat den som kan ge 
barnen språkliga stödstrukturer. Gibbons använder begreppet ”scaffolding learning” och med det menar 
hon att vi behöver ge barnen tillfällig men för stunden nödvändig stöttning. Stödet kan ges av pedagoger 
eller mer kompetenta kamrater. Det tillfälliga stödet kommer att leda till behärskning av nya färdigheter 
och till nya kunskaper. Tankarna är helt i överensstämmelse med Vygotskijs beskrivning av pedagogens 
viktiga roll som förmedlare av språket som verktyg och som stöd för barnets utveckling mot en högre 
potentiell utvecklingsnivå inom det Vygotskij benämner med begreppet proximal utvecklingszon 
(Vygotskij, 1934/1999). 
Gibbons är överens med Vygotskij även när hon påstår att lärandet är en gemensam process där pedagog 
och barn behöver interagera aktivt. Lärandet integreras i en social process och barnets nya förmågor 
formas under sådana möten mellan barn och pedagog (Gibbons, 2006). Vygotskij menar att barnet 
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behöver stöd och utmaning av mer kompetenta personer i sin omgivning för att förvärva kunskaper som 
för barnet mot en högre utvecklingsnivå. Dessa mer kompetenta personer utgörs i 
undervisningssammanhang ofta av en lärare men kan även utgöras av kamrater eller andra i barnets 
utgivning (Vygotskij, 1934/1999). 
 
Inom svensk språkforskning har bland annat Tuomela (2001) påvisat hur sociala, kognitiva och affektiva 
faktorer påverkar språkutvecklingen. Han redovisar forskning som menar att avancerad behärskning av 
modersmålet är en förutsättning för inlärning av andra språk. Sådan forskning hävdar att elever måste ges 
förutsättning för att utveckla sitt modersmål på hög nivå innan andraspråksinlärning påbörjas, och förordar 
då att barnen vistas i en grupp där hemspråket talas. Andra menar att det kan ske parallellt. Forskningen 
visar dock på att barn med annat modersmål än svenska i svensk grupp i regel har goda möjligheter att 
använda svenska språket men få att använda modersmålet. Det innebär att barn med annat modersmål än 
svenska inte får förutsättningar för att utveckla sitt modersmål på hög nivå. Organisatoriskt övergripande 
aspekter man bör beakta som betydelsefulla kan enligt Tuomela samanfattas i fyra punkter:   
1. Tidpunkten för införandet av svenska språket  
2. Andelen av undervisning i och på respektive språk,  
3. Begränsad kontakt med enspråkiga svenska elever,  
4. Avsaknad av fortbildningsinsatser för språkutvecklande arbetssätt (Tuomela, 2001). 
 
Barnets kognitiva utveckling påverkas av hur barnen får lära sig andraspråk. Om det sker på bekostnad av 
förstaspråket ger det försämrade resultat i språkutveckling och på andra utvecklings områden. Ett exempel 
kan vara att när barnet inte behärskar språket kan det inte ta in information om andra ämnen på samma 
villkor som sina jämnåriga kamrater som behärskar språket. I förskolan kan det bli svårt att hänga med på 
samlingar och i skolan på lektioner. När det blir för svårt tappar kanske barnet intresset vilket försvårar 
inlärningen ytterligare. En följd kan bli att barnet inte känner sig delaktigt utan får en känsla av 
utanförskap och dålig självkänsla. Det krävs att åtminstone lära sig ett språk för att undgå negativa 
resultat. Det kan jämföras med Vibergs modell som visar hur språkets bas är en förutsättning för dess 
utbyggnad (Viberg, 1993). När båda språken får utvecklas sida vid sida ger dessa barn bättre testresultat 
än sina enspråkiga referensgrupper på kognitiva prov i skolan (Tuomela, 2001). Det bekräftar Vygotskijs 
teorier om att flerspråkighet ger en positiv kognitiv följd genom att flera språk erbjuder större möjlighet 
till kreativ aktivitet. Barnet har fler begrepp och tankar att tillgå genom att språket har tillägnats genom 
olika kulturella gemenskaper vilket ger tanken en större förråd av möjligheter (Bråten, 1998).  
 
När Tuomela (2001) beskriver om vad som är kvalitet i ett individuellt språkutvecklande arbete betonar 
han att det är vid så kallad ”pushed output” som mer avancerad språkutveckling äger rum, det vill säga när 
man ställer krav på inläraren att uttrycka sig så precist och adekvat som möjligt. Det innebär att barnet 
behöver medveten pedagogisk utmaning på rätt nivå och tillfälle att få uttrycka sig. Pedagogen behöver 
”tänka språk” hela tiden när hon eller han jobbar med barn som har svenska som andra språk och sätta ord 
på allt som sker. Men pedagogen måste vara lika angelägen om att locka barnet att använda språket för att 
beskriva, berätta och förklara. Pedagogens främsta uppgift är inte att svara på barnets frågor utan att ställa 
de rätta frågorna till barnen. Allra mest lär sig barnet av hur vi vuxna är mot varandra och mot barnen i de 
många vardagliga situationerna, så kallad medinlärning. En intresserad lyssnare är den viktigaste faktorn 
vid språkutveckling. Lyssnaren kommer att anpassa sitt språk till barnets förståelsenivå så att det inte 
känner sig okunnigt eller dumt vilket är viktigt för motivationen. Barn behöver känna trygghet i 
omgivningen och det duger inte att ensidigt tala om vad barnet ska göra eller rätta eventuella fel 
(Tuomela, 2001). Med Vygotskijs begrepp handlar det om att stimulera barnet inom den proximala 
utvecklingszonen (Vygotskij, 1934/1999). 
 
 
 
 
 
3.3.3 Grupptillhörighetens språk värderas 
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En del av det sammanhang individen möter i samhället är ett resultat av sveriges samhällspolitiska 
ställningstagande angående invandring och flerspråkighet. Bland annat är det politiska beslut som ligger 
till grund för pedagogiska riktlinjer om vad som ska göras för att stödja individens språkutveckling. 1975 
fastställde riksdagen nya riktlinjer för svensk invandrarpolitik (proposition1975:26). Beslutet innebär att 
man skall sträva efter att integrera invandrare i det svenska samhället, till skillnad mot en tidigare förd 
politik om assimilation. Det innebär vidare att invandrare ska ges möjlighet att utveckla såväl det svenska 
språket som sitt modersmål. En rad andra aktiviteter och åtgärder infördes till följd av 1975 års beslut, och 
en hemspråksreform skapades med syfte att stödja aktiv tvåspråkighet i våra skolor och förskolor. 
Hemspråksreformen trädde i kraft år 1977 (proposition 1975/76:118). Reformen rekommenderar 
förskolorna att erbjuda modersmålsundervisning medan grund- och gymnasieskolor är ålagda att göra det. 
Efter det att läroplan för förskolan kommit till (Lpfö, 1998) är det ålagt förskolan att bidra till att barn med 
annat modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla sitt modersmål.  
 
Tuomela (2001) beskriver med hjälp av begreppen assimilation, segregation och integration hur 
konsekvenserna av individens sociokulturella grupptillhörighet kan förklaras. Assimilation innebär att 
barnen uppgår helt eller med betydande del i majoritetskulturen och dess levnadssätt, värderingar etc. Vid 
en segregation kommer barnen inte alls eller till ytterst liten del att tillägna sig majoritetskulturen. Och vid 
en integration kan barnen inlemmas i både minoritets- och majoritetskultur. De språkliga följderna blir att 
barnen inom de olika kulturerna utvecklar endast modersmålet eller andraspråket eller båda språken i 
varierande grad. Det kan beskrivas som att flerspråkiga barn genomgår antingen en additiv eller en 
subtraktiv språkutveckling. Vid en additiv språkutveckling lär sig barnet ett andraspråk utan att det 
inskränker på utvecklingen av modersmålet. Andraspråket adderas till modersmålet. Vid en subtraktiv 
språkutveckling tillägnar sig barnet däremot andraspråket på bekostnad av modersmålet. En påverkande 
variabel är på vilka sätt barnet kommer i kontakt med de olika språken utanför förskolan. Det i sin tur 
påverkas ofta av barnens och föräldrarnas sociala situation. Det innebär att heterogeniteten inom ett och 
samma land kan vara större än mellan olika länder (Tuomela, 2001). 
Även Viberg (1993) menar att sociala faktorer är av betydelse för i vilken grad elever kommer i kontakt 
med sitt första och andraspråk, liksom vilka attityder inläraren har till inlärningen av sitt första och 
andraspråk. Den egna attityden påverkas i sin tur av omgivningen och av gruppattityder eller den etniska 
gruppens värderingar. För barnets språkutveckling är attityden till språket viktigare än kunskapen om det.  
Ojämn maktbalans mellan olika sociala grupper bidrar till att individer motiveras av att tillhöra en grupp 
som värderas positivt. Majoritetsgruppen har vanligtvis större maktbefogenheter, högre status och sociala 
förmåner vilket gör att gruppen förknippas med positiva värderingar. Bland majoritetsmedlemmarna finns 
ofta en positiv åtskiljande gruppidentitet som de inte vill förändra för att inte förlora makt (Viberg, 1993).  
Den etniska identiteten påverkar till vilken eller vilka grupper man själv anser att man tillhör eller som 
andra anser att man tillhör (Tuomela, 2001). Det är vanligt att barn har en lägre grad av etnisk 
samhörighet med ursprungskulturen än vad deras föräldrar har. Det kan innebära ett problem då 
minoritetsspråket används hemma och i skolan och barnet har mycket liten kontakt med majoritetsspråket 
eftersom risken är att inte barnet utvecklar något av språken fullt ut. Dessa problem kan till exempel 
uppstå i invandrartäta områden med liten extern kontakt. Sammantaget har barnen större möjlighet att 
utveckla en höggradig tvåspråkighet om familjerna har integrerats i samhället (Tuomela, 2001). 
Det har stor betydelse för barnets språkutveckling att förutom vuxna ha jämnåriga kamrater som 
språkmodeller (Viberg, 1993). Med termerna ”omarkerade val” och ”markerade val” kan det beskrivas hur 
individen väljer och skapar sin egen attityd. Omarkerade val är de som är vanligast, grundläggande och 
som förväntas och innebär således sådana val de flesta gör. Markerade val innebär motsatsen, till exempel 
en prestigefylld orientering framför en solidarisk (Myers - Scotton, 1998). Kamraternas betydelse ökar 
med ålder och redan vid omkring fyra års ålder är kamraterna viktigare än vuxna som förebilder. Kamrater 
utgör en viktig förebild för det spontana språket. Först vid puberteten sker så en orientering mot 
vuxenvärlden språkligt. Det medför en förskjutning i svensk riktning mellan generationerna, 
umgängeskretsen och därmed användningen av svenska språket (Viberg, 1993). 
Grupptillhörighet berör även forskning kring språkutveckling inom olika genrer. Sådan forskning betonar 
vikten av att utveckla språket inom olika genrer för att erhålla avancerad språkutveckling (Gibbons, 2006). 
Tidigare språkundervisning i skolan byggde på att barnen först skulle lära sig det svenska språket för att 
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sedan kunna ta till sig övrig ämnesundervisning. Dagens språkforskare är i stort sett eniga om att 
framgångsrik språkinlärning sker genom integrering av ämne och språk. Den genrebaserade pedagogiken 
bygger på att barnen ges förutsättningar i form av möjlighet att använda språket i olika sammanhang och 
situationer eftersom olika sammanhang och situationer kräver olika språkanvändning och 
språkbehärskning. Barnen behöver olika förebilder för att utveckla ett rikt språk. Sociolingvistisk 
kompetens innebär att kunna anpassa talet till de olika register, genrer och varieteter som behövs för det 
sammanhang som språket används i. Det innebär en kontinuerlig utveckling där individen behöver möta 
olika sammanhang för att etablera en mångsidig utveckling av språket. Språkforskarna använder även 
begreppet domän och beskriver det som att en domän är en typ av sammanhang där man använder ett visst 
språk eller en viss varietet. Faktorer som påverkar språkvalet inom en domän är deltagare, plats, 
samtalsämne och syfte med samtalet. En grundförutsättning för god språkutveckling är att individen ges 
tillfällen till varierat inflöde; input och utflöde; output inom olika domäner. Andraspråket exponeras oftast 
tillräckligt inom olika domäner hos flerspråkiga barn som växer upp i Sverige, medan förstaspråket löper 
större risk att exponeras i ett fåtal domäner. Barnen behöver få kontakt med minoritetsspråket utanför 
hemmet, särskilt i aktiviteter med andra barn. Språkliga åtskillnader gör det svårt att utveckla modersmålet 
på samma nivå som hos enspråkiga jämnåriga barn i ursprungslandet och hos enspråkiga majoritetselever 
(Viberg, 1993; Tuomela, 2001; Gibbons, 2006). 
 
3.3.4 Åldern och språkets utveckling 
Inlärningen underlättas påtagligt om första och andra språket har likartad struktur, det vill säga att det 
finns tvärspråkliga drag (Tuomela, 2001). Med Vygotskijs teori kan man förklara det med sambandet 
mellan redan förvärvade begrepp och erfarenheter ger en större bas att bygga vidare på. Som tidigare 
beskrivits talar Viberg (1993) om en uppdelning av språkfärdigheten i en bas och en utbyggnad (Se figur 
2). Basen omfattar ljudsystemet, basordförrådet, det grammatiska systemet samt grundläggande 
diskursregler. De delar av språkbehärskningen som ingår i basen behärskar barn på sitt förstaspråk redan 
före skolstarten. I slutet av förskoleåldern har barnet tillägnat sig en mängd olika språkfärdigheter och 
barnets uttal är då etablerat inom minst ett av de etablerade språken. Barnet äger då ett receptivt ordförråd 
på 8 000 till 10 000 ord . Utbyggnaden utgörs av ordförråd och specialordförråd och språkliga drag knutna 
till läsning och skrivning, liksom utveckling av diskurs kring faktatexter och så vidare (Viberg,1993).  
Barn som först under skoltiden lär sig ett andraspråk har inte haft möjlighet att tillägna sig den språkliga 
basen. Andraspråksinlärare kan inte som med förstaspråket utveckla basen först utan måste tillägna sig 
basen och utbyggnaden samtidigt. För framgång i skolans ämnesundervisning 
krävs inte i första hand ett grammatiskt och uttalsmässigt korrekt språk, utan ett språk 
som fungerar som redskap för tänkande och lärande (Abrahamsson & Bergman, 2006).  
Påbörjad inlärning av ett språk i tidig ålder ger i allmänhet högre slutnivå. Å andra sidan verkar äldre barn 
lära sig fortare än yngre barn på tidigare stadier åtminstone gällande ordförråd och grammatik. I 
genomsnitt tar det 5 - 8 år för barn att tillägna sig andraspråk på samma nivå som infödda. Enligt en 
undersökning av Collier (1887) ser det ut enligt följande tabell:  
 
Ankomstålder       Genomsnittlig tidsåtgång 
5-7 år                      3-8 år 
8-11 år                    2-5 år 
12-15 år                  6-8 år 
 
Snabbast går det för barn i förpuberteten (8-11 år), medan det för de något yngre (5-7 år) går 
långsammare. Svårast att nå åldersadekvat nivå tycks det vara för de äldre barnen (12 -15 år).  
Små barn börjar tala vid omkring 12 månaders ålder. Ordförrådet senare, vid 17 till 42 månader, var sämre 
hos tvåspråkiga barn gällande majoritetsspråket, men inte när man la ihop barnets båda språk, då var 
ordförråden lika bra hos de båda testgrupperna. En orsak är språkblandning, något som sker innan det lilla 
barnet är medvetet om att det har två språk omkring sig (Viberg, 1993). 
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3.3.5 Föräldrarna kring barnets flerspråkighet 
Det är den enskilda familjen som utifrån sin situation och sina behov som väljer huruvida och hur barnet 
ska fostras tvåspråkigt (Tuomela, 2001). Tuomela redovisar föräldrars skäl till att deras barn deltar i 
skolans modersmålsundervisning, och att de är såväl språkliga som utomspråkliga: de vill att barnen ska 
kunna kommunicera med släktingar och att de ska lära sig läsa och skriva på modersmålet. De anser även 
att barnen behöver undervisning för att kunna utveckla och upprätthålla språket. Som tidigare omnämnts 
lyfter han fram att en del forskare hävdar att om eleven först utvecklar modersmålet på hög nivå så ger det 
goda förutsättningar för senare inlärning av svenska språket (Tuomela, 2001). 
 
Utifrån föräldrarnas ställningstagande om vilken grad av tvåspråkighet de önskar att deras barn skall 
utveckla menar Arnberg (2004) att de måste medverka till barnets språkutveckling på olika sätt: 
1. ”Passiv” tvåspråkighet innebär att barnet förstår minoritetsspråket men är kanske inte i stånd att tala det. 
Det kräver att föräldrarna fortsätter att tala minoritetsspråket med barnet och uppmuntrar barnet att 
åtminstone lyssna på det så mycket som möjligt, även om det inte vill tala det. 
2. ”Aktiv” tvåspråkighet innebär att barnet förväntas förutom att förstå minoritetsspråket, också i någon 
mån kunna tala det. Det kräver att föräldrarna aktivt uppmuntrar barnet att alltid använda 
minoritetsspråket och att föräldrarna använda detta språk i hemmet. Föräldrarna behöver öka barnets 
möjligheter att tala minoritetsspråket med personer som har detta språk som modersmål, såväl inom som 
utanför hemmet. Barnet behöver få så mycket kontakt med minoritetsspråket som möjligt. 
3. ”Hög grad” av tvåspråkighet innebär att barnet är nästan lika skickligt som infödda talare i bägge 
språken. Familjespråket måste sannolikt vara minoritetsspråket om det inte finns tillgång till något slags 
tvåspråkig skolgång. Om möjligt bör tid tillbringas i länder där minoritetsspråket talas. Önskvärt om 
barnet kan gå i någon form av tvåspråkig undervisning (Arnberg, 2004).  
 
3.3.6 Vetenskap och praktik 
Vygotskij menade att pedagogens viktiga roll är att tillhandahålla ett språk och planera för aktiviteter som 
utmanar barnet inom dess proximala utvecklingszon. Det vill säga att bygga på det redan befintliga för att 
skapa sammanhang och mening, men samtidigt erbjuda nya begrepp och upplevelser. På så vis sker en 
ständig utveckling (Vygotskij, 1934/1999). 
Denna sociokulturella utvecklingssyn skiljer sig från tidigare etablerad kognitiv utvecklingssyn med bland 
annat Piaget och Fröbel som dominerande pedagogiken, även om de främst sågs som psykologer. Enligt 
dem sker barnets utveckling genom att barnet når olika i förhand biologiskt förankrade stadier. Utveckling 
sker med andra ord när barnet så att säga är moget för det.  
 
”Den gamla utvecklingspsykologin fokuserade på barnets funktioner och bortsåg från barnets relation med andra, 
det vill säga interaktionen, samspelet eller de mellanmänskliga relationerna.”                (M. Ahlström, 2006). 
                                                                                                                                        
Det kan beskrivas som att vi har gått från en utvecklingssyn som intresserar sig för vad barnet bär för 
utvecklingspotential inom sig till en utvecklingssyn som ser till sambandet mellan individen och dess 
omgivning. En sociokulturell utvecklingssyn innebär att till exempel pedagogen och miljön på förskolan 
får en stor betydelse för barnets utvecklingsmöjligheter. Det innebär även att barnet själv är delaktigt i sitt 
eget lärande och i sin utveckling. Därför behöver pedagogen och miljön locka barnet till aktivt 
engagemang och erbjuda många olika språkliga sammanhang. 
 
”Vem jag är eller blir, eller ibland till och med känner att jag kan välja att vara, beror på vilket sammanhang jag 
befinner mig i och vilka människor jag där träffar. Vilken blick de har på mig och vilken blick jag har på dem; hur 
jag positionerar mig i förhållande till dem och hur de positionerar sig till mig.” (Lenz Taguchi, 2004, s.59). 
 
Omgivningen medverkar till att barnets utveckling antingen underlättas eller hindras av ett komplicerat 
samspel mellan kulturella förhållanden, sociala interaktioner och det enskilda barnets möjligheter och 
begränsningar. Det innebär ett pedagogiskt ställningstagande som förespråkar att det i förskolans 
pedagogiska verksamhet bör infogas en utvecklingssyn som bygger på pedagogers insikt och tro på 
barnets egna inneboende kompetenser (Lenz Taguchi, 2004).  
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Inom utvecklingspsykologin har begreppet ”det kompetenta barnet” funnits med sedan sjuttiotalet. 
Begreppet det kompetenta barnet fick spridning inom den pedagogiska verksamheten under slutet av 
nittiotalet bland annat genom den danske pedagogen och psykologen Dion Sommer (1997). En anledning 
till att begreppet används allt mer är att spädbarnsforskningen gång på gång visar på hur barn har 
kompetenser och förmågor på mycket tidigare åldersnivåer än man tidigare trott. Hur barnets inneboende 
kompetenser kommer att utvecklas är dock beroende av barnets relation med sin omvärld (Pramling 
Samuelsson, 1999). 
 
Gällande normer är med och skapar en bild hos pedagogen av vilka barn som är kompetenta respektive 
avvikande eller extra behövande. Dessa normer vilar på en teoretisk pedagogisk grundsyn som synliggörs 
genom pedagogens handlingar och den miljö hon eller han medverkar till att skapa. Det visar att det tar tid 
från det att ett begrepp börjar användas inom en vetenskaplig disciplin tills det blir mer allmänt vedertaget 
och når den pedagogiska praktiken. Det visar även på den skillnad och klyfta som existerar mellan modern 
utvecklingspsykologi och den tolkning som den praktiska pedagogiken gör. Undersökningar som har 
genomförts på svenska förskolor synliggör att den rådande utvecklingspsykologiska diskursen fortfarande 
får pedagogerna att fokusera på och identifiera barnens brister snarare än deras begåvningar och 
kompetenser. Det pekar på att det ännu kan vara långt kvar innan den pedagogiska praktiken stämmer med 
vad som enligt Lenz Taguchi kan beskrivas som en ännu så länge visionär läroplansdiskurs (Lenz 
Taguchi, 2004). 
Pedagogens värderingar återspeglas i hans eller hennes tankar om hur barn utvecklas och lär. Dessa 
uppfattningar återspeglas i sin tur i arbetssätt och handlingar och får därmed en avgörande betydelse för 
barnets utveckling utifrån ett sociokulturellt synsätt. Ur ett sådant perspektiv är det viktigt att pedagogen 
blir medveten om sin egen förförståelse och har förmåga och tillfälle att kritiskt analysera sin verksamhet 
och på vilka teorier och värderingar den vilar. Det är en förutsättning för att medverka till en utveckling av 
praktiken (Lenz Taguchi, 2004). 
 
”Pedagogens uppgift är att driva utveckling istället för att sätta tak.” (M. Ahlström, 2006).  
 
3.3.7 Språkstödjande arbete i förskolans verksamhet 
Enligt Vygotskij lär vi genom att först delta i en språklig aktivitet tillsammans med andra och sedan 
reflektera för oss själva och internalisera nya erfarenheter med tidigare och på så sätt göra kunskapen till 
vår egen. För att de processer som leder till språklig och kognitiv utveckling enligt en sociokulturell teori 
ska möjliggöras krävs det olika ”rum” i barnets omgivande miljö (Strandberg, 2006). Förskolan behöver  
organisera en miljö som innehåller dessa rum. Det handlar dels om rum i den fysiska miljön, men även om 
rum i tiden. Konsekvensen av den rumsliga och tidssatta organisationen behöver övervägas.  
Det behövs rum för ett kollektivt möte eftersom lärandet sker i en kulturell gemenskap. En plats för ett 
möte med förutsättningar för engagemang; intresse, vilja och samförstånd. Det kan ske om det skapas 
mening och sammanhang så att var och en är klar över syftet med mötet. I mötet visar deltagarna varandra 
ömsesidig respekt, man lyssnar på varandra och man tar sig tid (Strandberg, 2006). Det är en beskrivning 
som kan jämföras och liknas vid det Vygotskij benämner medierat lärande (Vygotskij, 1934/1999). Det 
krävs dessutom rum för barnets eget utforskande och experimenterande för att ytterligare pröva, befästa 
och på ett kreativt sätt göra om det kollektiva lärandet till egen kunskap. Dessutom krävs rum för 
reflektion där barnet får möjlighet att göra återblickar till det barnet har upplevt och lägga dessa nya 
erfarenheter till tidigare. På så sätt internaliseras det nya med det redan erfarna så att nya slutsatser kan 
dras. Då har barnet internerat ny kunskap. En miljö som erbjuder dessa olika rum skulle ge förutsättningar 
för Vygotskijs teori om ett lärande som först sker i språkliga och kulturella sammanhang tillsammans med 
andra för att sedan genom reflektion bli till ett eget inre lärande (Strandberg, 2006). 
Miljön bör vara föränderlig för att kunna anpassas till nya behov som uppstår. Det kan handla om att nya 
intresseområden uppstått eller att barnet behöver nya utmaningar för att komma vidare i sin utveckling. 
Barnet behöver språklig stimulans i olika sammanhang. Miljön på förskolan kan på ett medvetet sätt 
användas för att skapa sådana olika sammanhang genom att erbjuda ett varierat innehåll i form av 
material, som erbjuder olika upplevelser och stimulerar till kommunikation. Det i sin tur stimulerar 
barnets begreppsutveckling och förståelse av sin omvärld. När det gäller miljön på förskolorna så finns det 
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forskning som pekar på att det pedagogiska rummet antingen kan erbjuda eller sakna möjligheter för 
barnet att stimuleras i sin utveckling. Utifrån en sociokulturell teori som betonar betydelsen av samspelet 
mellan individen och dess omgivning som avgörande för lärande och utveckling av inneboende 
kompetenser så blir såväl samspelet mellan barn och pedagog liksom samspelet mellan barn och miljö av 
stor vikt (Nordin Hultman, 2006).   
Flera forskare pekar på vinsten med att organisera och att arbeta med barnen i smågrupper eftersom det 
ökar såväl barnets möjligheter till aktivt användande av det verbala språket, som pedagogens anpassning 
till enskilda barnets utvecklingsnivå. Barnen kan dela upp sig mellan olika aktiviteter genom att 
tillexempel stationer eller hörnor skapas. Ju närmare aktivitetens centrum individen befinner sig desto mer 
gynnas engagemang och aktivt deltagande, det vill säga desto mer lärande sker (Tuomela, 2001; 
Strandberg, 2006). 
Vid genomförandet av planerade aktiviteter krävs att alla är aktivt delaktiga för att individuellt lärande ska 
ske. Pedagog och barn måste samspela, interagera och kommunicera med varandra. Det räcker alltså inte 
att pedagogen förmedlar kunskap till barnet. 
Tecken på interaktion är ofta tecken på lärande och stimulerar till språkutveckling. Aktivt deltagande sker 
inte endast då barnet är med och utför konkreta handlingar eller uttrycker sig verbalt. Även att iaktta och 
härma är ett led i lärande och utveckling och tecken på en pågående läroprocess. Att härma bör därför inte 
ses som fusk och att ”bara” sitta och iaktta bör därför inte nedvärderas. Det är viktigt att alla deltagarna i 
en aktivitet befinner sig nära aktivitetens centrum för att ett aktivt lärande ska vara möjligt för var och en. 
Pedagogen behöver planera för att ingen hamnar vid sidan av eller långt bak i gruppen. Slutligen krävs det 
efter avslutad aktivitet att tillfälle ges för individuell reflektion så att barnet får möjlighet att ta in och 
lägga till nya begrepp och erfarenheter till tidigare etablerade begrepp så att utveckling sker. Då har barnet 
berikats med nya redskap att använda för fortsatt utveckling (Strandberg, 2006). 
 
Den viktigaste grunden för att lära sig ett språk är att uppleva språket som meningsfullt att använda 
(Tuomela, 2001). För att språkfärdigheten skall utvecklas bör språket vara begripligt och samtidigt ligga 
något över den språknivå som inläraren befinner sig på. Pedagogen bör planera aktiviteter och använda ett 
språk som utgår från begrepp som individen redan behärskar, för att tillföra nya begrepp. Språkutveckling 
och lärande kan då ske i en gemensam aktivitet som utgår från barnets tidigare erfarenheter. Aktiviteten 
ska ske i ett ömsesidigt samspel, en interaktion, mellan barn och pedagog. Inflödet i kommunikationen 
görs begripligt genom samtalets interaktionsstruktur, det vill säga att det anpassas i en förhandling mellan 
barn och pedagog. Förhandlingen innebär att man kommer överens om en betydelse till exempel genom 
repetitioner, förståelser och begäran om förtydligande. Det är viktigt att pedagogen bidrar med varierat 
inflöde och ger möjlighet åt barnet att själv producera språk. I en sådan interaktion bearbetas och 
omorganiseras redan etablerad kunskap under till stor del omedvetna kognitiva processer (Viberg, 1993). 
Det kan jämföras med tidigare beskrivning av hur internalisering leder till begreppsutveckling (Vygotskij, 
1934/1999). 
Pedagogen behöver dessutom planera för aktivitetens förberedelse, genomförande och avslut där alla steg 
är lika viktiga för barnets språkutveckling och lärande. Aktiviteten behöver ske i ett meningsfullt 
sammanhang för att vara begriplig och skapa motivation hos barnet att vara delaktig.  I förberedelsen av 
aktiviteten behöver pedagogen iaktta och ta reda på individens tidigare erfarenheter och intressen för att 
kunna lägga aktiviteten på en lagom svår och utmanande nivå, det vill säga inom den proximala 
utvecklingszonen (Vygotskij, 1934/1999). Genom att pedagogen skaffar sig förståelse för barnets tankar 
och kopplar det nya till barnets tidigare erfarenheter kan hon eller han stimulera och utmana barnets 
tänkande och språk. Det kan beskrivas som att pedagogen bör använda sig av en lyssnandets pedagogik 
där pedagogen genom observationer i nära samspel och i dialog med barnet får nyckeln till barnets 
förförståelse och aktuella utvecklingsnivå (Åberg, 2005). För att få tillgång till barnets föreställningsvärld 
som grundar sig på dess tidigare kunskaper och upplevelser behöver pedagogen lyssna till barnet för att 
sedan vara med och i dialog klä barnets upplevelser och tankar i språk och utmana med nya begrepp. Det 
kräver emellertid ödmjukhet och lyhördhet att tolka små barns uttryckssätt (Lindahl, 2002). De 
pedagogiska förhållningssätt som beskrivs av Åberg (2005) och Lindahl (2002) syftar till att skaffa sig 
kunskap om barnets befintliga utvecklingsnivå. 
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När pedagogen utgår från barnets egna intressen vid val av aktiviteter, medel och material kan goda 
förutsättningar skapas för lärande och språkutveckling (Fast, 2007). När barnet tycker att något är 
intressant och kan relatera till kända saker är det lättare för honom eller henne att känna sig delaktig och 
bli engagerad. Det kan bli en stor utmaning även för pedagogen eftersom barnens intressen och 
erfarenheter kanske ligger långt från pedagogens egna. Fast (2007) beskriver hur skolan av tradition mer 
övar än engagerar barnen. Det skulle enligt ovan framlagda teorier bidra till en försenad språkutveckling 
och i förlängningen även till en försenad skriv- och läsinlärning. Författaren pekar på hur vuxna har lärt 
sig vad som betraktas som korrekt och konventionellt och att vi vill föra över det på barnen. Men ofta 
strider detta mot barnens egna intressen. När ett barn är igång och utforskar något nytt så är det med glädje 
och intresse och inte utifrån vad som är rätt eller fel. Det tycks inte finnas några gränser för vad barn kan 
lära sig i samband med sina leksaker. De involveras i aktiviteter där de beskriver, berättar, läser och 
skriver med anknytning till sina leksaker och de får samtidigt en social tillhörighet genom att dela en 
mängd symboler med sina kamrater. Att populärkulturen skulle kunna utnyttjas i arbetet med flerspråkiga 
barns språkutveckling stöds av att hur den tycks bidra till att överskrida gränser (Fast, 2007). 
 
”Barn från alla kulturella, språkliga och socioekonomiska bakgrunder delar intressen, förståelse, bilder, ikoner, 
texter.”  (Fast, s 128) 
 
Sagor och berättelser används ofta av pedagoger i förskolan som ett sätt stödja barnens språkutveckling. 
Högläsning bidrar till att ge barnet ett större ordförråd, bättre uttal och en ökad syntaxkunskap. För att 
stimulera till språkutveckling behöver pedagogen föra en dialog med barnet under läsningen där man 
samtalar kring bilder och förklarar det som är svårt. Samspelet mellan barn och vuxen under läsning är 
viktig. En dialogisk högläsning stimulerar språkutvecklingen och bidrar på så vis även till att stärka 
barnets självförtroende. Självtillit och språklig säkerhet är i sin tur viktiga faktorer för framtida 
läsinlärning. Sagoläsning kan även bidra till barnets emotionella utveckling (Westerlund & Segnestam, 
1988). 
Fantasin och föreställningsförmågan har avgörande betydelse för abstrakt tänkande och tränas ofta i 
barnets lek. Förmågan att leka hänger samman med förmågan att kommunicera på olika plan. Barnet 
behöver kunna leka för att senare kunna tillgodogöra sig formell undervisning som ställer krav på förmåga 
att väcka inre meningsfulla bilder, vilket har sin grund i lekens låtsashandlingar. Leken ger barnet tillfälle 
att iaktta och härma andra vilket är ett tecken på att aktivt lärande sker som tidigare påpekats. Barns 
språkliga förenklingar innan barnet behärskar språket fullt ut kräver sitt sammanhang för att förstås, och 
leken kan utgöra ett sådant sammanhang (Ahlström, 2002). Det kan tolkas som att det Vygotskij beskriver 
som begreppsbildning sker med lekens hjälp genom att barnet internaliserar nya begrepp med gamla så att 
barnet skapar sin egen begreppsförståelse (Vygotskij, 1934/1999). 
 
3.3.8 Sammanfattning av teori- och litteraturdel 
Som nämnts innebär ett sociokulturellt perspektiv på lärandet att barns språkutveckling sker i samspel 
med dess omgivning (Vygotskij, 1934/1999). Vygotskij menade att barnets språkutveckling hör ihop med 
dess kognitiva utveckling. En god språkutveckling är en förutsättning för barnets hela utveckling eftersom 
språk- och tankeutveckling påverkar barnets sociala och psykiska utveckling. Barnet tillägnar sig spontana 
begrepp i sociala och naturliga situationer. De ligger till grund för utvecklingen av vetenskapliga begrepp. 
Vetenskapliga begrepp är teoretiska och produkten av ett tillrättalagt lärande i en pedagogisk aktivitet och 
har från början en abstrakt och generell innebörd som blir mer konkret när den får större innebörd för 
individen. Att lära sig ett begrepp innebär att förstå vad som ligger bakom begreppet. Pedagogen behöver 
planera för aktiviteter där elevens erfarenheter får möta vetenskapens begrepp. Det pedagogen förmedlar 
måste vara så begripligt att barnet motiveras att internalisera de nya erfarenheterna.  
Pedagogen ska utmana elevernas tänkande inom den proximala utvecklingszonen, det vill säga inom 
avståndet mellan barnets faktiska och potentiella utvecklingsnivå. Där finns outvecklade funktioner som 
kan aktiveras med hjälp utifrån. Pedagogen ska ge nya utmaningar så att barnet kan gå från det kända mot 
det okända i en ständig utveckling. I samarbete med andra klarar barnet att lösa svårare uppgifter än det 
skulle klara själv. Att få hjälp av mer kompetenta personer blir en viktig drivkraft i barnets utveckling.  Så 
småningom kommer barnet att kunna göra det själv. Pedagogens uppgift är att stimulera barnets aktiviteter 
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tills barnet kan fortsätta aktiviteten utan stöd.  
När barnet lär sig ett nytt språk så sker en ömsesidig påverkan mellan förstaspråksutveckling och 
andraspråksutveckling. Modersmålet utgör grunden för inlärning av andraspråket. Språkens ömsesidiga 
påverkan av varandra innebär att även modersmålet utvecklas vid inlärning av andraspråk och vice versa. 
Språklig utveckling kommer först och påverkar individens kognitiva utveckling. Desto fler språk en 
människa kan desto fler verktyg har tanken att tillgå. Det innebär en rikare verklighet som erbjuder större 
möjlighet till kreativ aktivitet. Det råder ett kausalt samband mellan tvåspråkighet och kognitiv utveckling 
(Vygotskij, 1934/1999).  
För att utveckla sin kommunikativa språkförmåga behöver barnet förvärva dels en organisatorisk 
kompetens och dels en pragmatisk kompetens. Den organisatoriska kompetensen handlar om kunskaper 
om språksystemet. Den pragmatiska kompetensen handlar om kunskap om språkanvändning. Dessutom 
utvecklar alla ett mått av strategisk kompetens (Abrahamsson & Bergman, 2006).   
Ett utvecklat språk kan beskrivas som bestående av en bas- och en utbyggnadsdel (Viberg, Tuomela och 
Bergman, 1993). Basen utvecklas först och utgör det språk som utbyggnaden senare baseras på. Det tar 
omkring sju år att utveckla baskompetensen vilket i princip motsvaras av barnets förskoletid. När barnet 
sedan kommer till skolan möter han eller hon ett språk som är mer avancerat, språkets utbyggnadsdel. Om 
barnet inte har erövrat tillräckliga kompetenser under sin tidiga språkutveckling utan har outvecklade 
luckor i basen så genererar det i sin tur luckor i utbyggnaden. Medan barnet utvecklar sitt språk för att 
fylla luckorna i basen så fortgår undervisningen på utbyggnadsbasis. Effekten blir ett allt större glapp 
mellan elever som fortsätter utveckla sin språkliga utbyggnadsdel och kognitiva kunskapsinlärning och 
elever som håller på att hämta igen tidigare missad språkutveckling (Viberg, Tuomela och Bergman, 
1993).  
Det krävs av tvåspråkiga att de når en hög nivå i sin tvåspråkiga utveckling för att de ska kunna ta del av 
tvåspråkighetens fördelar av utvecklingen av kognitiva färdigheter. Det leder till pedagogiska 
frågeställningar om vad som ger de bästa betingelserna för att stödja utvecklingen av en välutvecklad 
flerspråkighet. Man bör stödja barnets språkutveckling genom följa en axel genom att gå från låg kognitiv 
svårighetsgrad mot en successivt högre kognitiv svårighetsgrad samtidigt som man använder sig av ett 
innehåll som går från situationsberoende mot situationsoberoende (Cummins,1987; Bråten, 1998). 
 Barn med annat modersmål än svenska i svensk grupp har i regel goda möjligheter att använda svenska 
språket men få att använda modersmålet. De får därmed inte förutsättningar att utveckla sitt modersmål på 
hög nivå. Det krävs att i alla fall lära sig ett språk för att undgå negativa språkliga och kognitiva resultat. 
Mer avancerad språkutveckling äger rum vid så kallad pushed output som, det vill säga när man ställer 
krav på inläraren att uttrycka sig så precist som möjligt. Pedagogen behöver tänka språk hela tiden i 
arbetet med barn som har svenska som andra språk och locka barnet att använda språket. En intresserad 
lyssnare som anpassar sitt språk till barnets förståelsenivå är viktigaste faktorn vid språkutveckling 
(Tuomela, 2001). 
Individens sociala situation har betydelse för dess tvåspråkiga utveckling vilket syftar på sociala faktorer 
av betydelse för i vilken grad eleverna kommer i kontakt med sitt första och andraspråk, samt vilka 
attityder inläraren har till inlärningen av sitt första och andraspråk. Attityden till språket är viktigare än 
kunskapen om det. Barnet behöver erbjudas möjligheter att använda språket i olika sammanhang. 
Språkforskarna använder begreppet domän och menar att andraspråket exponeras oftast tillräckligt inom 
olika domäner hos flerspråkiga barn som växer upp i Sverige medan förstaspråket löper risk att exponeras 
i ett fåtal domäner. (Viberg, 1993; Tuomela, 2001). 
Ojämn maktbalans mellan olika sociala grupper motiverar individer att tillhöra en grupp som värderas 
positivt. Bland majoritetsmedlemmarna finns ofta en positiv åtskiljande gruppidentitet som de inte vill 
förändra för att inte förlora makt. Familjen väljer huruvida barnet ska fostras tvåspråkigt och vilket mål 
man har för barnets tvåspråkighet. Föräldrarnas skäl till att vilja att deras barn deltar i 
modersmålsundervisning kan vara såväl språkliga som utomspråkliga. (Tuomela, 2001).  
I förskolans pedagogiska verksamhet bör råda en utvecklingssyn som bygger på pedagogers tro på barnets 
inneboende kompetenser. Den rådande utvecklingspsykologiska diskursen bland många pedagoger på 
förskolor får dem att fokusera på barnens brister snarare än deras kompetenser. Värderingar återspeglas i 
pedagogens arbetssätt och får därmed betydelse för barnets utveckling utifrån ett sociokulturellt synsätt 
(Lenz Taguchi, 2004).  
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Barnens egna intressen och engagemang kan ligga långt från tidigare traditionellt använt material i 
förskola och skola. Vuxna har lärt sig vad som betraktas som korrekt och vill föra över det på barnen trots 
att det ofta strider mot barnens egna intressen. Populärkulturen skulle även kunna utnyttjas i arbetet med 
flerspråkiga barns språkutveckling genom att den tycks överskrida gränser genom att fånga intresset hos 
barn med olika kulturtillhörigheter och språk (Fast, 2007). 
I miljön behövs rum för lärande i en kulturell gemenskap och det krävs rum för barnet att på ett kreativt 
sätt göra om det kollektiva lärandet till egen kunskap. Det krävs även rum för reflektion där barnet får 
möjlighet att göra återblickar till det den upplevt och internalisera det nya med det gamla (Strandberg, 
2006).  
Miljön behöver vara förändringsbar för att kunna ge nya utmaningar och den kan på ett medvetet sätt 
användas för att skapa olika språkliga sammanhang. Enligt en sociokulturell teori som betonar samspelet 
mellan individ och omgivning som avgörande för utveckling av inneboende kompetenser blir samspelet 
mellan barn och pedagog liksom samspelet mellan barn och miljö avgörande för barnets utveckling 
(Nordin Hultman, 2006).   
Forskning påpekar vinsten med att organisera arbetet med barn i små grupper. Det ökar barnets möjlighet 
till aktiv delaktighet och språklig produktion, liksom pedagogens anpassning till barnets utvecklingsnivå. 
Ju närmare aktivitetens centrum individen befinner sig desto mer engageras han eller hon i aktivt 
deltagande och desto mer lärande sker. Miljön bör därför organiseras för att möjliggöra arbete i små 
grupper (Tuomela, 2001; Strandberg, 2006). 
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Metod och genomförande  
I undersökningen har videoobservationer gjorts på det kommunikativt språkliga samspelet mellan 
pedagoger och barn i två olika situationer; en vuxenledd planerad pedagogisk aktivitet och en lunchmåltid. 
Syftet var att undersöka i vilken utsträckning förskolepedagoger visar ett språkstödjande arbetssätt i olika 
situationer som kan beskrivas och tolkas som att de aktivt stödjer flerspråkiga barns utveckling av 
modersmål och svenska språket.  
En kvantitativ studie av vem eller vilka som står för det verbala flödet under en femminutersperiod av de 
filmade episoderna har gjorts. Resultatet av det presenteras i form av stapeldiagram. 
I undersökningen har även de pedagoger som deltog i de filmade aktiviteterna intervjuats om sina tankar 
kring barns språkutveckling och flerspråkighet, samt om deras samverkan med barnens familjer. 
Intervjuerna har spelats in på band. Syftet med intervjuerna var att ta del av vilka tankar, föreställningar 
och teoretiska kunskaper som pedagogen gav uttryck för kring ett språkstödjande arbetssätt och om 
flerspråkiga barns språkutveckling. De berättade även om vilken samverkan som skett med föräldrar till 
flerspråkiga barn. 
De begrepp som fokuserats på i den empiriska undersökningen, liksom vid analysen och diskussionen av 
resultatet är hämtade från Vygotskijs språkutvecklingsteorier. Även begrepp från senare språkforskning 
om vad som utgör kvalitativa insatser för språkutveckling hos flerspråkiga barn har använts.  
 

4.1 Urval av områden och undersökningsgrupper 
Studien har genomförts på sex olika förskolor. Urvalet av förskolor har gjorts så att fyra ligger inom 
Stockholms stad och två i en närliggande kommun tillhörande Stor-Stockholmsområdet. De representerar 
olika områden där invandrartätheten varierar mellan trettio och sextio procent. Det var ett medvetet val att 
genomföra undersökningen i såväl invandrartäta områden och förskolor som i traditionellt 
svenskdominerade områden och förskolor. Pedagogerna där undersökningarna gjorts har olika erfarenhet 
av invandring och i att ta emot barn med annat modersmål än svenska. Syftet med urvalet var att 
undersöka huruvida det eventuellt skulle framkomma skillnader eller likheter i arbetet kring barnens 
språkutveckling som eventuellt kan relateras till skillnader i pedagogernas erfarenheter utifrån att de 
arbetar i områden med olika kulturer och socioekonomiska villkor. Det ger möjlighet till en spridning av 
det insamlade materialet som kan tänkas bidra till undersökningens ökade validitet. Man kan anta att 
komplexiteten i förskolornas förutsättningar, villkor och behov gör det möjligt att få syn på skillnader och 
likheter. Med det vill minskas risken för förenklingar och generaliseringar i analyser och 
resultatredovisning.  
 
Beskrivning av område 1: Förskolorna Liljekonvaljen och Solrosen ligger i Tallunden (fingerade 
namn) som är en förortskommun till Stockholm. Antalet boende i området var år 2004 nästan 13 000 och 
drygt 55 % av invånarna har utländsk bakgrund.  
Antalet förvärvsarbetande av de boende i åldern 20 - 64 år var drygt 60 %, med en sammanräknad 
förvärvsinkomst på knappt 200 000 kronor/år.  
Andelen boende i området med eftergymnasial utbildning om minst 3 år var drygt 30 %. Antalet familjer 
med försörjningsstöd i området är fler än 700 familjer (SCB). 
 
Beskrivning av område 2: Förskolorna Gullvivan och Kaprifolen ligger i Ekviken (fingerade namn) 
som är en stadsdel tillhörande Stockholm.  
Antal boende i området var år 2005 drygt 2 600. Fler än 30 % av invånarna har utländsk bakgrund. 
Antalet förvärvsarbetande i området var mer än 70 %, med en sammanräknad förvärvsinkomst på drygt 
250 000 kronor/år. 
Andelen boende i området med eftergymnasial utbildning om minst 3 år något mer än 40 %. Antalet 
familjer med försörjningsstöd i området var fler än 100 familjer (SCB). 
 
Beskrivning av område 3: Förskolorna Eternellen och Blåsippan ligger i Hammarstad (fingerade 
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namn) som är en stadsdel tillhörande Stockholm. Antalet boende i området var år 2005 drygt 15 600. 
Drygt 60 % av invånarna har utländsk bakgrund. 
Antalet förvärvsarbetande av de boende i åldern 20 - 64 år var under 50 %, med en sammanräknad 
förvärvsinkomst på drygt 150 000 kronor/ år. 
Andelen boende i området med eftergymnasial utbildning var knappt 20 %. Andelen familjer med 
försörjningsstöd i området var knappt 30 % (SCB). 
 
Undersökningsgrupper.   
Observationer med videokamera gjordes på sex förskolor. Sex förskolegrupper med barn i varierande 
ålder mellan 2 – 6 år filmades under en pedagogiskt planerad aktivitet (Observationssituation typ I). I 
varje barngrupp fanns även en pedagog. 
Ytterligare sex förskolegrupper med barn i varierande åldrar mellan 2 – 6 år filmades under en 
lunchsituation (Observationssituation typ II).  
Delvis utgjordes dessa grupper av samma barn men inte helt varvid man ändå får anse att de utgör två 
olika grupper. Sammanlagt filmades därmed tolv olika grupper.  
Samma pedagoger som deltog i observationssituation typ I deltog i observationssituation typ II. 
I intervjuerna deltog samma pedagoger som under de filmade situationerna, det vill säga sammanlagt sex 
pedagoger.   
 
På varje förskola tillfrågades en pedagog om att delta i studien tillsammans med sin barngrupp (se 
missivbrev, bilaga 2). Pedagoger och barn som deltagit i studien är inte särskilt utvalda på annat sätt än att 
villkoren var att det skulle finnas barn med annat modersmål i barngruppen och att vi fick studera två 
grupper i varje område. Barn med annat modersmål än svenska skulle medverka i de aktiviteter och under 
de lunchstunder vi filmade, men pedagogerna valde själva barngrupper och aktiviteter. Pedagogerna har 
funnits inom våra egna yrkesmässiga kontaktnät. Några har vi haft direktkontakt med tidigare och 
personligen tillfrågat om deltagande. Andra pedagoger har vi kontaktat med hjälp av mellanhänder av 
språkintresserade pedagoger vi har kontakt med. Samtliga medverkande pedagoger har pedagogisk 
högskoleexamen.  
En översikt av de i observationerna medverkande, och likaledes intervjuade, pedagogerna och deras 
utbildningsbakgrund ges i följande figur:  
 
 
Pedagog 
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Elisabeth

 
Lena 

 
Jim 

Utbildning: 
 

Lärare mot 
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dokumenta-
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Figur 6: De medverkade pedagogernas utbildningsbakgrund. 
 

 
 
Föräldrar till de barn som skulle medverka i våra observationer fick information via missivbrev (bilaga nr 
3). Samtliga föräldrar godkände deras barns medverkan och bekräftade det med namnunderskrifter på 
missivbrevets svarstalong.  
 

4.2 Etiska aspekter och missivbrev 
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Ett missivbrev lämnades till pedagoger på de förskolor där vi önskade göra våra observationer. Brevet 
beskrev undersökningen och syftet med den. Efter samtycke från pedagogerna till att göra våra 
observationer på deras förskolor, lämnades ännu ett missivbrev som pedagogerna vidarebefordrade till 
föräldrarna. Missivbrevet innehöll erforderliga uppgifter och förfrågan om tillåtelse från dem att 
videofilma deras barn.  
(Missivbrev till pedagoger, bilaga 2; missivbrev till föräldrar, bilaga 3). 
I missivbreven beskrevs syftet med undersökningen och de etiska reglerna. Information gavs om att alla 
berörda är skyddade av sekretesslagen och att vi har tystnadsplikt. Vidare informerades om att endast vi 
som arbetar med undersökningen som skulle ta del av de direkta observationsresultaten. Upplysning gavs 
om att medverkan var frivillig och att anonymiteten garanterade att ingen kan identifiera dem som deltagit 
i studien. I arbetsmaterialet kring den empiriska studien har de medverkandes namn kodats, liksom 
förskolornas och områdenas namn (VR, 2002). 
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Datainsamlingsmetoder 
De datainsamlingsmetoder vi använt oss av i vår empiriska undersökning är dels videoobservationer av 
barn och pedagoger i olika situationer, dels intervjuer med pedagoger. 
 

5.1 Videoobservationer  
Genom att videoobservera två olika situationer, en planerad aktivitet och en lunchmåltid, ville vi 
undersöka i vilken utsträckning de bidrog till att aktivt stödja flerspråkiga barns utveckling av modersmål 
och svenska språket utifrån Vygotskijs teorier och modern språkforskning.  
Den språkliga aktiviteten är kopplad till sitt sammanhang genom att det påverkar typen av tal, innehåll och 
användning av begrepp. Aktuell forskning betonar att förekomsten av språkliga genrer och domäner är 
betydelsefulla faktorer för barnets språkliga och kognitiva utveckling. Barnen behöver möta och använda 
sitt språk i många olika sammanhang för att inte riskera att utveckla ett ensidigt bruk av språkliga begrepp 
på vissa områden medan det kan bli fattigt på språklig kompetens inom andra områden. (Gibbons, 2006; 
Tuomela, 2001).  
Det var motivet till valet av två skilda typer av observerade situationer. Syftet var att se om och i så fall 
vilka språkstödjande tillämpningar som synliggjordes i de olika situationerna utifrån de 
begreppskategorier vi valt att fokusera på. 
Enligt Vygotskij (1934/1999) skall undervisning präglas av dialog. Grunden till barnets utveckling och 
lärande sker när barnet samspelar med sin omgivning i en kollektiv och kulturell gemenskap. Genom 
socialt samspel med ett yttre språk lär sig barnet nya kognitiva strategier som överförs till en internaliserad 
tanke. Vygotskij menar att barnets inre begreppstänkande bildas under yttre påverkan, där interaktionen 
mellan utveckling och undervisning är en förutsättning för barnets lärande. Det är sådana situationer vi 
ville se om vi kunde finna genom att observera organiserade och planerade aktiviteter utifrån valda 
begreppskategorier. Begreppskategorier har valts utifrån Vygotskijs teori och forskningsresultat om 
viktiga faktorer för språkutveckling och är desamma som används vid analys av observationerna (se s36).  
  
Sammanlagt omfattas undersökningen av tolv filmade situationer av två olika typer. Tolv olika grupper 
med barn i olika åldrar medverkade tillsammans med en pedagog. Varje filmad situation omfattar cirka tio 
minuter. Ibland har kameran stängts av en stund och sedan satts på igen när aktiviteten skjutit ny fart. 
Videofilmning som metod motiveras av att man med videons hjälp kan lyfta ut bitar av verkligheten och 
se sådant som annars kanske inte skulle uppmärksammas i den ström av händelser som sker i samspelet 
mellan barn och mellan barn och pedagog. Genom att studera filmen vid flera tillfällen kan man reflektera 
över det man ser och finna nya detaljer och infallsvinklar (Pramling, Samuelsson & Lindahl, 1999). 
I denna studie har vi vid flertalet av tillfällena varit två observatörer. Det är en fördel bland annat för att 
den som tittar i kameran riskerar att missa sådant som är av vikt och som sker vid sidan av. Det medför 
även möjligheter att i efterhand göra upprepade kontroller av de iakttagelser som har gjorts. Vi har tidigare 
erfarenhet av att observera och videofilma situationer med barn i pedagogiska aktiviteter i förskolan 
(Tyrenberg & Kareliusson, 2004).  
Översikt av observationerna ges i följande figur: 
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Figur 7. Översikt över samtliga tolv videoobservationer 12 grupper på 6 förskolor. 
 

 
Dessutom har en kvantitativ sammanställning av en del av resultatet har gjorts för att belysa det verbala 
flödet i en femminutersperiod under filmade aktiviteter.  
 
 
 
 
 
 
5.2 Intervjuer 
Som komplement till de filmade situationerna har de sex pedagoger som medverkade i observationerna 
intervjuats. Intervjuerna syftar till att ge svar på uppsatsens frågeställning om vilka tankar, föreställningar 
och teoretiska kunskaper som pedagogen ger uttryck för kring ett språkstödjande arbetssätt som bidrar till 
flerspråkiga barns språkutveckling. Pedagogerna ombads även beskriva förskolornas samverkan med 
föräldrar.  
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Genom fokuserade intervjuer med ett antal öppna frågor så försökte vi följa pedagogernas egna 
tankegångar och stimulera dem genom att ställa följdfrågor till det de berättade. Som eget stöd och 
underlag hade vi ett antal i förväg formulerade frågor för att hålla fokus under intervjuerna(Bilaga 3). 
Intervjuerna kan beskrivas som kvalitativa då frågorna ställdes så att intervjupersonen kunde svara med 
egna ord, och där våra följfrågor syftade till att fördjupa pedagogens tankar och svar (Kvale, 1997). 
Intervjuerna gjordes i anslutning till observationstillfället så att pedagogerna ännu hade de observerade 
situationerna i gott minne. Intervjuerna spelades in på band. Bandupptagning gjorde det möjligt att 
koncentrera sig på att följa pedagogen i samtalet. Varje intervju tog cirka 30-45 minuter. Intervjuerna har 
skrivits ut i sin helhet som arbetsmaterial och delgivits de intervjuade. Resultatet från intervjuerna används 
även i undersökningens diskussions som en metodtriangulering för att styrka eventuellt samband mellan 
refererad teori och empiri (Kvale, 1997). 
 
5.3 Pilotstudier 
Innan observationer och intervjuer gjordes genomfördes två pilotstudier. Vid det ena tillfället filmades en 
samling med en barngrupp. Det gav tillfälle att pröva den tekniska utrustningen vilket hjälpte till att 
planera kommande placeringar i rummet, ljudupptagningar och ljussättningar. Det gav möjlighet att 
undersöka om vi skulle kunna observera det vi önskade och med kamerans hjälp dokumentera det vi 
behövde som material för att fånga de begreppskategorier vi valt att fokusera på. Det gav dessutom en 
uppfattning om vilken tids- beräkning som verkade relevant. En pilotintervju av en förskollärare 
genomfördes vilket ledde till vissa justeringar av de öppna frågeställningar som användes vid intervjuerna. 
Några av de första frågorna visade sig vara svåra att förstå, några ledde in på andra associationer och 
svarsområden än vad som var ämnat. Detta försökstillfälle gav även vägledning gällande tidsåtgång för 
intervjuerna. 
 

5.4 Reliabilitet och validitet 
Studien har reliabilitet genom att flera observationer har gjorts av liknande aktiviteter i olika grupper. På 
varje förskola har två olika typer av situationer filmats, dels en planerad aktivitet och dels en 
måltidssituation. De olika situationerna har analyserats med samma teoretiska begrepp. Det har gett 
struktur åt observationerna och systematik för analysresultatet. Det ger ett bredare empiriskt underlag för 
analys jämfört med att filma endast en specifik situation och kan bidra till ett sannare resultat kring om 
förskolan stimulerar barnens språkutveckling.  
För att öka validiteten har vi använt oss av triangulering, dels genom att göra flera observationer av 
samma fenomen i olika situationer, dels genom att komplettera observationerna med intervjuer. Att 
studera samma fenomen i olika situationer ger möjlighet att tolka variationer i resultat från de olika 
tillfällena. Det har gett ett rikligare underlag för undersökningens resultat. Genom kontinuerlig 
återkoppling till refererade språkutvecklingsteorier eftersträvas att sammanbinda de olika delarna till en 
förståelig helhet. Med viss vana från tidigare intervjuer har vi i intervjuerna försökt följa pedagogernas 
tankegång. för att minska intervjuareffekten, det vill säga att den intervjuade ger svar som de tror att 
intervjuaren förväntar sig av dem och som kanske avviker från de sanna värdena (Patel & Davidsson, 
2003). 
Med beskrivningar av observationstillfällen och med uttalanden från pedagogerna som belyser de olika 
kategorierna eftersträvas en kommunikativ validitet där läsaren själv ska kunna göra sig en uppfattning 
utifrån en tydlig situationsbild (Patel & Davidson, 2003). 
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5.5 Analys av observationer och intervjuer 
Genom att dels återge observerade situationer i löpande text, om än i sammanfattad form, och dels 
presentera delar av resultatet med hjälp av tabeller har kvantitativa och kvalitativa metoder har fått 
komplettera varandra (Lökken & Söbstad, 1995). Materialet från intervjuerna används huvudsakligen i 
diskussionsdelen för att tydliggöra och jämföra resultatet med observationerna. 
Att vi tillsammans genomfört de flesta av observationerna upplever vi har gett en ökad kvalité vid den 
efterföljande analysen då samtal och gemensamma reflektioner bidragit till en fördjupad och mer 
mångfasetterad bild av de filmade situationerna. För att inte färga och påverka varandra har vi gått till 
väga så att vi tillsammans tittat på filmen och gjort enskilda analyser som vi skrivit ned. Därefter har vi 
delgivit varandra våra iakttagelser och reflektioner. Vid tre tillfällen har vi genomfört observationer 
enskilt. Det har berott på exempelvis sjukdom i barngruppen som medfört att datum fått ändrats, vilket i 
sin tur medfört att vi tidsmässigt inte klarat att vara två vid varje tillfälle. Vid analysen av observationerna 
har vi dock alltid varit två. 
Som vid tidigare erfarenhet från videofilmning på förskolor upplevde vi att barnen framför allt, men även 
pedagogen, ganska snart kopplade bort oss och kameran. Så här i efterhand skall dock tillstås att 
videokameran kändes betydligt mer påtaglig och ibland rentav besvärande i samband med 
lunchfilmningarna. Kanske är det alltför intimt att bli filmad när man äter. 
När man tolkar resultatet i vår undersökning ska man inte bortse från att vår undersökning och vår närvaro 
med filmkamera uppmuntrar pedagogerna att visa det bästa. 
 
I analysen av de filmade observationerna har vi försökt att tolka situationerna utifrån viktiga faktorer 
enligt språkutvecklingsteorier och forskningsresultatet som beskrivits i litteraturdelen.  Dessa faktorer 
eller begreppskategorier är desamma som vi valt att fokusera på vid genomförandet av observationerna. 
Begreppen är hämtade från Vygotskijs språkutvecklingsteori och utifrån aktuell forskning om vad som är 
viktiga kvalitetsbegrepp för utveckling av flerspråkighet (Vygotskij, 1934/1999; Viberg, 1993; Tuomela, 
2001).  
Använda  begreppskategorier:   
Förmedla/ Lyssna/ Språkmedvetenhet/ Engagera/ Motivera 
Spontana begrepp/ Vetenskapliga begrepp/ Fantasi och kreativitet    
Proximal utvecklingszon/ Förförståelse/ Reflektion/ Begreppsförståelse/Kognition 
Gruppsammansättning/ Alla aktiva/ Hjälpa/ Imitera    
Miljö/ Rum/  Material/ Aktivitet/ Närhet till aktivitet 
Tid/ Sammanhang/ Inledning/ Genomförande/ Avslutning/ Uppföljning 
Tillåtenhet/ Inflytande/ Delaktighet/ Samverkan med föräldrar 
Input/ Output/ Pushed output 
 
Kvantitativ sammanställning av talutrymme. 
I en kvantitativ sammanställning av en del av resultatet har vi mätt vilka som använder talutrymmet under 
en femminutersperiod under filmade aktiviteter. Mätningen har gjorts under mitten av den filmade 
aktiviteten, eftersom vi upplevde att barnen då var som mest aktiva och delaktiga. Under inledningen var 
det pedagogen som tog fram material, berättade och instruerade och organiserade barnen i grupper och 
placeringar. Mot slutet förlorade både barn och pedagoger i fokus och började till exempel prata om vad 
som skulle hända sedan. 
Mätningen har gått till så att vi har delat upp 5 minuter i intervaller om trettio sekunder (halvminut). Vid 
varje intervallövergång har vi prickat av vem som använder språkutrymmet, det vill säga vem som talar. 
Enligt Tuomela (2001) är det viktigt för barnens språkutveckling med mycket in-put för att stimulera 
språket, men språkutvecklingen är som störst vid barnets egen out-put, det vill säga när barnet själv 
uttrycker sig verbalt det vill säga producerar språk. Det medför att barnet behöver ges plats och göra 
anspråk på det gemensamma talutrymmet i olika situationer för att utveckla sitt språk. Ur det perspektivet 
blir det intressant att titta på hur talutrymmet fördelas mellan olika individer. Fem minuter är ingen lång 
tid, men då samma analys görs vid sex olika tillfällen kan det vara intressant att se vad som går att utläsa 
av det. 
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Intervjuer 
Intervjuerna med pedagoger redovisas i en sammanfattande form i en figur som syftar till att möjliggöra 
jämförelser och få en överblick av vad pedagogerna på de olika förskolorna har berättat.  
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Resultat 
6.1 Observationssituationer 
Videoobservationerna beskrivs i en berättande text som sedan ges tolkningar och kommentarer utifrån 
teoretiska begreppskategorier (se 7.5 Analys av observationer och intervjuer) och som syftar till att 
kategorisera de komplexa skeenden som utgör var och en av de filmade tio-minuters situationerna. Varje 
förskola beskrivs för sig. Först beskrivs kort miljön kring förskolan och vårt första möte med den. Så 
följer en beskrivning av en planerad vuxenledd aktivitet. Därefter följer en beskrivning av 
lunchsituationen på samma förskola.  
Förskolorna beskrivs i den ordning vi gjorde besöken (se figur 6).  
I varje beskriven observation ges kommentarer och tolkningar som kopplar samman den beskrivna 
situationen med litteraturdelens begrepp om språkstödjande arbete och barns språkutveckling. Ett stycke 
löpande text som beskriver en situation följs av kommentarer som syftar till att tolka och jämföra den 
aktuella observationen utifrån främst Vygotskijs teori och tidigare nämnda analysbegrepp.  
 
Namn på områden, förskolor, pedagoger och barn är fingerade. 
 
6.1.1 Observation på förskolan Liljekonvaljen 
Förskolan Liljekonvaljen är lokaliserad i bottenplanet av ett hyreshus. Närområdet består av stora höghus 
med mellanliggande gårdar, skola, affärer och restauranger. Vid grinden in till förskolans gård ser vi 
pedagoger och barn. En pedagog kommer genast fram och välkomnar oss och berättar att Monica, 
förskolläraren som vi har stämt träff med, väntar oss inne på avdelningen. Första anblicken visar att här 
försiggår mycket aktivitet och dokumentation. Fotografier och skriftliga presentationer av alla barn sitter 
uppe på väggarna, liksom text och bilder som beskriver aktiviteter och händelser. Barnen visar och 
berättar, vi tittar och lyssnar. Barnen har sina individuella pärmar som beskriver deras historia på 
förskolan med berättelser om deras bakgrund, inskolningar, aktiviteter och så vidare.   
Monica berättar för oss att pedagogerna varje dag delar upp sig så att en vuxen är ute med halva 
barngruppen, och två vuxna är inne med den andra halvan. Man växlar efter lunch. De två som är inne 
delar upp barnen emellan sig. Hur sammansättningen av grupper görs bestäms delvis av aktivitet och 
barnens egna önskningar, men den viktigaste styrande faktorn är att dela upp barnen efter deras 
språkutveckling. Alla barn i den här barngruppen har annat modersmål än svenska. Barnen är fem och sex 
år gamla.  
 
1.a Planerad aktivitet: 

En pedagog, två pojkar och en flicka samlas i ett litet rum och stänger en dörr 
med fönster mot avdelningen utanför. Gruppen utgör en projektgrupp som 
träffas återkommande minst ett par gånger i veckan. Nu arbetar de med 
projektet ”Hur kan det bli papper av ett träd?” Rummet är ganska litet och har 
kala väggar. Där finns diskbänk, köksskåp, bord och några stolar. Pedagog och 
barn sätter sig runt bordet. Alla befinner sig nära aktivitetens centrum. Till en 
början finns inget material framplockat. Monica, pedagogen, har bara några 
skrivna dokument framför sig. Det är en lugn stämning när hon börjar samtala 
med barnen och fråga vad de minns utav det de gjorde förra gången de 
träffades. Barnen återberättar vad de minns från ett tillfälle en vecka tidigare då 
de var ute i skogen och tittade på träd.  
 

Liten grupp ger pedagogen möjlighet att lyssna till och anpassa sitt språk till barnens befintliga 
utvecklingsnivå. Att man är få ger var och en ökade möjligheter att uttrycka sig (=output eller språklig 
produktion). Aktiviteten ges tid, sammanhang och mening genom att barnen i gruppen träffas regelbundet 
och arbetar i projektform. Innehållet i aktiviteten knyter an till barnens tidigare erfarenheter men tillför 
också något nytt. Genom att barnen får återberätta och aktivera sina tidigare kunskaper får pedagogen 
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möjlighet att ta del av barnens språkliga och kognitiva förförståelse. Utifrån det kan hon fortsätta att 
utmana barnen inom deras proximala (=potentiella) utvecklingszon, genom att bädda in det nya inflödet i 
en befintlig kontext. När barnen förstår mer så har de förutsättningar att lära sig mer.  
 
 

Ett barn i taget får berätta om sin teori om hur han eller hon tänker att träd kan 
bli papper och hur de skulle kunna pröva idén praktiskt. ”Och idag ska vi prova 
Gustavs ide´ om hur träd blir papper. Kommer ni ihåg att det var hans tur?” 
Barnen håller med och kommenterar att de hade lottdragning förra gången. Nu 
är det dags att praktiskt låta Gustav pröva sin teori. Pedagogen läser högt för 
barnen ur sina anteckningar där hon dokumenterat varje barns teori såsom 
barnet har uttryckt den tidigare. Barnen blir påminda och återkopplar med olika 
kommentarer till den gången. Gustavs teori visar sig gå ut på att om man bryter 
pinnar i små bitar och lägger i vatten så kommer de att lösa upp sig till en 
massa som man sedan kan göra papper av. Men för att man ska kunna göra vitt 
papper av de upplösta pinnarna måste de målas vita innan de läggs i vattnet. 
”Du sa att vi skulle börja med att måla och sedan lägga dem i vatten. Ska vi 
prova det nu?” Pojken nickar. Barnen lyssnar och iakttar koncentrerat den vars 
tur det är. 
Pedagogen frågar barnen: ”Vad behöver vi?” ”Vad ska vi göra?” Hon plockar 
fram det material som barnen föreslår och som de tog med sig från sitt besök i 
skogen veckan innan. Det är pinnar i olika tjocklekar och längder, bark och lite 
småflis. Hon lägger fram alla pinnar i en rad på bordet. Pedagogen ställer hela 
tiden nya frågor till barnen och benämner allt hon ställer fram. ”Vilken tycker 
du vi ska göra papper utav?” Gustav pekar. ”Barken?” Gustav nickar och 
släpper ifrån sig ett svagt ”Mmm”.  
 

Pedagogen inleder aktiviteten med att återkoppla till förra gången gruppen träffades. Med hjälp av sina 
anteckningar ger hon språkligt stöd och input. Hon samspelar med barnen och kontrollerar om de minns. 
De samspelar även om turordningsregler. Det kan tolkas som att barnen visar respekt för varandra när de 
lyssnar intresserat till kamratens teori. Pedagogen har planerat för en aktivitet där barnens vardagliga 
erfarenheter får möta en abstrakt (=vetenskaplig) utmaning. Det stämmer med Vygotskijs teori om hur 
begreppsutveckling och lärande sker, på så sätt att en utökad språklig kompetens och begreppsutveckling 
leder till ökad kognition kring ett visst fenomen. I det här exemplet gäller det såväl papperstillverkning 
som samarbete och projektarbete som form. 
Ibland riktas frågorna till hela gruppen, ibland till det enskilda barnet. Genom att ställa frågor uppmuntras 
barnen till språklig produktion, output, vilket stimulerar språklig utveckling. Enligt Vygotskij måste alla 
som deltar i en aktivitet interagera med varandra för att lärande ska ske. Att vara aktivt delaktig omfattar 
till exempel att iaktta, lyssna, tala och visa intresse och engagemang. Allt det är tecken på en pågående 
läroprocess. 
Gustav visar tydligt större språklig osäkerhet än de båda andra ganska talföra barnen i gruppen. 
Pedagogen och de andra barnen godtar hans nickar, pekande, minspel och viskande som kommunikation. 
Pedagogen ställer frågor under ögonkontakt där Gustav mestadels nickar eller skakar på huvudet till svar. 
Han får gott om tid på sig att ”svara” och genom att sätta ord på det pojken visar så stöttar pedagogen 
Gustavs kommunikation och hans åsikter kommer fram. Hon förmedlar språkliga verktyg som Gustav 
ännu saknar men som han med stöd i sin utveckling så småningom sannolikt kommer att behärska själv. 
Med hjälp av materialet från skogen görs det abstrakta mer konkret och ger på så vis stöd åt begreppets 
innebörd. Pedagogen bygger det nya abstrakta på det tidigare vardagligt kända. Begreppens betydelse 
byggs upp genom aktivitetens innehåll och genomförande, och ges stöd av material och gemensamma 
upplevelser.  
 
  

Monica bryter barkbitar och frågar Gustav: ”Är den här bra?”, ”Är den här 
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lagom?” När Gustav inte är nöjd visar han det genom att skaka på huvudet och 
tyst säga nej, och när han blir missförstådd försöker han göra sig förstådd om 
och om igen tills det slutligen blir rätt och han ser mycket nöjd ut. Han 
använder gester, mimik och enstaka ord. Pojkens verbala uttryck ökar under 
aktivitetens gång. Mot slutet ligger en ensam liten pinne kvar på bordet och han 
pekar på den och säger med ett fniss: ”Sista biten bebis!” Pedagogen läser på 
nytt ur anteckningarna och frågar: ”Ska man måla först?” Nytt material 
plockas fram och allt benämns upprepade gånger. Barnen arbetar gemensamt 
kring kamratens experiment genom att hjälpas åt med att till exempel måla 
pinnarna vita. Barnen är ganska tysta och jobbar koncentrerat. Pedagogen 
sätter hela tiden ord på det som sker.  
 Flickan i gruppen tar vid ett tillfälle upp en bit bark som ligger på bordet och 
frågar: ”Vad är det här?” Monica: ”Kommer du ihåg vad det heter?” Flickan 
skakar på huvudet. Monica frågar en av pojkarna: ”Gustav kommer du ihåg vad 
det här heter?” Gustav: ”Neeej...” Monica vänder sig till nästa pojke: 
”Andreas, kommer du ihåg vad det här heter?” Andreas: ”Träbitar!” Monica: 
”Träbitar?” Pojken nickar. Monica: ”Mmm, det är träbitar. Man kan också 
kalla det för bark – det heter så också. Bark sitter utanpå trädet och är som 
trädets skal eller trädets skinn.”  
 

Pedagogens förhållningssätt kan tolkas som att hon visar att hon ger Gustav stöd för att han ska kunna 
kommunicera sin kognitiva utveckling. Gustav kan hävdar sina åsikter och sin vilja trots att han inte har 
ord att sätta på sina tankar. Det underlättas genom att han befinner sig i en situation där han kan känna sig 
trygg, blir tagen på allvar och ges tid. Enligt såväl Vygotskij som senare språkforskning är pedagogens 
attityd av avgörande betydelse för att skapa motivation hos barnet att vilja använda språket. Monica 
lyssnar även på Andreas förslag på vad bark heter. När han svarar ”fel” så lyckas hon dels bekräfta honom 
så han slipper känna sig dum eller okunnig, dels tillför hon det ”rätta” ordet och bidrar till barnens 
begreppsutveckling. Pedagogen visar tydlig språkmedvetenhet med sitt språkbruk genom att förmedla 
språkliga tecken och redskap i form av att hela tiden benämna med specifika begrepp, upprepa, använda 
synonymer och motsatsbegrepp. De spontana begrepp som används är kända för barnen och återspeglar 
deras vardagliga erfarenheter. Den planerade aktiviteten bygger vidare på dessa begrepp med nya och 
ibland abstrakta ”vetenskapliga” begrepp genom att barnen med ett utforskande arbetssätt får prova ett 
naturvetenskapligt ”experiment”. De ska prova en abstrakt tanke om hur träd blir papper och pedagogen 
kopplar det nya begreppet bark till barnens tidigare erfarenheter och ger begreppet en innebörd som 
barnen kan förstå – ett exempel på Vygotskijs teori om att vetenskapliga och spontana begrepp påverkar 
varandra i en ömsesidig process. Även barkbiten som nu fått namn ges en större innebörd genom att 
pedagogen får barnen att associera till ”skinn eller bark”. Samtidigt ger hon här en tanke för likheten 
mellan skal och skinn. Jämför även med Cummins modell (figur 5) om hur flerspråkiga barn bör stöttas 
genom att utveckla sitt språk från låg kognitionsnivå mot successivt högre kognitionsnivå, och från 
situationsbundna aktiviteter mot situationsoberoende aktiviteter. 
 
 

”Ska vi blanda barkbitarna med vatten nu?” ”Mmm”.”Då måste vi ha en bytta. 
Kom med och visa hur mycket vatten det ska vara i byttan.” Pedagogen säger: 
”Vad spännande att se om det blir papper!”  
Vid några tillfällen uttrycker Andreas, den andra pojken i gruppen, stor skepsis 
till pågående experiment: ”Det går inte. Jag vet att det inte går.” Pedagogen 
lyssnar till hans argumentation och Andreas vidareutvecklar vad han inte tror 
kommer att fungera. När Andreas berättat klart svarar pedagogen: ”Ja, det är 
så du tror – men nu ska vi prova att göra så som Gustav säger.”  
 

Genom att använda ett utforskande arbetssätt med konkret material görs barnen intresserade och 
engagerade vilket är viktiga förutsättningar för lärande enligt Vygotskij. Barnen befinner sig alla nära 
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aktivitetens centrum och deltar aktivt i det som sker vilket ökar förutsättningarna för lärande hos alla som 
är med. Kreativt skapande sker i aktiviteten genom att man praktiskt ska prova en ny idè. Pedagogen 
lyssnar till barnen och anpassar sig till dem men utmanar hela tiden och driver processen vidare. Med få 
barn i gruppen har hon möjlighet att utmana var och en inom dess proximala utvecklingszon, det vill säga 
utmana snäppet över barnets befintliga utvecklingszon. Hon visar tilltro till deras kompetenser genom att 
låta deras idéer prövas och genom att ge uppmuntrande kommentarer. Gustav får stöd av andra mer 
språkligt kompetenta. Att få hjälp och stöd av mer kunniga stimulerar till utveckling och leder så 
småningom till egen kunskap där stödet inte längre behövs. Utan pedagogens medvetenhet och stöd och 
aktivitet i liten grupp hade kanske Andreas redan utvecklade språkliga kompetenser gjort att Gustavs idé 
aldrig uppmärksammats.  
Barnens beteende visade på engagemang och de var fokuserade på arbetet under hela tillfället som varade 
betydligt längre än de tio minuter vi filmade. Innan gruppen skiljdes för att gå ut till de andra barnen på 
avdelningen fick de tillsammans med pedagogen sammanfatta vad de gjort och varit med om under den 
här projektstunden. De beslutade att ses igen redan samma eftermiddag för att se vad som hänt med 
Gustavs vitmålade pinnar som han lagt i vatten. Aktiviteten hade ett inledande, ett genomförande, ett 
sammanfattande moment och en uppföljning av gruppens undersökande arbete är bestämd. Det bidrar till 
att skapa sammanhang och mening.  
 
 
 
1.b. Lunchsituation:  

Monica och barnen som hon skall äta tillsammans med idag får en dukad 
matvagn till det rum där de ska sitta. Det finns två matbord i rummet men de 
använder bara det ena. Hon och barnen hjälps åt att ställa ner maten på bordet. 
Dörren till rummet är stängd. Det är två pojkar och två flickor som är fem år 
som sitter med. Två av barnen är från projektgruppen vi träffade tidigare, de 
andra barnen har varit med i den andra gruppen som haft aktivitet inomhus. 
Monica ställer frågor till barnen och de berättar för varandra vad de gjort i 
sina olika grupper på förmiddagen. Barnen uppträder vant och agerar 
självständigt när de tar för sig av maten, skickar vidare och ber varandra om 
hjälp. Det är soppa och ett par barn uttrycker skepsis. Pedagogen uppmanar 
barnen att smaka utan att vara tvingande. Det är en vänlig atmosfär och mycket 
prat och samtal runt bordet. Barnen har lite bus för sig vilket pedagogen ler åt. 
Hon stödjer de barn som berättar om vad projektgruppen gjort genom att 
kommentera och fråga och upprepa begrepp som användes på förmiddagen. 
”Berätta vad du har gjort för något idag.” ”Målat” ”Vad har du målat idag?” 
Sedan berättar ett annat barn om att de i hennes grupp gjorde potatistryck. 
Barnen lyssnar och ställer frågor. En flicka berättar: ”Jag vet redan vad de har 
gjort för det har jag sett på Bolibompa”(barnprogram i SVT) ”Gjorde de 
potatistryck i Bolibompa?” frågar pedagogen och flickan nickar. ”Ja, då vet du 
hur man gör potatistryck.”  
 

Pedagogen visar tillit till barnens kompetenser och ger dem inflytande genom att låta dem agera 
självständigt kring matsituationen. Även nu har pedagogerna organiserat sig i små grupper vilket ger 
barnen gott om språkligt utrymme. Att de sitter i ett rum med stängd dörr gör att de slipper störande 
moment utifrån. Situationen ger möjlighet till att stimulera språklig utveckling genom att barnen 
reflekterar över och återberätta vad de gjort på förmiddagen. Det stimulerar dels till språklig output och 
dels till internalisering av ny kunskap genom att barnen nu i tal och tänkande lägger sina nya erfarenheter 
till sina tidigare. På så vis utvecklar sin begreppsförståelse. Förutsättningar finns för såväl språklig som 
kognitiv utveckling. Liksom i den planerade aktiviteten intar pedagogen en lyssnande position och ställer 
följdfrågor till det barnen berättar, vilket får barnen att uttrycka sig mer precist och adekvat. Flickan som 
nämner barnprogrammet Bolibompa är exempel på populärkulturens inflytande över barnens värld, något 
som kan användas i pedagogiskt syfte genom att skapa ett samtal som utgår från barnens egna 
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intressevärld (Fast, 2007).  
 
 

Pedagogen frågar ofta vad de tycker i samband med det de berättar. ”Vad 
tyckte du om det?” ”Vad tycker du man ska göra åt det?” En pojke, Emilio, är 
ganska tyst men aktivt lyssnande och iakttagande. Han visar med minspel att 
han är med och är road. Han gör också små verbala inpass med få ord. Monica 
uppmärksammar honom och ställer ibland frågor direkt till honom utan att 
pressa honom att svara. När hon pratar med eller lyssnar på ett barn har hon 
hela tiden ögonkontakt med det barnet och använder konsekvent barnens namn 
vid tilltal liksom hon konsekvent benämner allt hon gör. Andreas som var med 
under förmiddagen berättar om att man kan laga trasiga kläder på farmors 
symaskin apropå att barnen har upptäckt att några har trasiga strumpor. Han 
berättar ivrigt och använder sitt kroppsspråk och säger fascinerat: ”Om man 
trampar på den så gör den som man vill!” Monica gör som tidigare; lyssnar 
intresserat, ställer följdfrågor och konstaterar slutligen att Andreas verkar veta 
så mycket om symaskiner att han kanske borde bli skräddare. Andreas svarar 
nöjt ”Kanske.”  
Pedagogen frågar runt om någon vill ha bröd från brödkorgen genom att fråga 
varje barn i tur och ordning med barnets namn och om barnet vill ha mjuk eller 
hård smörgås. Hon väntar tills barnen svarar. En flicka svarar ”ja”. Då 
upprepar Monica: ”Jag frågade om du vill ha en mjuk smörgås eller en hård 
smörgås – då kan du inte säga ja. Vad vill du ha för smörgås?” Flickan svarar 
:”Jag vill ha en mjuk smörgås.” En flicka vänder sig till pedagogen och säger: 
”Monica, kan du skicka smöret till mig?”    
När lunchen börjar gå mot sitt slut frågar Monica barnen vad de ska göra när 
de kommer ut. Hon lyssnar runt i tur och ordning och när hon riktar frågan 
direkt till Emilio, den tystlåtna pojken, och frågar vad han ska göra svarar han: 
”Leka Batman.” ”Ska du ha din Batmandräkt då?” ”Jaa” svarar han och ler 
lyckligt. Sedan visar han med gester och kroppspråk och ord hur han ska dra 
dräkten utanpå overallen och hur han då kommer att få ”så här stora muskler!” 
Monica hjälper honom genom att upprepa och fylla ut hans berättande med de 
ord han söker men saknar begrepp för. De övriga lyssnar och skrattar vänligt 
och pojken ser mycket nöjd ut. 
 

Alla barn är delaktiga i samtalet utifrån sina olika utvecklingsnivåer och behov.  Pedagogen lyssnar och 
utgår från barnens intressen när hon frågar vidare och stimulerar dem på så sätt till fortsatt output. Hon 
uppmanar flickan som svarade ja till mjukt eller hårt bröd att uttrycka sig mer precist och vet förmodligen 
att den flickan är så säker att hon klarar den tillsägelsen. Vi har ju tidigare varit med när hon nöjt sig med 
barnets nickningar som svar. Man kan tolka det som att pedagogen utmanar barnen inom var och ens 
proximala utvecklingszon. Barnen lyssnar och imiterar pedagogens språkliga användning, som när en 
flicka använder pedagogens namn och ber henne skicka smöret. De använder sig av rikligt med ord och 
hela meningar när de talar. Pedagogens språkbruk tycks ge direkt återverkan på barnens eget språkbruk, 
och imitation är tecken på pågående läroprocess (Strandberg, 2006). Genom att ställa frågan tillbarnen vad 
de ska göra när de ska gå ut lite senare, så förbereder hon barnen på vad som ska ske och kan genom att 
lyssna på var och en försäkra sig om att alla förstått vad som ska hända efter maten. Pedagogen stödjer 
Emilio i att berätta om vad han tänker göra och stimulerar på så sätt såväl hans språkanvändning som 
delaktighet i gruppen. Emilios entusiasm när han berättar om sin Batmandräkt visar åter på hur 
populärkulturen är en del av barnens gemensamma erfarenhet och att det är något som pedagogen kan dra 
nytta av för att locka till språklig aktivitet.  
 
 
6.1.2 Observation på förskolan Eternellen 
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Förskolan Eternellen är även den belägen i bottenplanet av ett hyreshus. Det är ett stort bostadsområde 
med varierande hyreshus och gator och med ett närbeläget centrum. Ingången vetter ut mot en gata, men 
det visar sig senare att huvudingång och förskolans gård finns på andra sidan av huset. Vi blir 
välkomnade och visade till den avdelning där vi ska få vara med och göra våra observationer idag. 
Pedagogen som är med heter Lena. Efter att ha hälsat ursäktar hon sig för att gå iväg och uträtta ett kort 
ärende. Barnen som är i rummet, tre pojkar och tre flickor, börjar genast tilltala oss och fråga vad vi ska 
göra där. De är glada och spralliga och börjar berätta vad de heter i munnen på varandra och sedan börjar 
de tala om var de eller deras föräldrar kommer ifrån. I samband med det tar ett par av barnen ner en 
jordglob från en hylla för att börja peka ut var de har släktingar. Vi sitter leende och något förundrade och 
tar emot all information som haglar över oss. När pedagogen i denna stund kommer in i rummet säger hon 
till oss att alla dessa barn är födda i Sverige och så avbryter hon barnen för att sätta i gång med dagens 
planerade aktivitet. Barnen vi ska filma är mellan 5 och 6 år och alla har annat modersmål än svenska, ett 
eller flera. 
 
 
2.a. Planerad aktivitet: 

En dörr med fönsterglas stängs ut mot korridoren. Rummet vi befinner oss i är 
ganska stort. I ena änden, intill dörren, står ett bord med sju sittplatser. Med 
hjälp av halvhöga hyllor med blandat material delas rummet upp i två delar. I 
andra delen står en soffa, en korgstol och ytterligare ett par stolar. Där finns 
även utklädningskläder, spegel och en stor mjuk matta på golvet. Förutom 
pedagogen Lena är de sex barnen kvar i rummet. Lena säger till barnen att 
samla sig i soffan och ställer korgstolen mittemot soffan med två till tre meters 
avstånd. Där sätter hon sig själv. Hon tar fram en så kallad storbok (en 
bilderbok i extra stort format för att kunna läsas och visas för en hel grupp) med 
titeln ”Den lilla kycklingen”. Barnen är lite oroliga och okoncentrerade och det 
är trångt för dem att alla få plats i soffan. Till slut tar Lena fram en stol och 
ställer bredvid sin korgstol och en pojke kommer självmant och sätter sig där. 
Pedagogen börjar med att berätta, ibland vänd mot barnen ibland vänd mot oss 
som sitter lite snett bakom henne, att den här sagan har de läst förut. Hon 
berättar att nu ska de hjälpas åt att komma ihåg vad som sägs och vad som 
händer i boken, för sedan ska barnen spela upp sagan i form av teater. 
Pedagogen talar om att gruppen har gjort det en gång tidigare för sina 
föräldrar och ganska snart ska barnen spela upp sagan för elever på den 
intilliggande skolan, samma skola där barnen i den här gruppen ska börja 
förskoleklass till hösten. Lena säger till barnen att: ”Lyssna ordentligt för idag 
ska vi träna inför besöket i skolan” och ”Det är jättebra att träna inför skolan.” 
Hon bläddrar upp sida för sida och läser varvat med att hon frågar och pratar 
med barnen och oss om innehåll och repliker. ”Den som är sparv är också 
berättare, visst kommer ni ihåg? Ni kommer ihåg replikerna också, eller hur?” 
Hon ber barnen berätta: ”Och kommer ni ihåg vad som hände då?” ”Och 
kommer ni ihåg vad han sa då?” Barnen svarar spontant och högljutt och i 
munnen på varandra. 
 

Små grupper gynnar som tidigare nämnts barnens möjlighet till språkligt utrymme och pedagogens 
anpassning av språklig utmaning inom barnens proximala utvecklingszon. Rummet innehåller mycket 
material och är ganska stort vilket kan bidra till en viss oro och rörelse bland barnen genom att det blir 
svårare att fokusera på den aktuella aktiviteten. Att barnen sitter trångt och pedagogen med boken en bit 
därifrån kan också försvåra för pedagogen att fånga barnens intresse och engagemang. Å andra sidan 
lockar bokens stora format och kolorerade bilder till att fånga barnens intresse. 
Aktiviteten utgår från ett material som barnen känner till sedan tidigare. Pedagogen motiverar barnen att 
lyssna ordentligt för att de nu ska träna för att göra ett uppspel av sin teater i skolan. Det blir en abstrakt 
budskap som är osäkert om barnen förstår och det är oklart om det är motiverande för gruppen. Barnen 
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som uppmanas att lyssna till pedagogen, att jämföra med situationer där pedagogen intar en lyssnande 
position. Kanske är det för att gruppen har läst sagan tidigare som pedagogen avbryter berättandet av 
sagan med kommentarer som rör det kommande uppspelet. Effekten upplevs som förvirrande då det blev 
svårt att koncentrera sig på berättelsens innehåll och helhet. Pedagogen talar och läser, barnen får fylla i 
berättelsen genom att pedagogen ibland gör uppehåll i läsningen av en mening. Barnen får frågor men 
ganska ofta gör pedagogen ett påstående och låter barnen svara på ”eller hur?” Pedagogen ger mycket 
input och barnen stimuleras till viss output men det är mest i form av svar med enstaka ord. Barnen ges 
inte utrymme att berätta eller ge utfyllda svar och pedagogen använder sig inte av fördjupande 
frågeställningar. Det gör det svårt att veta om att barnen förstår innebörden av berättelsen eller av de 
begrepp hon använder. Till exempel är en av sagans rollfigurer en sparv, ett ord som kan antas sakna 
innebörd för åtminstone en del barn. I den här situationen läses dock ordet sparv bara upp ur boken utan 
att ges någon förklaring. Att det är en fågel förstår kanske barnen ändå utifrån bokens bilder och innehåll. 
Pedagogen använder även begrepp som ”repliker” och ”berättare” vilket är ganska abstrakta begrepp som 
behöver kopplas till barnens tidigare kunskaper för att kunna förstås. Gruppen kan ha gjort det tidigare.   
  
 

Berättelsen handlar om olika djur som är rädda för att himlen ska ramla ner. 
Bilderna är färgstarka och naivt illustrerade. ”Man känner nästan behovet av 
att klappa och känna eller hur?” säger pedagogen med hänvisning till djuren på 
bilderna i boken. Uppläsningen och bokens berättelse fortsätter att blandas med 
pedagogens och barnens tankar om hur man ska göra vid uppspelningen av de 
olika scenerna. Barnen blir nu engagerade i och börjar prata med varandra om 
vilka roller de kan tänka sig. Det är ett ivrigt pratande, ofta i munnen på 
varandra. Rätt som det är sätter ett par av barnen igång med att rimma på olika 
ord i boken. Någon sitter tyst och iakttar och lyssnar. Lena läser att sparven 
tappade ett korn. Någon undrar hur han kunde tappa ett horn. En flicka 
förklarar för sin kamrat: ”Nej korn, inte horn! Horn är sån´t som kor har.” Hon 
förstärker sin förklaring med att låta händerna forma horn på huvudet. 
Pedagogen uppmanar på barnen att lyssna så de ska hinna vidare. 
 Så slår pedagogen ihop boken och säger: ”Nu tror jag att ni kan. Nu gör vi 
lappar och drar lotter!” Alla flyttar sig till platserna runt bordet i andra änden 
av rummet. Det går nu lättare för barnen att få plats runt aktiviteten och alla 
kommer nära. Lena talar om för oss att nu är det dags att lotta ut rollerna. Hon 
ber barnen räkna hur många de är så hon vet hur många lappar som behövs. 
Barnen hjälps åt att räkna: ”Sex!” Lena: ”Bra, då behöver vi skriva sex 
lappar.” Hon frågar vilka roller det ska vara, det vill säga vad hon ska skriva 
på lapparna.”Räv!” ”Räv, okej räv. Vad börjar räv på?” Barnen ljudar och 
enas och Lena skriver. De är engagerade och hänger över bordet för att se vad 
pedagogen skriver. ”Här står det räv. Kommer ni ihåg det så ni känner igen 
det?” 
  

Barnen tappar ibland fokus på aktiviteten och det försiggår flera sidoaktiviteter. Barnen är ivriga när de 
pratar och avbryter varandra, även pedagogen pratar samtidigt som barnen pratar. 
Det är oklart huruvida barnen förstår berättelsen som är en fantasisaga och bygger inte på barnens 
erfarande. När barnen uttrycker att de inte förstår vad ett korn är så stannar inte pedagogen upp för att ge 
barnen kunskap om ett begrepp de saknar och tar därmed inte vara på den situationen för att stimulera 
barnens begreppsutveckling. Pedagogen är i viss mån tidspressad beroende på att hon i förhand har 
planerat vad och hur mycket som ska hinnas med under den tid aktiviteten pågår. Planeringen kan på så 
sätt bli ett hinder för att inta en lyssnande position. Det blir då svårt att anpassa språket till ”snäppet över” 
barnens befintliga språkutvecklingsnivå och att ge barnen stöd till egen språklig produktion, output. 
När barnen samlades runt pedagogen och materialet blev alla barn fokuserade på aktiviteten. Delaktighet 
och närhet till aktiviteten är viktiga förutsättningar för lärande. Barnen fick uppgifter som att räkna antalet 
barn, komma på roller och genom att vara med och läsa och ljuda. Att de visar intresse och engagemang 
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kan ses som tecken på att de får utmaningar inom sin proximala utvecklingszon. Något de känner igen 
tillförs något nytt så det blir lagom svårt. De motiveras till att delta aktivt och förutsättningar ges för att 
språkutveckling och lärande ska ske. Denna del av aktiviteten är även situationsbunden vilket ger stöd för 
barnens begreppsförståelse. 
 
 

Pedagogen tar fram material i form av ansiktsmasker i papp som hon har gjort i 
förväg och som ska föreställa djuren i sagan. Barnen tar hjälp av maskerna för 
att komma på alla roller som ska vara med på lapparna. När Lena ska skriva 
sparv ljudar hon: ”Ssss…” samtidigt som hon skriver bokstaven s. ”Ssss som en 
orm!” säger en pojke som lystrat till ljudet. ”Ja, det ser ut som en orm, men orm 
börjar på O” svarar Lena utan att titta upp på pojken som ser förvirrad ut.  
Nu har barnen kommit på och sagt alla roller. Det är en räv, en kyckling, en 
anka, en kalkon och en sparv. Alla är aktiva och engagerade - snart ska de få 
sin roll! Lapparna är klara. Pedagogen viker ihop dem och lägger dem i en 
hjälm. Barnen får dra varsin lapp. Några barn läser själva, andra ber om hjälp 
att tyda sin lapp. Pedagogen ljudar och de hjälps åt att komma på ordet på 
lappen.   
 

När pedagogen skriver bokstaven s hinner hon inte uppfatta hur pojken som associerar till orm tänker; att 
han har kommenterat ljudet och inte bokstavens utseende. Hon missförstår honom och hennes kommentar 
gör i sin tur pojken förvirrad. Pedagogen uppfattar inte heller att inte pojken förstår hennes kommentar, 
utan händelsen passerar som en bland många andra. Pedagog och barn behöver interagera för att lärande 
och utveckling skall ske, risken är annars som i den beskrivna situationen att vi utgår från våra egna tankar 
och inte märker att vi inte har barnen med oss.  
Pedagogen interagerar med barnen när hon ljudar namnet på djuret som står skrivet på lappen tillsammans 
med barnet. Aktiviteten väcker barnens nyfikenhet och bidrar till att skapa samband för barnen mellan 
talljud och skriftspråk. Att väcka barnens språkliga medvetenhet är en viktig förberedelse i den språkliga 
utvecklingen som skall leda till läs- och skrivförmåga. 
Efter avslutad filmning av observationssituationen spelar barnen upp ett framförande av sagan. De har fått 
sina roller och tar på sig sina masker. En del är nöjda med rolltillsättningen, andra missnöjda. De säger 
sina repliker enligt instruktion av pedagogen och är på så vis aktiva i en språkligt reproducerande aktivitet. 
Barnen hjälper varandra med att komma ihåg sina repliker och vad de ska göra. En pojke vet inte vad han 
ska säga och det är oklart om han förstått sagans innebörd. Utan att förstå blir det svårt att komma ihåg 
eller erinra sig, det saknas mening och sammanhang.  
 
2.b. Lunchsituation:  

Lena och ytterligare en pedagog, Birgitta, sitter tillsammans med fem barn, tre 
flickor och två pojkar, kring ett bord i ett kök. Det är ett trivsamt rum med 
fönster ut mot gården. Maten är framdukad på bordet. Barnen frågar vad det är 
för mat. Birgitta, den andra pedagogen slår ut med händerna och säger: ”Det 
är kött och potatis.” Det är ganska mycket prat vid bordet till en början. Birgitta 
säger att om alla är klara nu så kan de säga ramsan. Barnen tystnar, lägger 
händerna i sitt knä och säger i kör tillsammans med pedagogerna: ”Händerna i 
knä´t, var så god och ät.” 
 Maten skickas runt och barnen tar för sig. Ett barn säger: ”Det här är 
pizzasallad.” Pedagogerna svarar: ”Mmm.” Lena reser sig och lämnar 
tillfälligt rummet. Det blir ganska tyst. Efter en stund börjar dock en flicka 
berätta att hon har upptäckt att när man äter rödbetor (det är rödbetor och 
pyttipanna till lunch) så kissar man rött. Pedagogen ger en otydlig kommentar 
till svar. 
Birgitta säger till ett barn: ”Ät potatisen på din tallrik också!” Barnet svarar: 
”Jag tycker inte om potatis.” Pedagogen säger: ”Du tycker jättemycket om 
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potatis!” Lena har kommit tillbaka och diskuterar med barnen om deras 
sittplatser som tydligen är av ganska ny ordning. Lena säger: ”Nu sitter ni fint.” 
En flicka kommenterar att en pojke vid bordet tidigare gjort något dumt mot 
henne. Lena svarar: ”Men om han inte är snäll sitter jag här.” Pedagogerna 
skickar maten till barnen när de vill ha något. Barnen pekar på det de vill ha. 
Det är ganska mycket ”Mmm” till svar på barnens kommentarer. Samtalet tar 
fart när barnen kommer in på temat födelsedagar och börjar berätta om vilka 
tårtor de ska ha och vilken månad de fyller år. De blir tillfälligt entusiastiska 
och samtalar med varandra, men Birgitta avbryter samtalet med att fråga: ”Ska 
ni ha mer mat?” 
 

Fem barn i ett rum kring matbordet ger möjlighet till gott om språkutrymme. Miljön stöder aktiviteten. 
Med ramsan sker en reproducerande språklig aktivitet som kan sägas bidra till att skapa sammanhang och 
mening genom att signalera att det är lunch. Pedagogerna benämner inte vad som står på bordet och när en 
flicka frågar får hon kortfattat svar vilket inte leder till fortsatt samtal. Barnet som ger uttryck för att hon 
känner igen vitkålssallad som pizzasallad får ingen respons. En annan flicka ger öppning för 
begreppsutveckling och spännande resonemang när hon berättar att man kissar rött av rödbetor men 
pedagogen tar inte vara på tillfället. 
Pedagogerna tar därmed inte vara på lunchsituationens möjligheter till språkutvecklande arbete. Barnen 
blir inte tydligt bekräftade när de säger något och pedagogerna ger inte följdfrågor som stimulerar barnen 
att utveckla sitt berättande. Det görs inte heller något reflekterande kring barnens förmiddagsaktiviteter. 
Pedagogerna ger i viss mån uttryck för en auktoritär ledarstil genom en del av sina kommentarer. När 
barnen börjar prata om sina födelsedagar hittar de själva ett ämne som utgår från gemensamma 
erfarenheter och intressen vilket skapar engagemang och de börjar samtala med varandra. Efter maten gick 
barnen till sina i förväg organiserade vilo- och läsgrupper.  
 
6.1.3 Observation på förskolan Gullvivan 
Förskolan Gullvivan håller till i en fristående byggnad. Genom förskolans grindar kommer man in på en 
stor gård som innehåller lekutrustning, buskage och gräskullar. Bebyggelsen i närområdet består av en 
blandning av hyreshus och villor med stora grönområden emellan. Nybyggnation pågår och en stor 
inflyttning kommer att ske under snar framtid. 
Det råder febril aktivitet inomhus då man har påskfirande idag. Förskollärare Elsa hälsar ”Välkommen in i 
röran!” Barnen är för tillfället blandade i spontant uppkomna tvärgrupper med barn från olika avdelningar 
på förskolan. Flera av barnen är sminkade och utklädda. Elsa berättar att vanligtvis är de tolv barn i 
hennes grupp, varav två har annat modersmål än svenska men idag är endast ett av de barnen på förskolan.   
 
3.a. Planerad aktivitet:  

Rummet är stort och på en stor öppen yta på golvet är alla barn samlade som 
ska vara med på sångsamling. Filmkameran fokuserar huvudsakligen på Elsa 
och pojken från hennes grupp som har annat modersmål än svenska. Elsa håller 
i samlingen men flera pedagoger finns i rummet. Det är många barn och de ges 
inte tillfälle att delta i så mycket dialog utan Elsa leder. Hon ställer en del 
frågor till barnen, som till exempel: om de vet varför de alla har samling 
tillsammans idag, vad det är man ska fira för högtid, vad barnen klätt ut sig till 
och så vidare. Så berättar hon att de ska sjunga påsksånger varpå hon plockar 
fram ett stort ark med bilder som illustrerar orden i sångtexten. Först går hon 
igenom bilderna genom att peka på bilden och låta barnen tala om vad den 
föreställer. ”Vad är det här?” Barnen svarar: ”Fjädrar!” ”Ja, fjädrar!” Hon 
upprepar barnens svar och trots att det är många barn följer de med med 
blickarna riktade mot Elsa och hennes sångmaterial.  
 

Många barn samlade i grupp minskar möjligheten till dialog. Pedagogen får inte heller möjlighet att 
anpassa sig till barnens olika språknivåer. Elsa ställer ändå en del frågor och utifrån barnens svar 
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bekräftar, berättar och förklarar hon syftet med dagens samling. Det kan bidra till att skapa mening och 
sammanhang för barnen. Pedagogen använder sig av ett förberett material som fångar barnens intressen. 
Bilderna syftar till att förklara begreppen i de sånger man ska sjunga tillsammans. Genom att koppla 
samman ord och bild ges stöd för begreppsutveckling genom att det förstärker begreppets innebörd och 
underlättar barnets inlärning. Abstrakta begrepp som har med påsken att göra får med hjälp av bilder ett 
konkret innehåll.  
Pedagogerna har organiserat sig så att Elsa har ansvar för att leda samlingen vilket gör att hon kan 
koncentrera sig på sin uppgift för att hålla kvar barnens intresse och koncentration på den pågående 
aktiviteten. En tydlig organisation och ledning av pedagogerna kan bidra till att barnen kan känna sig 
trygga och vara koncentrerade på vad som sker trots att det är en på sätt och vis ovan situation med många 
barn och vuxna.  
En del av barnen och pedagogerna är utklädda. Att erbjuda barnen rikligt med upplevelser, som till 
exempel fest, överraskningar och utflykter, kan bidra till att utveckla barnens språkliga kompetenser. 
Upplevelserna bidrar till att barnen får möta nya erfarenheter som innehåller nya språkliga begrepp.  
 
 

Pojken Erik, (med annat modersmål från Elsas ordinarie barngrupp), iakttar 
och lyssnar. Han härmar de andra barnen och är ofta med och uttalar ändelser 
på de ord som upprepas i sångerna. Elsa är tydlig i sitt tal och med sin sång. 
Hon agerar engagerat och fokuserar på det hon gör och är väl förberedd med 
en repertoar av påsksånger med bilder eller rörelser till. Sångerna med bild och 
text innehåller många begrepp, såväl hörande påsken till som jämförande och 
motsatta begrepp; påskägg, påskris, hårda – lösa. Elsa förstärker begreppens 
innebörd med kroppsspråk, betoningar, volymskillnader. Som i sången om 
hönan (på melodin ”En sockerbagare”):  
”En liten höna (Elsa kurar ihop sig och använder ynklig röst) här bor i staden, 
hon lägger ägg mest hela dagen. Hon lägger stora (Elsa måttar stort genom att 
dra händerna långt isär), hon lägger små (Elsa visar med litet avstånd mellan 
händerna). Hon lägger några med prickar på!” (Ena handens pekfinger gör 
prickar mot den andra handflatan). Barnen är med och härmar efter både 
rörelse och sång. 
Elsa uppmanar de barn som är utklädda till påskharar att ställa sig upp när de 
ska sjunga en sång som handlar om harar. Det fungerar utan att bli rörigt 
genom att övriga pedagoger rör sig smidigt i rummet för att hjälpa barnen till 
exempel med att hitta platser så de ser, få av sig tröjor som de har fastnat i, ta 
emot ett barn som anländer med förälder och så vidare. Alla barn är fortsatt 
fokuserade på Elsa och nästan alla barn sjunger med i sångerna. Erik lyssnar 
och iakttar mycket intresserat vad som sker och härmar ibland ord och rörelser. 
Hans blick tycks långa stunder som fastklistrad vid Elsas läppar nästan så man 
kunde tro att han läste på dem. Alla deltar och är aktiva på sitt sätt. Efter varje 
avslutad sång försöker Erik säga något, men han blir inte uppmärksammad. 
 

Erik iakttar, lyssnar och härmar och är därmed delaktig i aktiviteten och inne i en läroprocess. Att han 
upprepar slutet på orden kan tolkas som att han inte kan orden men jobbar med språkets ljudbild vilket 
tillhör språkets bas. Pedagogen stödjer betydelsen av begreppen som används genom att använda bilder 
och rörelser, vilket gör det lättare att förstå vad sångerna handlar om.  Pedagogen ger ytterligare möjlighet 
till språklig förståelse genom att använda sig av skiftningar i ljud och volym liksom av motsatsord och 
hopsatta ord. Ord och sångtexter lockar till fantasi. Med en bred repertoar av sånger med lite olika 
svårighetsgrad så ökar hon möjligheten att fler barn får stimulans till språkutveckling utifrån sina tidigare 
erfarenheter, trots att hon inte har möjlighet att göra individuella anpassningar. Material som ger barnen 
möjligheter till att få nya kunskaper som bygger på deras tidigare erfarenheter. Genom att dramatisera 
skapar pedagogen intresse och delaktighet hos barnen. 
När det gäller barnens möjligheter till språklig produktion, output, eller verbalt flöde, så utgör sång ett 
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reproducerande inslag. Men med omskrivningar av texter på för barnen tidigare kända melodier visas 
kreativa och fantasifulla användningar av språket. Hon bidrar troligen till att ge barnen delvis helt nya 
begrepp, men även till ny och vidgad förståelse kring tidigare inlärda begrepp. Till exempel kan ett ägg 
vara mer än bara ett ägg, det kan vara hårt, löst, prickigt, stort, litet och det kan vara ett påskägg! Men den 
stora gruppen ger inte utrymme för individen att komma till tals. Erik försöker upprepade gånger att säga 
något eller fråga något som inte når fram eller blir uppmärksammat. Han verkar dock nöjd ändå och har 
troligen utbyte av situationen. 
Samlingen avslutas med att barnen får veta att de ska gå till dukad påsklunch. Barnen får resa sig upp 
gruppvis och tåga iväg med en pedagog mot nya upplevelser med nytt språkligt innehåll.  
 
3.b. Lunchsituation: 
(På grund av den speciella situationen vid påsklunchen beslutade vi återkomma en annan dag för att filma 
en mer normal lunchsituation. Det har gått ett par veckor mellan observationerna.) 
På Gullvivan har man matbuffé där barnen tar sin mat utanför matsalen för att sedan ta med sig tallriken 
och gå in och sätta sig i matsalen som rymmer sex matbord med sju stolar vid varje bord. Pedagogerna har 
delat upp sig i matlag med bestämda tider för att inte för många barn ska äta samtidigt och för att undvika 
trängsel och hög ljudnivå. Barnen vi filmar vid Elsas bord är fyra år. 

 Pedagogen är med barnen vid matbuffén. Hon benämner maträtter och bestick. 
Hon frågar, uppmuntrar barnen att smaka och ger instruktioner till de barn som 
inte kan äta av allt. Erik som var med vid sångsamlingen är med Elsa idag. De 
går tillsammans vid buffén. ”Det där är din mat, det är kyckling. Ska jag hjälpa 
dig?” När Erik tagit mat ur en skål säger han otåligt till en kamrat intill: ”Du 
måste flytta på dig!” Elsa frågar: ” Vill du ha sås?” Erik svarar ”Jaa” Sedan 
ser han såsen och säger ”Neej”. ”Vill du inte ha sås?” Erik skakar på huvudet 
varvid Elsa bekräftar: ”Du vill inte ha sås.”  
Pedagogen sitter tillsammans med fem barn vid bordet och Erik sitter på 
kortsidan av bordet, direkt till höger om henne. Barnen konverserar varandra 
vid bordet. Vid ett tillfälle när Elsa lämnat bordet för att fylla på sin tallrik med 
mat berättar Erik för barnen vid bordet om en händelse som utspelat sig på 
förskolan. Jag har svårt att förstå hans uttal men tolkar det som att han berättar 
att han anser att ett barn från en annan grupp på förskolan varit och kissat på 
fel toalett och att han då talade om för barnet att han inte fick kissa på den 
toaletten. Han berättar intensivt och med inlevelse för barnen vid bordet att han 
sa ifrån till barnet som gjort fel att han inte fick kissa på den toaletten. Barnen 
håller upp i sitt ätande och tittar på Erik när han berättar. När han pratat klart 
svarar en pojke: ”Vet du, jag gick till deras toalett!” De tittar på varandra 
under tankfull tystnad och så tar ett annat barn vid och började berätta om 
något annat. 
 

Barnen agerar självständigt men pedagogen finns till hands om någon behöver stöd. När Erik först tackade 
ja till såsen svarade han på Elsas fråga men kanske utan att förstå den för när han sedan såg såsen sa han 
nej. Det kan tolkas som en strategi för att undvika att blotta sina brister i språket att svara på ett sätt som 
man tror att man förväntas svara. Språkliga strategier kan bidra till att barnet verkar ha en högre språknivå 
än vad det i själva verket har. Riskerna för missbedömningar ökar när vi använder frågor som bara kräver 
ett ja eller nej till svar. 
När barnen kommer in i matsalen har de möjlighet att välja var de vill sätta sig. Det är mer ljud och rörelse 
under lunchsituationen här än vid de förskolor där pedagogen satt med en liten barngrupp i ett enskilt rum.  
Genom att det är få barn samlade vid bordet ökar möjligheten att samtala med och lyssna på varandra. Fri 
placering ger barnen möjlighet att sätta sig tillsammans med de barn de vill prata med. Det kan bidra till 
att skapa motivation för samtal. Det kan förefalla förvånande att barnen orkar anstränga sig att förstå Eriks 
berättelse men förmodligen är innehållet i den så intressant att den håller kvar barnens aktiva lyssnande. 
Det är inte hur det sägs utan vad som sägs som är avgörande. Kamraterna vill höra vad som hände och hur 
det gick. Erik tröttnar inte heller trots att kamraterna flera gånger avbryter för att fråga vad han sa. Erik 
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stimuleras till språklig output genom att han får kamraternas uppmärksamhet. Kanske bidrar också 
barnens vana att lyssna på Erik till att de förstår honom bättre än vad jag gör.  
 

Pedagogen deltar i barnens samtal genom att lyssna och ibland ställa frågor om 
vad barnen gjort och om vad de tycker om det de samtalar om. En annan 
pedagog sitter vid ett annat bord i matsalen tillsammans med ytterligare fem 
barn. Hon samtalar med barnen vid sitt bord. Pedagogerna talar inte med 
varandra utan fokuserar på barnens samtal vid respektive bord. Elsa vänder sig 
hela tiden mot och håller ögonkontakt med det barn hon tilltalar eller lyssnar 
på. Alla vid bordet är delaktiga och aktiva under lunchen med att lyssna, äta 
och prata. Det händer mycket när en grupp fyraåringar sitter och äter. Ett barn 
spiller ut vatten på bordet när det ska hälla från kannan till glaset. Elsa visar 
ingen reaktion och barnet går själv ner från stolen och hämtar papper och 
torkar. När barnet anser sig torkat färdigt är det ganska mycket vatten kvar på 
bordet men det får vara. På en matvagn lite vid sidan av står smör och 
knäckebröd. Två barn står där och brer smörgås, den ena med hjälp av den 
andra, samtidigt som de samtalar med varandra.  Samtalen handlar till stor del 
om reflektioner kring förmiddagens händelser. Elsa frågar: ”Var det kul att 
vara inne och måla?” ”Mmm.” ”Vad målade du?” Lite senare vänder hon sig 
mot Erik och säger:”Och så åkte vi till rymden! Eller hur Erik?” Erik nickar. 
”Två gånger har vi åkt till rymden!” fortsätter Elsa. ”Ja, jag har varit hemma 
hos ’Denden’, jag har åkt till ’Denden’ i Turkiet!” svarar Erik. Det är mycket 
svårt att uppfatta vad Erik säger. Elsa svarar: ”Ikea, har du åkt till Ikea?” Ett 
par gånger försöker Elsa och Erik att förhandla sig fram till vad han menar men 
till slut svarar Erik ”Mmm” och tittar ner i tallriken och fortsätter äta. Elsa ger 
upp tolkningsförsöken med en eftertänksam min. Plötsligt pekar Erik mot 
fönstret och utbrister: ”Solen!” Elsa bekräftar: ”Ja, titta nu kommer solen 
fram!” 
 

Pedagogernas använder stundens möjlighet till att låta barnen berätta om och reflektera över vad de varit 
med om på förmiddagen. De har ett tillåtande förhållningssätt som återspeglar sig i barnens självständiga 
beteende.  
Avlyssning av det  inspelade materialet påvisar hur slutet på ordet rymden som Elsa upprepar kan 
uppfattas som ’Denden’ av Erik. En tolkning är att han inte förstår vad Elsa pratar om men att han 
associerar språkljuden till något han känner till. Ljudet ligger i den språkliga basen i språkutvecklingen 
och ljuduppfattningen föregår inlärningen av ord.  Erik tycks uppfatta och förstår verbet åkte som Elsa 
använde och så berättade han utifrån sin förförståelse av det hon sagt om hur han åkt till Denden. En 
tolkning är att Elsa tycker att han svarar obegripligt och utan sammanhang, vilket förmodligen Erik tycker 
om Elsas kommentar om Ikea också. Därför tystnar slutligen båda när de inte kommer fram till en 
gemensam förståelse. När Erik utbrister att solen kommit fram kan det vara ett uttryck för glädje över att 
solen kommit fram eller ett positivt agerande för att återetablera kontakt. Eller kanhända en strategi för att 
dölja sina språkliga luckor genom att byta ämne. I vilket fall såg både Erik och Elsa glada ut över att nu 
förstå varandra och vara överens. När barnen ätit färdigt dukar de av efter sig och går till en stunds vila.  
 
 
 
6.1.4 Observation på förskolan Solrosen  
Förskolan Solrosen ligger i närheten av förskolan Liljekonvaljen och omges av samma närmiljö. Vi träffar 
förskolläraren Doris och hennes barngrupp som består av åtta 5-åriga barn som alla har annat modersmål 
än svenska. Doris samlar först barnen i ett rum utanför det hon benämner ”språkrum” och där sagoläsning 
ska ske. Barnen förbereds på att de ska gå in i det andra rummet och sätta sig runt bordet och ha samling.  
 
4.a. Planerad aktivitet: 
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Barnen går in och sätter sig. ”Språkrummet” är fyllt med språkligt material på 
hyllor och på väggar. Bilder, texter, böcker, ”språkpåsar” med 
färdighopplockat sagomaterial, spel, flanomaterial med mera. På byrålådor 
med barnens material står barnens namn och där finns sorterat rit- och 
skrivmaterial.   
Dagens tema behandlar känslor och pedagogen inleder samtalet och påminner 
barnen om en tidigare händelse på förskolan då ett barn blev ledset. Pedagogen 
ställer frågor: ”- Hur ser man ut när man är ledsen?” En flicka ställer sig ivrigt 
upp och visar genom att gnida ögonen. Hon söker efter orden en stund och så 
säger hon: ”Jag brukar vara lite gråtig.” Alla tittar på henne och pedagogen 
bekräftar: ”Du brukar gråta när du blir ledsen.” och fortsätter: ”Hur ser du ut 
när du är arg? Glad? Rädd?” ”Mitt hår står ut när jag är rädd” säger en 
annan flicka och även hon förstärker orden genom att visa med att dra sitt hår 
uppåt. Barnen gör miner till de olika känslorna, skrattar och pratar. 
 

Det är en till antalet liten barngrupp som samlas. Pedagogen bidrar till att skapar mening och sammanhang 
för barnen genom att förbereda dem på vad som ska hända genom en tydlig inledning av aktiviteten. Hon 
lyssnar först på barnen för att sedan fokusera på den planerade aktiviteten, och får bekräftat av barnen 
vilka tankar de bar på innan mötet. Miljön i rummet syftar till att stödja aktiviteten.  
Pedagogen bygger på barnens tidigare erfarenheter genom att utgå från gemensamt upplevda händelser på 
förskolan och genom att utgå från upplevelser av känslor. Barnen får frågor och uppmuntras att berätta. 
Barnen använder kroppsspråk för att tydliggöra det de säger. Pedagogen svarar bekräftande och förmedlar 
språkliga tecken genom att bygga ut barnens meningar och sätta ord på det de visar. Barnen ges stöd i att 
bygga ut begreppsförståelsen kring känslouttryck genom att lyssna till varandras upplevelser.  
 

Doris låter barnen delvis vara med och påverka vad som ska hända sedan 
genom att ge några alternativ. Barnen är eniga om att de vill att hon ska läsa 
för dem. De väljer en bok som heter ”Grodan är ledsen”. Doris läser först 
igenom boken en gång. ”När Grodan vaknade var han ledsen. Det kändes som 
han ville gråta men han visste inte varför.” Alla sitter runt boken som ligger 
placerad mitt på bordet. Sedan går de igenom boken tillsammans sida för sida 
och barnen får vara med och berätta. Doris ställer stödfrågor om bokens text 
och bildernas innehåll.  ”Vad lite text!” reflekterar ett av barnen. En flicka som 
suttit tyst får en riktad fråga om hur hon tycker Grodan ser ut samtidigt som 
Doris skjuter boken mot flickan. Någon i boken spelar fiol och Doris frågar: 
”Vem här på förskolan spelar fiol?” Barnen vet och berättar.     
När de har pratat sig igenom boken tar Doris fram en korg från en hylla intill 
där de sitter. I korgen finns kort/lappar med olika färger. Det finns flera kort av 
samma färg. Barnen får välja var sitt kort ur korgen. Någon vill ha samma färg 
som någon annan redan valt. ”Ja, visst. Det får du” svarar Doris. Även hon 
själv tar ett kort. Nu går man laget runt igen med hjälp av att Doris benämner 
varje barn med namn och frågar vilken färg de valt på sitt kort. Var och en talar 
om vilken färg de valt. Doris lägger fram ett papper med cirklar i olika färger 
mitt på bordet. Färgerna motsvarar färgerna på barnens kort. I de olika 
cirklarna står textade ord som är begrepp för olika känslor. Doris agerar hela 
tiden tydlig ledare och instruerar barnen och ser till att göra alla delaktiga. ”I 
den orange cirkeln står arg. Varsågod och berätta om någon gång när du var 
arg.” Pojke med det orange kortet tvekar. Doris frågar: ”Vill du tänka lite?” 
”Mmmm...”svarar pojken. Doris accepterar det och vänder sig mot ett annat 
barn. ”I den blå cirkeln står rädd. Berätta om någon gång när du var rädd.” 
Doris förstärker begreppens innebörd genom att skaka och se lite rädd ut. Pojke 
berättar: ”När Melanie skrämde mig när hon var bakom dörren.” Doris 
upprepar vad barnen berättar: ”När Melanie stod bakom dörren då skrämde 
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hon dig så du blev rädd.” Flickan med gult kort berättar om när hon var ledsen: 
”När Marie gömde sig bakom dörren! Hon höll emot så jag inte kunde gå ut. 
Jag trodde hon hade låst!” Flickan har berättat med låg röst och en pojke 
kommenterar: ”Du pratar försiktigt!”    
     

Först får barnen input genom att lyssna till pedagogen som läser boken. Alla sitter de samlade runt bordet 
där boken ligger så de kan titta på bilderna. Berättelsens handling och bokens bilder ger konkret innebörd 
till abstrakta känslobegrepp. Genom att gå igenom boken på nytt och låta barnen återberätta får de 
möjlighet att upprepa ord och händelser. Pedagogen får samtidigt möjlighet att observera om barnen 
förstod berättelsens innehåll och lyssna till deras språk. Barnen får stöd och uppmuntras i att utvidga sitt 
berättande genom att pedagogen ställer frågor istället för att berätta eller ge svar. Det blir samtal och 
frågor kring bokens bilder och innehåll där alla kommer till tals, (även pojken med orange kortet som 
tvekade först berättade så småningom), och får tillfälle till språkutvecklande output. Genom att skjuta 
boken mot ett tyst barn och samtidigt ställa en fråga så dras barnet in i aktiviteten. Barnen ges möjlighet 
att upptäcka samband mellan talspråk och text. Pedagogen ställer en fråga som återknyter bokens innehåll 
till barn på förskolan när hon frågar vem som spelar fiol. Det nya knyts ihop med det gamla, det okända 
med det kända. 
Pedagogen fortsätter att arbeta kring känslobegreppen genom att gå vidare med en övning med material 
som stöder aktivitetens syfte. Alla barnen är hela tiden nära aktivitetens centrum och det konkreta 
materialet lockar och intresserar barnen så de motiveras att vara engagerade i det som sker. Pedagogen 
anpassar sig till barnens olika språkliga förmåga genom att låta var och en berätta så mycket eller lite de 
vill. Hon visar intresse, lyssnar och ställer följdfrågor eller gör kommentarer och förstärker begreppen 
med hjälp av kroppsspråk och intonation när hon uttalar dem. Genom att upprepa vad barnen berättar med 
fullständiga meningar så förmedlar pedagogen språkliga redskap samtidigt som hon bekräftar barnens 
upplevelser. Alla barn ges talutrymme och uppmanas att lyssna på den som talar.  Den sista pojkens 
kommentar kan tolkas som en fin inlevelse i flickans känslomässiga upplevelse – det blir lätt så att man 
pratar tyst när man är osäker, något som kan uttryckas som att man pratar försiktigt.  
När alla barn fått berätta får de i ytterligare uppgift att avsluta aktiviteten med att rita någonting utifrån det 
de har berättat. Med aktivitetens olika uppgifter bygger pedagogen vidare på barnens egna erfarenheter. 
De ges möjlighet till fördjupad begreppsförståelse och tillfälle att reflektera. Situationen ger möjlighet till 
språkutveckling och lärande då varje enskilt barn deltar aktivt och pedagogen hela tiden själv är delaktig 
och utmanar barnens tankar och språk. Barnen fortsätter samtala med varandra när de sitter och ritar. 
 
 
4.b. Lunchsituation: 

Pedagogen sitter tillsammans med fem flickor vid ett bord inne i språkrummet. 
Flickorna samtalar, iakttar och härmar varandra. Barnen får svara på vad det 
är för mat samtidigt som Doris ställer fram karotter på bordet från en matvagn. 
Barnen svarar och Doris upprepar det de säger. Det är fisk idag. Barnen är lite 
uppspelta och pratar på. Doris kommenterar: ”Den här fisken ser lite 
annorlunda ut än den vi brukar få.” Pedagogen lämnar därpå tillfälligt rummet 
varpå en flicka genast säger: ” Jag tycker inte om annorlunda fisk.” De övriga 
flickorna instämmer.” Jag tänker inte smaka!” ”Inte jag heller!” När Doris är 
tillbaka och har satt sig ber hon på nytt barnen berätta vad som står på bordet. 
Barnen tilltalar varandra artigt: ”Kan jag be att få potatismoset?” När barnen 
tvekar att ta av fisken säger Doris till dem att ta en bit och smaka. Flickorna gör 
då det utan att protestera trots att de tidigare kommit överens om att inte göra 
det. Doris och barnen samtalar med varandra under hela måltiden. Flickorna 
konstaterar att det är ”tjejbord” idag. ”Är det tjejbord idag?” frågar Doris. 
Flicka svarar: ”Ja, för du är tjej och hon är tjej och hon är tjej...” Pekar runt på 
kamraterna i tur och ordning.  
Medan de äter samtalar barn och pedagog om bilderboken ”Pricken”, en 
berättelse om en kanin som föds prickig bland i övrigt bara vita kaniner. ”Åh, 
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jag klarar inte att läsa den. Den är så hemsk att jag börjar gråta”, säger Doris. 
En flicka svarar: ”Du måste försöka, du kommer att klara det!”  En flicka är 
ganska tyst vilket Doris uppmärksammar och leder in samtalet på en saga som 
flickan har gjort vid ett tidigare tillfälle. Pedagogen frågor till flickan och får 
henne att berätta och säger till de andra barnen att vara tysta och lyssna tills 
flickan har berättat klart. Pedagogen lyssnar och ställer fler frågor som får 
flickan att berätta vidare. 
 

Även vid lunch har man organiserat sig i små grupper. Gruppen sitter för sig själv och ges goda 
möjligheter till samtal utan att bli störda. Doris kommentar om att fisken är annorlunda skapar skeptisk 
misstro hos barnen. Men pedagogen tycks ha ett visst auktoritärt inflytande över barnen för hon får dem 
att smaka trots att de var överens om att de inte ville det – eller också var flickornas överenskommelse ett 
sorts spel. Barnen benämner maten och använder sig av hela meningar när de ber att få maten skickad till 
sig vilket jag tolkar som en härmning och effekt av pedagogens språkliga förebild och medvetenhet. 
Pedagogen interagerar med barnen i samtalet. De har en gemensam förförståelse kring samtalets innehåll 
eftersom de talar om en bok de läst tillsammans. Det handlar åter om känslor vilket återanknyter till 
förmiddagens aktiviteter för de barn som var med då. Pedagogen använder tillfället till ytterligare 
fördjupning. En tyst flicka lockar pedagogen in i samtalet genom att utgå från något flickan själv har 
skapat och som pedagogen vet att flickan har kunskap om och kan berätta om. Den säkerhet det skapar 
motiverar flickan att delta i kommunikationen. Att lyfta fram barnets förmågor bidrar till att stärka hennes 
position i gruppen. Doris för hela tiden samtalet vidare framåt genom att lyssna på vad barnen säger, 
använda sig av något av deras ord och ställa en vidare fråga om det. Hon engagerar barnen att delta aktivt i 
samtalet genom att utgå från deras intressen och locka dem till språklig produktion. 
 
 
6.1.5 Observation på förskolan Kaprifolen 
Förskolan Kaprifolen ligger i samma område som Gullvivan men i markplan på ett hyreshus. Området 
består av flera likadana hus som är byggda så att gårdar skapas mellan dem. Utanför ingången till 
förskolan är en liten yta avgränsad med staket och grindar, och utanför den lilla gården ligger 
bostadsområdets stora gemensamma gård med gräsytor och lekplatser. Inne på förskolan tar pedagogen 
Elisabeth emot oss. Hon berättar att hon vanligtvis jobbar på ”småbarnssidan” där två grupper med de 
yngsta barnen huserar. Idag är hon dock ombedd att leda en danslek med de äldre barnen. Hon berättar att 
man ofta hjälps åt mellan de båda sidorna och att barnen ofta rör sig emellan de olika grupperna. Foton, 
barnteckningar och annat material som visar på vad man har gjort sitter uppe på väggarna, liksom namn på 
olika barngrupper. 
 
5.a. Planerad aktivitet: 

Flera pedagoger går runt bland barnen som leker i olika rum och säger att de 
ska samlas i stora lekrummet. Det är ett ganska stort rum i ena änden av 
förskolan. Där inne finns ett högt bord intill en vägg, en soffa, en hög smal hylla 
med röda pappklossar nertill, en fåtölj och några små stolar. Där finns 
bilderböcker i en hylla ovanför soffan. En halvhög hylla avgränsar rummet. 
Bakom hyllan finns byggmaterial i form av stora träklossar och en Brio-järnväg 
och ett lågt bord att bygga på. På väggarna finns en stor målning som en del av 
barnen varit med och gjort gemensamt, och en plansch med färgglad illustration 
av en ”torggata” med engelska glosor som benämner de olika saker som 
illustrerats. Där finns en plansch med byggnadsarbetare som sitter på en 
byggkran och blickar ut över New Yorks skyskrapor. Bilderna sitter i vuxenhöjd. 
Barnen blir uppmanade att ställa sig i en ring och ta varandra i hand. Det är 
femton barn och tre pedagoger som deltar i aktiviteten. Flertalet av barnen i 
gruppen har svenska som modersmål. Barnen är i blandade åldrar, mellan tre 
till sex år. ”Hysch, tysta! Lyssna på Elisabeth nu!” 
Elisabeth berättar glatt och entusiastiskt att nu ska de sjunga och göra rörelser 
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till en lek som heter ”Släpp en liten fjäril genom grinden.” Det är Elisabeth som 
leder, instruerar och visar. Någon säger lite oroligt: ”Jag kan inte...” Då svarar 
Elisabeth: ” Jo då, vi hjälper dig!” De två andra pedagogerna i rummet hjälper 
barnen och ”styr” dem så det blir ordning i ringen. Elisabeth frågar: ”Vem vill 
vara fjäril?” ”Jaa!” ropar alla barn och höjer sina händer i luften. Elisabeth 
väljer flickan som står närmast henne: ”Du är en liten fjäril.” Hon fortsätter att 
instruera: ”Det är då man gör så här, jag ska visa.” Hon håller barnen närmast 
sig i händerna och lyfter armarna i luften så det bildas portar emellan dem. 
”Och så ska du som är fjäril gå igenom så här.” Hon visar fjärilsbarnet att hon 
ska gå under barnens armar ”varannan gång inifrån och varannan gång 
utifrån”. Barnet står förvirrat kvar men då sträcker. Elisabeth fram en hand och 
föser henne varsamt för att visa hur hon ska gå samtidigt som hon säger: ”Vi 
hjälper dig.” Flickan förstår nu och fortsätter medan barnen sjunger.   
 

Barnen hämtas av pedagogerna till aktiviteten men förbereds i övrigt inte på vad som ska hända. Det är 
inte tydligt att dansleken sker i ett sammanhang. Rummet stöder aktiviteten såtillvida att det erbjuder den 
största ytan på förskolan. Övrigt material i rummet stöder inte aktiviteten utan riskerar att störa barnens 
uppmärksamhet på aktiviteten. Det är många barn i blandade åldrar som deltar. Pedagogen kommer inte 
att kunna anpassa sig till barnens olika befintliga språkutvecklingsnivåer. Men Elisabeth är tydlig och 
barnen visar att de förstår att det är henne de ska fokusera på: de tittar och lyssnar. Pedagogerna har 
organiserat sig så att Elisabeth leder den planerade aktiviteten medan övriga pedagoger på olika sätt stöder 
barnen i att delta. Det är pedagogen som bestämmer vilket barn som får börja vara i mitten och hon väljer 
barnet närmast sig. Vill någon inte bli vald att komma in i ringen behöver man inte. Däremot är det inte 
valfritt om man vill delta i aktiviteten eller inte. Enligt Vygotskij sker lärandet nära aktiviteten och som 
pedagog bör man vara observant på om någon drar sig undan. 
 
 

Det är en upprepande sångtext: 
 ://:Släpp en liten fjäril genom grinden://: 
 ://:Tog sig en maka. Tjim tjim tjala tjim tjim tjala://:  
Nu förväntas flickan välja en partner, en maka, men hon tvekar. ”Välj en 
kompis” säger Elisabeth. ”Peka på den som du väljer.” Flickan pekar på en 
kamrat. ”Då kommer du också in i ringen och så håller ni varandra i handen 
och dansar runt tillsammans.” Så fortsätter man sjunga på nästa vers. Flickorna 
håller varandra i hand och dansar runt i mitten samtidigt som alla andra i 
ringen utanför sjunger och rytmiskt klappar händerna. Dansen fortsätter och 
barnen turas om och förstår snabbt de enkla reglerna och sjunger och klappar 
med. De stödjande pedagogerna viskar till de barn som behöver lite hjälp. 
Barnen iakttar och härmar varandra, speciellt iakttar de yngre de äldre. 
Elisabeth säger vid något byte: ”Då får du välja – ta en liten fru här.” Hon 
bytte då ut begreppet maka mot fru. När två pojkar står i mitten och dansar 
utlöser det mycket skratt bland barnen. Alla är glada och uppspelta och 
Elisabeth visar också glädje. Barnen får själva välja danspartner men bara 
någon som inte redan varit i mitten. När sista barnet som är fjäril ska välja 
maka är det ingen som vill av de som inte tidigare blivit valdar. Elisabeth löser 
det snabbt genom att säga att hon inte har varit och hoppar in i ringen och 
fattar barnets händer och de dansar och sjunger. Sångens refräng ”Tjim, tjim, 
tjala!” sjungs högt och glatt. Elisabeth säger att nu måste hon gå tillbaka till de 
små barnen för de ska äta. En annan pedagog säger till några av barnen att de 
ska följa med henne och gå ut. Övriga barn går runt och söker nya saker att 
aktivera sig med eller återvänder till de lekar de avbröt för att delta i aktiviteten. 
 

Elisabeth agerar engagerat och visar glädje och barnen är glada och delaktiga, de sjunger och klappar med. 
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Sång och rytmik bidrar till att ge barnen en ljudbild av språket och möjlighet till språklig medvetenhet. I 
den observerade situationen ges begreppen i sångtexten ingen förtydligad innebörd och ordet maka i 
sången blir aldrig förklarat på annat sätt än att Elisabeth plötsligt ersätter ordet med fru när hon pratar. De 
flesta barnen vet troligen vad en fjäril är men i övrigt är det osäkert att texten bygger på barnens tidigare 
erfarenheter. Sångtexten ges viss innebörd genom de handlingar som sker kopplat till texten. Om de nya 
begreppen är för okända för att barnen ska kunna internalisera dem med tidigare kunskap kan det 
uttryckas som att de ligger utanför barnens proximala utvecklingszon. 
Momentet av spänning när det ska väljas och man ska kliva in i mitten bidrar till att upprätthålla barnens 
intresse. Sången är enkel att härma och lära med en upprepande text och melodi och alla barn sjunger med 
efter ett tag. Sång som aktivitet innehåller en reproducerande språkövning. Pedagogen är tydlig och 
använder sig av röst och gester för att på ett engagera barnen. Dansleken erbjuder gemenskap och glädje. 
De tydliga och upprepande reglerna och de vuxnas medverkan skapar trygghet och gör att alla barn kan 
delta, något som gäller generellt för traditionella sällskapslekar.  
Aktiviteten saknar tydlig inledning och avslut som hjälper barnen att skapa sammanhang och mening. Det 
medför viss oro att det tar en stund innan aktiviteten kommer igång. Troligt är att barnen lärde sig en ny 
danslek i en kulturell gemenskap. För att det ska leda till språklig utveckling och befäst lärande kan det 
tänkas kräva att pedagogerna återkopplar till situationen genom samtal och upprepningar av leken.   
   
      
5.b. Lunchsituation: 

De yngsta barnen som är mellan ett och tre år ska äta. Innan maten hade 
gruppen en kort sångsamling som avslutades med en liten sång om att nu skulle 
de gå och äta. Barnen verkar förstå och följer pedagogerna mot maten. Ett rum 
intill köket används som matsal med två mindre och ett större bord. Elisabeth 
äter tillsammans med tre barn vid ett av de små borden som är färdigdukat av 
de vuxna. Barnen får haklappar och äter med sked ur djupa tallrikar. Barnen 
blir hjälpta och lyfta av de vuxna att placera sig på sina bestämda platser. Det 
är ganska trångt och bökigt att komma på plats. Rummet är långsmalt. Utmed 
ena väggen finns en diskbänk där maten ställs fram i byttor och skålar.  
Förutom dörren som leder in till matsalen från korridoren finns en dörr som 
leder in direkt från köket. Båda dörrarna används under lunchen vilket medför t 
rörelse och ljud från olika håll. ”Det här är den kebaben som finns” upplyser en 
pedagog om som kommer in med en bytta från köket. Vuxna talar med vuxna, 
barnen sitter vid borden och väntar. Elisabeth ger barnen vid sitt bord en bit 
smörgås. Sedan lägger hon upp mat och häller upp vatten åt barnen. Maten som 
har ställts fram och lagts upp åt barnen benämns inte. Elisabeth säger till 
barnen att de ska akta sig för att det är varmt. De vuxna fortsätter att 
kommunicera med varandra mellan borden och ifrån köket samtidigt som de rör 
sig fram och tillbaka mellan borden och bänken med mat. Elisabeth frågar 
barnen om de tycker det är gott. Barnen nickar och äter. Det är ganska tyst vid 
Elisabeths bord. En vuxen kommer in från köket och drygar ut den snålt 
tilltagna lunchen med köttbullar. (Förklaras av att ordinarie kökspersonal är 
sjuk så en pedagog har ryckt in som vikarie i köket). Hon går runt och delar ut 
köttbullarna bland barnen samtidigt som hon frågar: ”Vill du ha?”  
Elisabeth sprutar ketchup på barnens tallrikar och står upp och skär deras 
köttbullar. Ett barn vill plocka mat från ett annat barns tallrik. ”Nej, inte ta 
hans, du har egna.” ”Nu får du äta lite ris också, inte bara köttbullar.” 
Elisabeth vänder sig mot ett annat barn: ” Ska du smaka på köttbullarna?” Hon 
tar skeden och stoppar in köttbullar i munnen på barnet som gapar villigt. De 
vuxna pratar med varandra igen om hur de ska lösa resten av dagen med vilor 
och annat eftersom det saknas personal på grund av sjukdom. 
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Barnen förbereds på maten genom en sång, något som kan bidra till att skapa sammanhang och mening.  
Elisabeth har en grupp med få barn vid sitt bord vilket ger förutsättningar för språklig kommunikation. 
Barnen får mycket hjälp av de vuxna och ges begränsat utrymme att agera självständigt. Möjligtvis är 
miljön med sitt begränsade utrymme en anledning, men förhållningssättet kan även antas spegla 
pedagogernas inneboende förväntningar på barnens behov och kompetenser. Miljön stöder inte aktiviteten 
eftersom den försvårar barnens eget agerande. Visserligen är rummet ljust och fint med fönster, vilket 
bidrar till att skapa trivsel men det är trångt och svårt att resa sig och sätta sig. Maten på bänken kan inte 
nås av barnen själva. Miljön innebär även hinder för kommunikation och språkutvecklande samtal. Det är 
många störningar: spring in och ut genom dörrar, vuxna som hela tiden reser sig och rör sig, prat mellan 
vuxna, saker som lyfts fram och tillbaka mellan bänk och bord. Istället för att samtala med barnen vid sitt 
bord talar pedagogerna med varandra. Den aktuella dagens trassliga personalsituation kan bidra till det. 
Pedagogen agerar inte språkmedvetet i den observerade situationen. Hon pratar inte om vad barnen 
upplevt under förmiddagen och benämner inte maten och det som händer runtomkring barnen. När barnen 
ibland får frågor väntar hon inte in deras svar utan agerar utifrån vad barnet förväntas svara. Barnen vid 
bordet är små. Små barn behöver mycket input för att bygga upp ett eget språk. Språk bör ha direkt 
anknytning till det barnen upplevt för att vara begripligt, det vill säga situationsbundna och vardagliga 
begrepp.    
 
6.1.6 Observation på förskolan Blåsippan 
Förskolan Blåsippan ligger i samma område som förskolan Eternellen men består av en fristående 
byggnad med tillhörande gård. Det är många barn och pedagoger på gården. I hallen tar pedagogen Jim 
emot. En pappa med sin dotter finns vid tillfället i tamburen och Jim berättar om vårt besök för pappan. 
Pedagogen berättar sedan att han planerat en aktivitet bland annat med syfte att skapa språklig 
kommunikation. Han ska tillsammans med tre barn ha vattenlek. Barnen är två år gamla och har tillfrågats 
om de vill vara med när de kom till förskolan med sina föräldrar under morgonen. Ett av barnen ville 
hellre vara med sina kamrater ute på gården. Det respekterades och ett annat barn tillfrågades och ville 
vara med. Alla barn i gruppen har andra modersmål än svenska.  
 
6.a. Planerad aktivitet: 

Rummet för aktiviteten är ett våtrum försett med vattenkranar, handfat och 
golvbrunn. Där finns skåp och hyllor med material. På golvet står en 
genomskinlig plastbalja på ställning. Baljan är i barnens nivå, liksom ett av 
handfaten. 
Pedagogen berättar för barnen vad de ska göra och uppmanar dem att klä av 
sig sina tjockare kläder. De uppmuntras att hjälpa varandra. Det är en flicka 
och två pojkar. När barnen är färdiga med att klä av sig får de använda 
framställda kannor och hämta vatten vid handfatet att fylla baljan med. 
Pedagogen benämner hela tiden det barnen gör, det material de använder och 
vad som händer. ”Oj, oj, oj! Titta vad ni häller!” Barnen själva är ganska tysta 
men mycket aktiva. De är fullt koncentrerade på det de gör. Jim frågar: ”Räcker 
det med vatten nu tror ni?” Barnen skakar på huvudet och fortsätter fylla 
baljan. Flickan tittar på Jim och säger: ”Mera!” Pedagogen uppmuntrar 
barnens göranden genom att nicka och le emot dem när de tittar på honom. Ett 
barn kommer fram till Jim och tittar på sig själv och säger ”Böt!” Jim tittar och 
säger: ”Har du blivit blöt? Jamen det gör inget. Vi hänger upp kläderna sedan. 
Dra upp ärmarna då blir det bättre.” Pojken gör det. Plötsligt säger en pojke, 
Olle: ”Det räcker!” ”Det räcker nu säger Olle” upprepar Jim ”Det tror jag 
också” fortsätter han och stänger av vattnet. 
 

Miljö och material stödjer aktivitetens syfte. Jim har en liten grupp som ger honom goda förutsättningar 
för ett språkstödjande arbete. Han visar att han tror på barnens kompetenser genom att uppmuntra dem att 
hjälpa varandra. Han arbetar språkmedvetet genom att benämna alla föremål och allt barnen och han själv 
gör. Barnen är små och har ännu inte etablerat så stort ordförråd och verbal uttrycksförmåga. Det blir 
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pedagogens uppgift att fylla det språkliga utrymmet och förse barnens handlingar med språkliga uttryck.  
Det som barnen säger upprepar och bekräftar pedagogen. Han fångar också upp deras icke-verbala 
kommunikation genom att möta deras blickar och bekräfta att det är riktigt det de gör genom att le och 
nicka. Han visar ytterligare tro på barnens kompetenser när han låter dem var med och påverka när det är 
tillräckligt med vatten. Barnen ges inflytande över situationen. 
 
 

När vattnet har stängts av plockar pedagogen fram en stor plastskål fylld med 
material som barnen kan använda i den vattenfyllda baljan. Han ställer den på 
golvet och säger ”Ni får plocka det ni behöver”. Barnen tar saker i skålen och 
lägger över i baljan. Pedagogen sitter på huk och benämner hela tiden det 
barnen tar: ”Flaskor ... muggar ... en tratt ... en glasspinne... ”Glasspinne!” 
utropar ett annat barn glatt och igenkännande. ”Stenar. Vad kan man göra med 
stenar? Oj, titta! Den ligger på botten nu.” ”Potten” härmar ett barn och böjer 
sig och tittar intresserat mellan stenen och Jim. Barnen är aktiva och 
engagerade. Pedagogen talar och rör sig lugnt, stämningen är positiv. Barnen 
är inte nöjda förrän allt material är urplockat ur plastskålen. Då är det ganska 
fullt i baljan. 
 ”Sitter fast!” säger ett barn när ett par cylindriska formar sugit fast i varandra. 
Jim och barnet hjälps åt att få isär dem. 
 ”Oj, här bubblar det! Bubbeli, bubbeli, blubb!”skojar Jim. Barnen skrattar och 
gör bubbelljud. ”Å, ska du hälla i? Är den för stor den där? Vill du ha den här 
lilla muggen istället?”, ”Hälla i” säger han upprepade gånger medan ett barn 
häller. Barnet tittar på pedagogen upprepar aktiviteten ”Hälla i” upprepar Jim 
och bekräftar att det han säger är det barnet gör. Ett barn prövar att dricka. 
”Var det gott att dricka?” frågar Jim och barnet nickar.”Den är smutsig!” 
säger en pojke samtidigt som han snurrar en flaska i vattnet. Jim deltar själv i 
leken genom att ösa och ”modella” hur materialen kan användas.”Jag vill 
också!” utropar flickan som iakttagit pedagogen. 
 
 

Under hela aktiviteten fortsätter pedagogen att sätta ord på det barnen gör. Eftersom barnen ännu inte har 
utvecklat sitt språk så att de kan använda det är det viktigt att hinna uppfatta kroppsspråk och göranden 
och sätta ord på dem. Det blir många begrepp och barnens lek med konkret material ges ett stort språkligt 
innehåll. Det handlar om vardagliga, spontana begrepp ännu så länge. Men till exempel barnets 
intresserade iakttagande av den sjunkande stenen öppnar upp för hur ett utforskande arbetssätt kan tillföra 
barnet vetenskapliga begrepp redan under förskoletiden. Barnets nyfikenhet är en viktig förutsättning för 
språkutveckling och lärande. Det är pedagogens uppgift att tillvara ta den och utmana den på en ”lagom” 
nivå, det vill säga ”snäppet över” och inom barnets proximala utvecklingszon. 
Eftersom det bara är tre barn och de är samlade runt baljan blir alla barn uppmärksammade och 
bekräftade. Alla är aktivt deltagande i centrum av aktiviteten. De härmar pedagogen och varandra och 
visar på så sätt att de alla är delaktiga i en läroprocess. Pojken som säger att en flaska är smutsig samtidigt 
som han snurrar den i vattnet kanske håller på att skapa förståelse för sin omvärld genom att leka att han 
diskar? Pedagogen är med och stimulerar och utmanar barnen att härma och prova och upptäcka själva. 
Barnen är roade och håller på med vattenleken under nästan en timme(!). Avslutningsvis hjälptes alla åt att 
plocka bort sakerna ur baljan och ösa ur vattnet i handfatet igen. Pedagogen benämnde då återigen allt 
barnen använt samtidigt som de lade tillbaka materialet. Aktiviteten hade en inledning, ett genomförande 
och en avslutning. 
 
 
 
6. b. Lunchsituation: 
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Pedagogen sitter med fem barn kring ett runt matbord. En halvhög hylla 
avgränsar till ett annat matbord med en annan pedagog och en barngrupp. Man 
inleder lunchen med en matramsa. Maten står i skålar och byttor på bordet. 
Pedagogen skickar runt maten i turordning och uppmanar barnen att göra 
likadant när de tagit för sig och lagt mat på sin tallrik medan han hela tiden 
benämner det som finns i skålarna.  
Barnen kommunicerar med varandra genom att använda mer ljud än ord, och 
mycket blickar och kroppsspråk. ”Buu!” säger ett barn. ”Buu!” svarar snabbt 
ett annat. De härmar och ler mot varandra. Jim gör inga kommentarer av att 
barnen spiller när de tar mat. Han är behjälplig och visar till exempel ett barn 
hur han ska göra när skålen bara vill snurra runt när han sätter i skeden för att 
ösa upp. ”Om du håller så här med en hand så snurrar den inte.” Jim använder 
ett vänligt tilltal och ser lugnt till att alla barn får det de vill ha. Det tar tid och 
det får ta tid. Han uppmuntrar barnen att klara sig själva men hjälper till när 
barnen vill. Barnen har olika bestick; någon använder sked någon annan både 
kniv och gaffel(!). När alla barn har lagt upp mat på sina tallrikar och börjat 
äta reser sig Jim och hämtar mat till sig själv från en bänk intill. Likadan mat 
som barnen äter står där i skålar åt de vuxna.  
 

Fem barn är att beteckna som en liten grupp men det händer mycket med ett och tvååringar runt 
matbordet. Pedagogen börjar med att skapa ordning och sammanhang med en matramsa som inledning. 
Han sätter ord på allt som står på bordet och på vad som sker. Han samtalar med barnen med fullständiga 
meningar. Barnen visar att de håller på att utveckla språkets ljudbild genom att låta och kommunicera med 
varandra med olika ljud. De härmar varandra som en del i läroprocessen. Pedagogen visar tilltro till 
barnens kompetenser genom att låta dem ta mat själva och skicka till varandra och endast ge stöd när de 
behöver. De gånger pedagogen hjälper barnen kombinerar han ord med handling och erbjuder på så vis 
barnen strategier och språkliga verktyg. Även dukningen är anpassad till barnens förmågor. Jag tolkar det 
som att barnen får stimulans inom sin proximala utvecklingszon vilket tvååringen som äter med kniv och 
gaffel kan tolkas som ett tydligt tecken på. 
 

När pedagogen har satt sig vid bordet igen frågar han ett barn i taget om det 
vill ha vatten eller mjölk att dricka. När barnet inte svarar skjuter han fram 
kannorna och säger: ”Visa om du vill ha vatten eller mjölk.” Barnet pekar. Jim 
bekräftar: ” Mjölk. Du vill ha mjölk. Var så god, då kan du ta mjölk.” Kannorna 
är små och halvfyllda så barnen lättare kan hälla själva. Man äter och dricker 
och Jim pratar med barnen vid sitt bord. Barnen äter koncentrerat mestadels 
under tystnad. Jim pratar om sådant barnen gjort eller känner till och han 
ställer frågor till barnen om sådant de gjort på förmiddagen och hjälper barnen 
att reflektera över det de varit med om. När barnen svarar så svarar de med få 
ord men Jim tar vara på deras små signaler och bygger ut deras ord till 
meningar. En pojke tittar på Jim och vrider sig lite mot fönstret och pekar ut 
mot gården. ”Har du lekt där ute på gården idag?” Pojken nickar. ”Jaha, du 
har lekt ute på gården idag” upprepar han och bekräftar med hela meningar. 
Plötsligt börjar en flicka mata pojken bredvid sig. Han gapar och tuggar villigt. 
Sedan matar han flickan tillbaka. De tittar på varandra och skrattar. ”Titta, ni 
matar varandra! Nam, nam!” Mera skratt. 
 

Pedagogen hittar olika vägar att ge barnen möjlighet att vara med och påverka sin situation trots att de inte 
har utvecklat ord att uttrycka sig med. Han låter barnet peka och bekräftar med ord. De små kannorna och 
pedagogens förhållningssätt stödjer barnens möjligheter att agera självständigt. Aktivitetens krav på 
koncentration och barnens outvecklade språkkompetenser gör att de är tystlåtna. Pedagogen förser 
lunchsituationen med ett språkligt innehåll och pratar med barnen om sådant som antingen bygger på 
barnets erfarenheter och upplevelser eller kopplas samman med konkreta handlingar vid matbordet. 
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Pedagogerna vid de olika borden pratar inte med varandra utan fokuserar på barnen vid sina bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Sammanställning av kvantitativ mätning av 
verbalt flöde    
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En viktig förutsättning för att utveckla och lära sig ett språk är att få möjlighet att själv agera och 
uppmuntras att producera språk genom att få uttrycka sig på sina egna villkor (Tuomela, 2001). 
Pedagogen behöver stödja och hjälpa barnet att utveckla sitt deltagande och sina bidrag. Det räcker inte att 
tala till barnen, utan det är hur man gör det som har betydelse för barnens möjlighet att utveckla sitt språk. 
Att ge barnet möjlighet till output, egen språklig produktion, är en viktig faktor för barnets 
språkutveckling. Den vuxne tar en stor del av utrymmet i samtal med barn (Tuomela, 2001). När det gäller 
riktigt små barn som ännu inte utvecklat sin språkliga förmåga i någon högre grad är det följdriktigt den 
vuxnes ansvar att ge mycket input till barnet. Men vuxna fortsätter göra anspråk på utrymmet för verbalt 
flöde även sedan barnen utvecklat sin kommunikativa språkförmåga så att hon eller han klarar av att delta 
aktivt på egen hand. De vuxna på förskolan kan ta ända upp till 80 % - 90 % av talutrymmet (Tuomela, 
2001). Som vuxen måste man begrunda i vilken mån man hämmar barnen och i vilken mån man faktiskt 
stöder och hjälper barnen att utveckla sitt aktiva deltagande och sina språkliga bidrag. Tabellerna nedan är 
en kvantitativ sammanställning av resultatet när vi mätte verbalt flöde under en femminutersperiod i de 
gruppaktiviteter vi filmade. Mätningen gjordes i mitten av den pågående aktiviteten då barnen var som 
mest aktiva och delaktiga. Mätningen gick till så att 5 minuter delades upp i intervaller om 30 sekunder, 
det innebär att varje intervall omfattar en halv minut. Varje mätning består således av 10 intervall. Vid 
varje intervallövergång har vi prickat av vem eller vilka som använder talutrymmet, det vill säga verbalt 
flöde i form av tal eller sång. I aktiviteter med stora grupper fokuseras på och återges sex av de deltagande 
barnens språkliga aktivitet. Det bedömdes representera situationen som observerades eftersom några 
annorlunda eller avvikande språkliga aktiviteter bland övriga barn inte förekom.  

Fördelning av verbalt flöde under 5 minuter. 
Projektgrupp med 5-åringar

200
180

 
Figur 8. Fördelning av verbalt flöde i observation 1: Projektarbete i liten grupp 

 
Ovanstående figur speglar att pedagogen låter barnen dominera i det verbala flödet. Genom att ställa 
frågor uppmuntrar pedagogen barnen till output. I gruppen ger pedagogen ett ganska tyst barn stöd så att 
han kan kommunicera sina tankar. Det tysta barnet använder nickar, pekande, minspel och viskande. 
Gruppen accepterar barnets kommunikation och barnet blir delaktigt. Pedagogen intar en lyssnande roll 
och uppmanar barnen att tala en i taget och lyssna på varandra. Pedagogen använder spontana begrepp 
som är kända för barnen, och bygger vidare på dem med vetenskapliga begrepp som blir belysta i av 
aktiviteten. Figuren till trots är alla delaktiga och interagerar kring aktiviteten. Det tysta barnet 
kommunicerar mestadels utan tal.  
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                   Figur 9. Fördelning av verbalt flöde i observation 2: Saga blir drama 
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Fördelning av verbalt flöde under 5 minuter.  
Sagoaktivitet med 5-åringar

 
I aktiviteten ”Saga blir drama” gick pedagog och barn först igenom en saga som sedan skulle 
dramatiseras. Mätningen ovan är gjord under den del av aktiviteten där roller skulle fördelas med hjälp av 
lappar. Genom att samla barnen runt sig och ha materialet på bordet blev de fokuserade på aktiviteten. 
Pedagogen gav barnen aktiverande uppgifter som att räkna antalet barn, komma med förslag på roller och 
genom att vara med och läsa och ljuda när pedagogen skrev. Barnen pratar ivrigt och ofta i munnen på 
varandra. Pedagogen dominerar talutrymmet. Hon hinner inte lyssna på och bekräfta var och ett av barnen. 
 
 

Fördelning av verbalt flöde under 5 minuter. 
Sångstund  3-5 åringar
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Figur 10. Fördelning av verbalt flöde i observation 3: Sångstund med påsktema 

 
Under sångstunden är alla delaktiga genom att sjunga med. Däremot utgör barnens verbala flöde knappt 
något berättande, frågande eller någon dialog. Att ha många barn samlade minskar möjligheten till dialog. 
Pedagogen har inte möjlighet att anpassa sig till barnens olika språknivåer. Hon ställer ändå lite frågor och 
utifrån barnens svar bekräftar, berättar och förklarar hon och bidrar till att skapa mening och sammanhang. 
Med konkret och förberett material åskådliggör hon begrepp i de sånger man sjunger tillsammans, 
abstrakta begrepp som har med påsken att göra ges ett konkret innehåll. Figuren ovan skildrar hur 
pedagogen dominerar talutrymmet, att hon ställer frågor som ett av barnen svarar på och att alla barn 
deltar genom att sjunga med. 
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Fördelning av verbalt flöde under 5 minuter. 
Sagoaktivitet med 5-åringar
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Figur 11. Fördelning av verbalt flöde i observation 4: Sagoaktivitet med känslotema 

 
I ”Sagoaktivitet med känslotema” läser och samtalar gruppen kring en bok vars innehåll handlar om 
känslor. I aktiviteten ingår en övning och med material som ger fortsatt innehåll åt begrepp för känslor. 
Alla barn är nära aktivitetens centrum och det konkreta materialet fångar barnens intresse. Pedagogen 
anpassar sig till barnens olika språkliga utvecklingsnivåer genom att hon lyssnar, ställer följdfrågor, gör 
kommentarer, och förstärker begrepp med hjälp av kroppsspråk och intonation. Barnens kommentarer 
bekräftas av pedagogen med fullständiga meningar. Barnen erbjuds på så sätt språkliga redskap. Alla barn 
berättar i tur och ordning och uppmanas att lyssna till varandra. Bokens innehåll knyts till barnens egna 
erfarenheter så att begreppsförståelsen kan fördjupas. Figuren visar att pedagogen tar lika stor del av 
talutrymmet som barnen tillsammans. Barn 1 i figuren är den vars tur det är att berätta. Ett par kamrater 
kommenterar.  
 

Fördelning av verbalt flöde under 5 minuter. 
Sång och danslek med barn 3-5 år
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Figur 12. Fördelning av verbalt flöde i observation 5: Sång och danslek 

 
Många barn skall tillsammans med pedagoger lära och genomföra en sång och danslek. Pedagogen som 
instruerar är tydlig och barnen visar sitt intresse genom att titta, lyssna och delta. Barnen blir i tur och 
ordning valda att agera fjäril och maka i dansen. Ett stort antal deltagande barn gör att pedagogen inte kan 
anpassa sig till barnens olika språknivåer. Pedagogen visar glädje och barnen är delaktiga. Sång och 
rytmik kan bidra till att utveckla barnens ljudbild av språket. Figuren visar att sång innebär att alla bidrar 
till det verbala flödet genom att alla barn sjunger med. Det förekommer ingen dialog.  
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Fördelning av verbalt flöde under 5 minuter. 
Vattenlek med små barn. 
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Figur 13. Fördelning av verbalt flöde i observation 6: Vattenlek med små barn 

 
Det är små barn med begränsat ordförråd och begreppsförståelse som deltar i vattenleken. Figuren 
återspeglar att pedagogen ger mycket input. Barnen själva är mycket aktiva i sitt agerande men ganska 
tysta. I dialog upprepar dock barnen ofta ord eller ljud som pedagogen förser dem med som till exempel i 
följande situation:  
 
”Stenar. Vad kan man göra med stenar? Oj, titta! Den ligger på botten nu” säger pedagogen. ”Potten” härmar ett 
barn och böjer sig och tittar intresserat mellan stenen och pedagogen. 
 
Figurerna ovan visar att pedagogerna i mätningarna dominerade det verbala flödet i alla aktiviteter utom 
vid projektarbetet. Situationerna är dock svåra att jämföra då det till exempel knappt förekom någon 
dialog under sång och danslek. Genom att erbjuda en mångfald av aktiviteter kan olika typer av 
kommunikation ges förutsättningar där barnen får språklig stimulans i form av såväl input som output.  
 

 
 
8.3 Sammanställning av resultat från intervjuer 
Syftet med intervjuerna var att ta del av vilka tankar, föreställningar och teoretiska kunskaper som 
pedagogen ger uttryck för kring ett språkstödjande arbetssätt och om flerspråkiga barns språkutveckling. 
De fick även berätta om vilken samverkan de har med familjer till flerspråkiga barn. Intervjuerna 
framställs först i en sammanfattande form (figur 14) som syftar till att ge en jämförande överblick av vad 
pedagogerna på de olika förskolorna har berättat och som kan antas ha relevans för ett språkutvecklande 
arbetssätt.  Därefter ges en sammanfattande återgivning av intervjusamtalen där resultatet presenteras 
kring följande ämnesområden: fortbildningsinsatser, möjligheter att använda sitt modersmål i förskolan, 
strategier för att följa barnets språkutveckling, att dela in barnen i små grupper, angående aktiviteter, 
måltider och miljö, samverkan mellan förskola och familjer till flerspråkiga barn.  
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Förskola Liljekonvalj Solrosen Gullvivan Kaprifole Eternellen Blåsippan 
Språklig 
kartläggning 
(dvs tar reda 
på vilka språk 
barnet möter 
och använder 
i olika 
sammanhang) 

Ja. I samtal 
med barnets 
familj vid 
inskolning och 
vid varje ut-
vecklings-
samtal. Doku-
menteras.  

Ja. I samtal 
med barnets 
familj vid 
inskolning 
och vid varje 
utvecklings-
samtal. Dok-
umenteras. 

Ja.  Använder 
dokument 
som fylls i 
vid 
inskolnings-
samtal med 
barnets 
familj. 

Ja. Använ-
der doku-
ment som 
fylls i vid 
inskolning-
samtal med 
barnets 
familj. 

Ja. 
Använder 
dokument 
som fylls i 
under samtal 
med barnets 
familj. 

Ja. Det tar 
man reda på i 
samband med 
att barnet 
börjar 
förskolan. 
Dokument? 

 Språkanalys 
(strukturerade 
dokumenter-
ade observa-
tioner ) 

 
Ja. Dels 
fortlöpande, 
dels ”stor” 
varje termin. 

 
Ja. Dels 
fortlöpande, 
dels ”stor” 
varje termin.

 
Nej. 

 
Nej. 

 
Ja – har 
börjat. 

Ja delvis – 
genom 
pedagogisk 
dokumen-
tation. 

Relaterar 
till teori / for-
skning under 
intervjun. 

 
Ja. 

 
Ja. 

 
Nej. 

 
Nej. 

 
Nej. 

 
Ja. 

Modersmåls- 
undervisning 

Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. (Fanns 
tidigare). 

Nej. 

Annat 
specifikt 
modersmåls-
stöd. 

Böcker för 
hemlån på 
barnens 
modersmål. 

Böcker för 
hemlån på 
barnens 
modersmål. 
Använder 
kompetens 
hos peda-
goger med 
barnens 
modersmål.  

Böcker för 
hemlån på 
barnens 
modersmål. 
Använder 
kompetens 
hos 
pedagoger 
med barnens 
modersmål. 

Böcker för 
hemlån på 
barnens 
modersmål
. 

 Försöker 
erbjuda   
förskolor med 
pedagoger 
som talar 
barnens 
modersmål. 
Barn med 
samma 
modersmål i 
samma grupp. 

Vad pedagog-
en anser vara 
viktigast för 
barnets 
modersmåls-
utveckling. 

Familjens och 
barnets 
aktiviteter 
utanför 
förskolan. 

Familjens 
och barnets 
aktiviteter 
utanför 
förskolan. 

Familjens och 
barnets 
aktiviteter 
utanför 
förskolan. 

Familjens 
och barnets 
aktiviteter 
utanför 
förskolan. 

Familjens 
och barnets 
aktiviteter 
utanför 
förskolan. 

Familjens och 
barnets 
aktiviteter 
utanför 
förskolan. 

Aktiviteter 
och material 
som 
pedagogen 
anser bidra till 
att stödja 
barnets  
språkutveck-
ling. 

Språklig 
medvetenhet i 
vardagen. 
Individuella 
pärmar. 
Sagor, 
berättande, 
projektarbeten,
dokumentation 
Matstunder. 
Lek. 
 

Språklig 
medvetenhet 
i vardagen. 
Individuella 
pärmar. 
Saga och 
berättande. 
Kort och 
bilder. 
Matstunder. 
Lek. 

Språklig 
med-vetenhet 
i vardagen. 
Sång, bilder, 
sagor. 
Matstunder. 
Lek. 

Språklig 
medveten-
het i var-
dagen. 
Sång och 
musik. 
Matstunder
. 
Lek. 

Språklig 
medveten-
het i var-
dagen. 
Sagor och 
litteratur. 
Material om 
känslo-
mässig 
intelligens. 
Matstunder. 
Lek. 

Språklig 
medvetenhet i 
vardagen. 
Pedagogisk 
dokumenta-
tion. Barn och 
föräldrar 
hälsas på sitt 
språk på 
morgonen. 
Vattenlek, 
staffli-
målning, 
musik. Mål-
tider. Lek. 

 
Figur 14. Sammanställning av resultat från intervjuer med pedagoger.  
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Angående fortbildningsinsatser 
I Tallunden har ledningen varit med och initierat utvecklingsarbetet kring flerspråkighet. Förskolechefen 
upprättade ett samarbete med språkforskare som har varit handledare åt personalen ute på förskolorna. 
Pedagogerna skickas kontinuerligt på introduktionskurser, fortbildning och föreläsningar. Inför 
nyanställningar ges information om att man jobbar mycket med språket och att det är ett krav att man ska 
vara intresserad och vilja lära sig mer. Pedagogerna i området som har intervjuats utrycker att kurser och 
utbildningar har bidragit till att de känner sig trygga i sitt uppdrag.  
En av pedagogerna som har fått utbildning och handledning i flerspråkiga barns språkinlärning och i att 
arbeta språkutvecklande uttrycker hur det har bidragit till att göra henne medveten: 
 
”Tuomela har gett inspiration till arbetet. Han betonar att det är viktigt att pedagogerna ger barnen ett 
heldagsinflöde och tid för barnen att själva flöda ut. Som pedagog måste man vara medveten och närvarande. Det är 
viktigt att upprepa allt vid varje tillfälle där man tilltalar barn. Språket ska användas medvetet hela dagen i alla 
situationer. Från början var det svårt och ansträngande att vara så språkligt medveten och aktiv hela tiden. Men det 
blev lättare allt eftersom och nu är det enkelt. Men det är inte så att man slappnar av utan ju mer man lär ju mer vill 
man lägga till och det är givande att se resultat i barnens språkutveckling.”  
 
En pedagoggrupp med representanter från olika förskolor driver arbetet med språkutveckling och alla i 
den gruppen har alla fått utbildning i svenska som andraspråk. De har ett tydligt mandat att leda arbetet 
med barns språkutveckling på sina förskolor. De har utarbetat en gemensam språkplan med riktlinjer för 
ett språkutvecklande arbete i förskolan.  
 
”Vi som är med i språkutvecklingsgruppen – det är vårt ansvar att smitta av oss.” 
 
Även i Hammarstad har personalen fått utbildning kring flerspråkighet på ledningens initiativ och 
pedagogerna uttrycker att de har tillräcklig kunskap för sitt arbete. En pedagog säger under intervjun att 
hon anser att det anställs för många outbildade pedagoger för att klara av att upprätthålla ett 
språkutvecklande arbete med hög kvalité.  
 
I Ekviken saknar pedagogerna vidareutbildning kring flerspråkighet. Dessa pedagoger har ett tydligt 
uttalat mandat att ansvara för den pedagogiska verksamheten på sina avdelningar, och där ingår 
pedagogiska åtagandena kring barns språkutveckling. De säger sig själva vilja ha mer utbildning om hur 
man ska stödja flerspråkiga barn och veta mer om hur andra förskolor arbetar med det.  
 
Pedagogerna i samtliga områden i denna studie har möjlighet till stöd av språkpedagog och alla deltar i 
någon form av pedagogiskt nätverk där man har möjlighet att diskutera och ta hjälp och stöd av andra 
kollegor. En pedagog menar dock att detta tar ifrån henne viktig tid som hon hellre skulle vilja tillbringa 
med barnen och med att arbeta med barnen i små grupper. Flera pedagoger påpekar i intervjuerna att det 
krävs en gemensam pedagogisk syn på språk och lärande bland personalen på förskolan för att få 
kollegialt stöd för att arbeta med smågrupper och språkanalyser. 
 
Angående barnens möjligheter att använda sitt modersmål i förskolan 
Alla observerade grupper är att beteckna som svenska grupper med svensktalande pedagoger och där det 
använda språket under dagarna är svenska. Förskolan har i uppdrag att ge barnen stöd i att utveckla sitt 
modersmål men i intervjuerna framkommer att ingen av de undersökta förskolorna har formell 
modersmålslärare som arbetar på förskolan. Tre pedagoger uppger att kollegor med annat modersmål än 
svenska till viss del används för att ge barnen direkt stöd av sitt modersmål. I såväl Talludden som 
Hammarstad var de flesta språken representerade av flera barn i gruppen vilket gav barnen viss möjlighet 
att använda modermålet tillsammans med kamrater. Pedagogerna där gav uttryck för att det kräver hårt 
arbete och kunskap för att arbeta med att aktivt stödja barnens språkutveckling och för att försöka finna 
vägar att stödja barnen i utvecklingen av sitt modersmål.  Eftersom barnets möjlighet att använda sitt 
modersmål i förskolan är starkt begränsat menade samtliga intervjuade pedagoger att föräldrarna och 
barnets aktiviteter utanför förskolan är viktigast i arbetet med att stödja barnens modersmål. De sa sig alla 
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uppmana föräldrarna att tala barnens modersmål med sina barn i olika sammanhang utanför förskolan. En 
pedagog säger: 
 
 ”Det är viktigt att prata om sådant som intresserar barnet och visa att det är intressant att han kan ett annat språk. 
Att som pedagog vara öppen och engagerad i barnen och deras familjer för att få deras förtroende. Vara 
välkomnande och visa nyfikenhet och positiv inställning.”  
 
Angående strategier för att följa barnets språkutveckling 
Pedagogerna från Tallunden berättar att de vid varje inskolningstillfälle gör en språkkartläggning som 
kontinuerligt följs upp för att behålla aktualitet. Den omfattar vilket eller vilka språk familjen pratar 
hemma, använder i olika situationer, i olika grupper och i olika situationer, samt vilka framtidsplaner 
familjen har. Med hjälp av kartläggningen kan man tillsammans med föräldrar synliggöra och diskutera 
vilka möjligheter barnet har att tala svenska respektive sitt modersmål med kamrater. Det som 
framkommer dokumenteras och används som underlag för planering av den pedagogiska verksamheten, 
vid utvecklingssamtal och vid överlämning till annan förskoleavdelning. På Tallunden arbetar 
pedagogerna med språkanalys genom att anteckna på förtryckta listor varje gång de noterar något nytt i 
barnets språk. Genom att observera vad barnen pratar om och hur de pratar under lek i icke-styrda 
aktiviteter diskuterar pedagogerna vad man har att utgå ifrån i sitt arbete med barnens språk. Diktafon 
används som hjälpmedel för att fånga barnens berättelser som sedan analyseras utifrån en 
språkanalysmall. Noggrann språkanalys sammanställs en gång per termin. Pedagogerna som använder sig 
av språkanalys menar att det synliggör barnets framsteg vilket i sin tur sporrar dem själva att gå vidare i 
sitt arbete att stödja barnen till ytterligare utveckling. Genom att diskutera språkliga analyser på 
planeringar har man lyckats involvera alla i arbetet vilket anses bidra till att öka förståelsen för varandras 
arbetsinsatser.  (Med språkanalys menas här att observera och dokumentera barnets befintliga 
språkutveckling på olika språkliga områden. Dokumentationen är ämnad att användas för att analysera 
vilket stöd pedagogerna behöver ge för att stimulera barnet till fortsatt utveckling. Det analysmaterial som 
användes av pedagogerna i vår undersökning var performansanalys. Se under rubriken 
”Begreppsdefinitioner”).  
Pedagogerna som inte gör språkanalyser med hjälp av material specifikt framtaget för ändamålet anser att 
olika observationer och pedagogisk dokumentation uppfyller samma syfte. Arbetet med pedagogisk 
dokumentation har utvecklats och fått stor genomslagskraft på förskolor under de senaste åren. En 
spridning av Vygotskijs teori bland pedagoger ute på förskolorna nämns av en pedagog i intervjun som 
bidragande faktor till den utvecklingen. 
 
Angående att dela in barnen i små grupper 
Medvetenheten om vikten av att dela upp barnen i mindre grupper bland annat för att ge dem språkligt 
utrymme har bidragit till att så sker i ökande omfattning enligt pedagogernas beskrivningar. Fyra av 
pedagogerna i undersökningen uppger att barnets språknivå avgör hur gruppindelningen görs för att barnet 
ska ges optimala utvecklingsmöjligheter. Så här beskrivs det av två pedagoger: 
 
”Språket står i fokus när grupper sätts samman för att pedagogen ska kunna utmana barnen på rätt nivå. Med hjälp 
av språkanalysen vet pedagogen vad just de barn som är i gruppen behöver erbjudas för att komma vidare i sin 
språkliga utveckling. Men man tar även hänsyn till barnens intressen och vilka kamrater de vill vara tillsammans 
med. Man försöker att ofta ha barnen i en grupp om fyra. Då är det lätt att som pedagog uppmuntra ett intresse som 
finns hos något av barnen och få alla engagerade.” 
 
”Det är viktigt att jobba med små grupper. Mindre grupper ger barnen större talutrymme. Vi delar in barnen i 
grupper efter språkkompetens för att kunna ligga snäppet över. Barnen behöver hamna i rätt grupp för att få 
blomma ut.” 
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Angående aktiviteter, måltider och miljö 
Två av pedagogerna berättar att de läser mycket och använder böcker för att planera och genomföra 
aktiviteter som lockar till samtal, lek, drama och skapande aktiviteter. Barnen delas in i grupper utifrån sin 
befintliga språkutvecklingsnivå de ligger på och som har ringats in med hjälp av språkanalys. En av 
pedagogerna använder sagan för att återkoppla till det barnen är med om och upplever i sin vardag och till 
deras tidigare erfarenheter. Den används även som lek och för barnens skapande av bilder och berättelser. 
En pedagog berättar att hon även använder kort och bilder som utgångspunkt för berättelser och samtal. 
Med konkret material i form av till exempel bilder kan språket ges en tydligare innebörd och bli lättare för 
barnet att förstå. För att locka till språklig aktivitet och ge barnen möjlighet att bearbeta och pröva sina 
upplevelser på ett fantasifullt och kreativt sätt så anser pedagogerna att det ska finnas stort utrymme för 
lek. Det är i leken som barnen provar språk, samspel och sin förståelse av omvärlden.  
 
En pedagog uttryckte i intervjun att: ”Man behöver vara tjatig!” i betydelsen upprepande när man 
presenterar nya ord och begrepp. Vid till exempel aktiviteten med vattenlek så benämns alla tingen när 
barnen plockar fram dem och lägger dem i baljan. Sedan benämns de när barnen använder dem. Och 
slutligen benämns de på nytt när sakerna plockas bort och aktiviteten avslutas. 
 
I två av de observerade situationerna utgjorde sång och musik den planerade aktiviteten. En av 
pedagogerna berättade att hon vill bidra till att barnen sjunger och lär sig sångtexter utantill, och att det är 
såväl en språklig som kulturell tillgång. Med konkret material, till exempel bilder, förstärker hon 
innebörden av sångernas texter och begrepp. Genom att ta vara på en kollegas kompetenser har de 
tillsammans kunnat sjunga sånger på det språk som det enda barnet i gruppen med annat modersmål än 
svenska har med sig hemifrån. Hon anser att det är viktigt att erbjuda aktiviteter som är anpassade så de 
erbjuder en utmaning samtidigt som de inte får verka så svåra att barnen inte vågar prova. Om barnen 
undviker situationen så missar de ett tillfälle till språklig utveckling. Jämför med hur undvikande kan vara 
en strategi att dölja att man inte har full kontroll över sin kommunikativa språkförmåga (Abrahamsson & 
Bergman, 2006). 
Alla intervjuade pedagoger ansåg även att måltidssituationen vid lunchen är ett viktigt tillfälle för språklig 
aktivitet. 
Pedagogerna påpekar att miljön ska vara stimulerande och åtkomlig för barnen. Böcker ska synas hela 
tiden för att locka och vara en del av vardagen. Miljön ska formas så man kan jobba med barnen i små 
grupper. Miljön ska erbjuda barnen mötesplatser och övningsplatser där de kan utveckla språk och etik. 
Miljön ska vara växlingsrik så barnen får möjlighet att verka i många olika sammanhang. 
 
Språk, utveckling och lärande beskrivs även ur ett större perspektiv genom att pedagogerna pekar på att 
det är ett nytt förhållningssätt man som pedagog måste lära sig då vi som är vuxna idag inte själva blivit 
bemötta så under vår uppväxt och skoltid som pedagogiken nu förespråkar att vi ska förhålla oss till 
barnen.  
 
Angående samverkan mellan förskola och familjer till flerspråkiga barn  
Samtliga pedagoger betonar vikten av ha ett bra samspel med föräldrar och anser sig försöka skapa olika 
möjligheter till kommunikation mellan förskola och barnets familj. Genom samtal informerar pedagogerna 
om hur föräldrarna kan bidra till att utveckla barnens modersmål och att de har stor betydelse för sitt barns 
språkutveckling. Pedagogerna anser att de aktivt uppmuntrar föräldrarna att använda sitt modersmål 
tillsammans med barnet.  
Viktigast i samverkan anser pedagogerna att den dagliga kontakten är, att varje dag delge föräldrarna vad 
barnet har gjort. Ett par förskolor använder sig av en pärm där pedagogerna gör dagliga anteckningar. 
Föräldern kan då vända sig till vem som helst för att få information om sitt barn genom att alla pedagoger 
använder sig av information ur pärmen. Som tidigare nämnts gör även barnen egna pärmar på ett par av 
förskolorna. I dem samlar de dokument och alster under olika rubriker för att följa och kunna visa sina 
upplevelser och sin utveckling under åren i förskolan. Inför att barnet ska börja förskoleklass är hon eller 
han själv med och väljer ut delar av den dokumentationen som skannas av och sammanställs till ett häfte 
att ta med till sin nya grupp. Syftet är att åskådliggöra barnets läroprocesser och pärmen finns 
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lättillgängligt förvarad för barn och föräldrar. Dokumentationen i dem gör föräldrarna delaktiga genom att 
barnen får visa och berätta vad de gjort. I barnens pärmar har även föräldrarna lämnat bidrag genom att de 
under inskolningen har fått skriva om hur deras barn fick sitt namn. Det har ibland varit fantastiska 
berättelser som lagt första grunden för samverkan kring barnet. 
  
Ibland påbörjas samverkan mellan barnens familjer och förskolan redan på öppna förskolan genom att en 
språkpedagog går dit och informerar om små barns språkutveckling och om hur föräldrar och förskola kan 
hjälpa varandra att stödja barnet. I tamburen på en förskola finns en ”språkpärm” med information till 
föräldrar. Där kan de läsa om tvåspråkighet i broschyrer från Myndigheten för skolutveckling, hur böcker 
kan användas på olika sätt och om språkpedagogens besök med mera. De kan sitta och läsa pärmen där 
eller låna med den hem.  
Förskolorna erbjuder olika möjligheter till möten och träffar för barnens familjer. På en av förskolorna är 
föräldrarna välkomna att sitta med vid frukost och mellanmål. Syftet är att skapa kontakt samtidigt som 
man passar att och visa och berätta vad man gör. Alla förskolor har traditioner för återkommande 
festligheter för barnen och deras familjer. På några av förskolorna är barnen är med och planerar festerna. 
I samband med festerna får barnen visa sådant de har gjort med hjälp av dokumentation, berättande och 
utställning av skapat material. 
En pedagog berättar att många föräldrar med annat modersmål än svenska deltog när förskolan bjöd in till 
föräldramöte med kaffe, kaka och tolk. Man hade tolk på olika språk på olika tider. Det gav även 
föräldrarna större talutrymme när de erbjöds möten i mindre grupper. På flera av förskolorna finns 
föräldraråd som träffas med olika intervaller varje termin.   
Pedagogerna är medvetna om att det egna förhållningssättet har stor betydelse när det gäller att få 
föräldrarnas förtroende. Det är viktigt att våga vara nyfiken och fråga och visa att man tycker det är 
spännande med andra kulturer. Men det kan kännas svårt och det kan uppstå kommunikationsproblem när 
man möter föräldrar som man inte delar språklig förståelse med. Ett sätt pedagogerna försökt lösa det på 
är att skriva brev. Ett budskap kan vara lättare att förstå om skriftlig information ges ihop med muntlig. 
 
Ett par pedagoger har upplevt att det kan vara svårt att få gehör och skapa motivation hos föräldrar att tala 
sitt modersmål med sitt barn. Föräldrarna tycker att barnen trivs och har det bra. Språket anses ännu inte 
vara så viktigt och föräldrarna anser att barnet kommer att lära sig av sig självt så småningom. 
Pedagogerna själva menar att den språkliga klyftan mellan ett barn med dålig språkutveckling ökar till de 
övriga barnen i takt med att kommunikativ språkförmåga får större betydelse ju äldre barnen blir. De 
försöker därför informera föräldrarna om att det är viktigt att de använder ett språk som ligger snäppet 
över den språkutvecklingsnivå barnet befinner sig på för att fortsatt utveckling skall ske. 
I två av områdena medverkar språkpedagogen vid föräldrakontakter för att ge föräldrarna information om 
betydelsen av att de talar barnets modersmål hemma, och om att alla språk är lika viktiga för barnets 
språkliga och kognitiva utveckling.  
 
Fyra av förskolorna uppmuntrar barnens familjer att låna och läsa böcker för barnen på deras modersmål. I 
Tallunden anser pedagogerna att böcker på barnens modersmål har hjälpt dem att få igång en dialog med 
föräldrar om när och hur de använder sitt modersmål med barnen. Där har man även inlett ett samarbete 
mellan förskola, bibliotek och flerspråkiga familjer. 
I de områden i undersökningen som har en minoritet av barn med annat modersmål än svenska saknas 
planer för mottagandet av och vistelsen för flerspråkiga barn i förskolan. Man använder sig av samma 
inskolningsrutiner som för övriga barn och familjer. Och i den dagliga verksamheten deltar de flerspråkiga 
barnen på samma villkor som övriga barn i gruppen, utan några särskilda hänsyn tagna till skillnader i 
förutsättningar. En av pedagogerna vi intervjuat ger uttryck för hur hon känner sig osäker på hur hon ska 
handskas med situationen: 
 
 ”Jag har jobbat i flera områden med mestadels svensktalande barn. Där har man aldrig tagit tag i flerspråkighet 
utan man har fått lösa de situationer som uppstått så gott man själv har kunnat. Det svåraste är nog 
kommunikationen med föräldrar när man inte vet om de förstår vad man säger.”   
 

 63



Förskolorna tycks i mångt och mycket sakna resurser för att själva aktivt stödja barnen i deras utveckling 
av sitt modersmål, vilket leder till att uppdraget till stor del läggs över på föräldrarna. En av de intervjuade 
pedagogerna uttrycker det när hon säger: 
 
 “Det finns pedagoger med andra modersmål på förskolan men inte alls så många som de språk barnen har. Därför 
är dialogen med föräldrarna om vad de kan göra och vad pedagogerna kan göra så viktig.” 
 
En av pedagogerna betonar att det är viktigt att ta sig tid i samtal med föräldrarna, det är bra att planera för 
att ge lite extra tid vid till exempel utvecklingssamtal. Hon berättar: 
 
”Det gäller att aldrig ta något för givet utan verkligen lyssna och fråga för att förstå. Det är viktigt att ha 
uppföljningssamtal för att följa upp hur det har gått med sådant man samtalat om och förvissa sig om att man 
förstått varandra. Vid ett tillfälle hade jag en förälder som inte kunde läsa. Jag förstod det inte först – det tog tid.  
Om man lyckas visa föräldrarna att man verkligen vill bidra till deras barns utveckling då vinner man deras 
förtroende.”  
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Diskussion och slutsatser 
Undersökningarna genomfördes på förskolor som ligger i områden med skilda erfarenheter av invandring 
och barn med annat modersmål än svenska. Urvalet syftade till att undersöka om det skulle framkomma 
skillnader eller likheter i pedagogernas arbete med att stödja flerspråkiga barns språkutveckling på de 
olika förskolorna. Tuomela (2001) menar att fortbildningsinsatser utgör en övergripande organisatorisk 
aspekt som har stor betydelse för barnets språkutveckling.  
Beträffande pedagogernas kompetensutveckling visar undersökningen att pedagogerna på de förskolor 
som har längre tids erfarenhet av att ta emot barn med annat modersmål än svenska, och där barn med 
annat modersmål än svenska utgör en majoritet, har fått kompetensutveckling i att arbeta med ett 
språkstödjande arbetssätt. (Se figur 7, s31). Kunskap påverkar i sin tur pedagogens förhållningssätt så att 
hon eller han medvetet kan stödja barnets utveckling av sina språk. 
Det kan vara så att i områden med stor invandring och med många barn med annat modersmål än svenska 
på förskolorna har uppdraget att stödja dessa barns utveckling av sina språk större prioritet än på förskolor 
med mestadels svensktalande enspråkiga barn. Det skulle kunna ses som att förskolan prioriterar gruppens 
(majoritetens) behov framför individens. Säkert handlar det även om bristande kunskap om flerspråkig 
språkutveckling och om samband och konsekvenser mellan språklig och kognitiv utveckling. 
Undersökningen visar att det finns ett samband mellan pedagogernas erfarenheter och utbildningar och 
graden av ett medvetet språkstödjande arbete. Hos de pedagoger som fått utbildning och handledning 
kring flerspråkighet syntes en större, ibland mycket större, språklig medvetenhet än hos dem som inte fått 
det. Samtidigt kan de barn som är i minoritet om att ha annat modersmål än svenska i sin grupp vara mer 
utsatta och i större behov av stöd i sin språkutveckling än barnen i invandrartäta områden. 
Även kamraters påverkan på språket utgör en betydelsefull organisatorisk faktor för barnets 
språkutveckling (Tuomela, 2001). Forskning påvisar att barn med annat modersmål än svenska i svensk 
grupp har i regel goda möjligheter att använda svenska språket men få att använda modersmålet. Något 
som också förekommer i föreliggande undersökning. De ”ensamma” barnen kan man anta får än mindre 
tillgång till modersmålsanvändning och stimulans såväl i förskolan som i hemmet genom att de möter 
färre personer som talar deras modersmål.  
 
I ganska ringa grad använde förskolorna i undersökningen de resurser som pedagoger med annat 
modersmål än svenska utgör. Bergman och Abrahamsson (2006) pekar på att pedagoger ibland uttrycker 
oro för vad det innebär för barnens språkutveckling att möta pedagoger som inte behärskar det svenska 
språket till fullo. Mycket tyder på att det är bra när personer som inte är infödda talar med varandra på 
svenska. De förhandlar sig då tillsammans fram till det svenska språket vilket stimulerar utvecklingen 
positivt bland annat genom att väcka stor språklig medvetenhet (Bergman & Abrahamsson, 2006). 
Tidpunkten för införandet av svenska språket liksom andelen av undervisning i och på respektive språk är 
även det organisatoriska faktorer med stor betydelse för barnets språkutveckling (Tuomela, 2001). På 
förskolorna i undersökningen gjordes inga överväganden beträffande tidpunkten för införandet av svenska 
språket hos barnen med annat modersmål. När föräldrarna erbjudits plats för sina barn och de flerspråkiga 
barnen börjar i förskolan så integreras de i befintliga förskolegrupper utan särskilda förberedelser gällande 
åldersmässig tidpunkt eller befintlig språkkompetens.  
Enligt Vygotskij (1934/1999) krävs det att barn och pedagog interagerar i en dialog för att språkutveckling 
och lärande skall ske. Han menade att barnet måste delta aktivt och befinna sig nära aktivitetens centrum 
för att utvecklingsvillkoren skall uppfyllas. Det enskilda barnet måste dessutom ges möjlighet till språklig 
produktion, output, för att effektiv språkutveckling skall ske (Tuomela, 2001). Gruppen bör därmed inte 
vara större än att barnet ges möjlighet att ta aktiv del av språkutrymmet. Likaså behöver barnet språklig 
input på ett för barnet så pass begriplig nivå att det motiveras att lyssna. Antalet barn i gruppen påverkar 
möjligheten för pedagogen att göra dessa individuella anpassningar och för att kunna interagera med varje 
barn. Gruppstorleken får därmed stor betydelse för barnets språkutveckling och utgör även den en viktig 
organisationsfaktor.  
Vygotskij (1934/1999) menade att pedagogen bör utgå från barnets befintliga språkutveckling och utmana 
och stödja barnet inom närmsta potentiella utvecklingsnivå, den proximala utvecklingszonen, för att 
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ytterligare språkutveckling skall ske. Vidare är pedagogens uppgift att skapa engagemang och motivation 
genom att ta del av och utgå från barnets egna intresseområden. Även det kräver att barn och pedagog får 
möjlighet att mötas i små grupper för att möjliggöras.  
 
Miljöns innehåll och organisation bör utformas så att den bidrar till barnens begrepps- och språkutveckling 
bland annat genom att erbjuda ett rikt material och mötesplatser för kommunikation. Med i förväg 
planerade och skapade mötesplatser med olika innehåll så möjliggörs även arbetet med barnen i små 
grupper. I figur 18 nedan visas hur det bland annat bidrar till att barnen ges betydligt större utrymme att 
tala, och egen språklig produktion är nödvändig för att språkutveckling skall ske (Tuomela, 2001). Flera 
förskolor har byggt upp stationer för olika aktiviteter; en plats för att rita, en för att bygga, en för att arbeta 
med lera och så vidare. Det ger möjlighet för barnen att vistas i en mängd olika sammanhang och där 
barnen får möta nya begrepp knutna till just den situationen. När till exempel barnen ritar så används 
begrepp gällande material och bilder och bildernas innehåll och associationerna kring dem. Och där 
barnen bygger talas det om såväl material som många instruerande begrepp och beskrivningar, liknelser 
och fantasier. På en förskola har man ordnat stationer där materialet är medvetet valt för att innehålla 
motsatta begrepp, som till exempel något mjukt och något hårt, något tungt och något lätt. Det blir 
naturligt för barnen att använda olika ord och de lär sig även att till exempel komparera. På en annan 
förskola var ett rum fyllt med språkligt material i form av böcker, bilder, bokstäver, sagomaterial, papper 
och pennor, spel och olika arbetsmaterial. De språkmedvetna pedagogerna påpekar att det är viktigt att 
nämna allt vid sitt korrekta och ämnesspecifika namn, till exempel inte bara pappret utan silkespappret. I 
de observerade situationerna har miljön inte alltid syftat till att stödja aktiviteten.  
 
Med hjälp av figurer illustreras på nästa sida hur två pedagoger (svarta ”tårtbitar”) med en barngrupp om 
fjorton barn (vita tårtbitar) har möjlighet att organisera grupperna på olika sätt. Syftet är att åskådliggöra 
hur organisation av grupper får direkt betydelse för barnens möjlighet till aktiv tillgång av talutrymmet. 
Som beskrivits krävs språklig produktion, output, för effektiv språklig utveckling. Genom att organisera 
för olika gruppkonstellationer i olika sammanhang kan pedagogerna på ett medvetet sätt aktivt stödja 
barnets språkutveckling.  
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Figur 15. Exempel A: Fjorton barn och två pedagoger i en grupp. I en tänkt samling som pågår i 30 minuter skulle 
möjligt fördelat talutrymme bli cirka 1 minut och 58 sekunder.                                

 

     
Figur 16. Exempel B: Sju barn och en pedagog i varje grupp. I en tänkt samling på 30 minuter skulle möjligt 
fördelat talutrymme bli knappt 4 minuter. 

 

       
Figur 17. Exempel C: Fyra barn och en pedagog i en grupp, respektive tio barn och en pedagog i en annan grupp. I 
en tänkt samling på 30 minuter skulle möjligt fördelat talutrymme bli 6 minuter i den lilla gruppen och knappt 3 
minuter i den stora. 

 
 

  
 

  
Figur 18. Exempel D: Miljön används som ”en tredje pedagog” och två pedagoger delar upp sig i två olika rum där 
varje rum är förberett med tre aktivitetsstationer med plats för två alternativt tre barn vid varje station. Två 
stationer i varje rum är självgående, det vill säga utrustade med material som barnen kan arbeta med utan 
assistans av vuxen. I en tänkt samling på 30 minuter skulle möjligt fördelat talutrymme bli 10 minuter respektive 
15 minuter. 
 
Figur 15, 16, 17 och 18 ovan illustrerar hur barnets tillgång till språklig aktivitet i form av egen output kan 
stärkas med arbete i smågrupper. De svarta fälten illustrerar pedagoger, de vita fälten motsvarar antalet 
barn. Texten under respektive exempel talar om möjligt talutrymme i tid. 
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Språkstödjande arbetssätt i olika planerade aktiviteter och vid lunch 
Faktorer som påverkar språkutvecklingen hos flerspråkiga barn är bland annat aktiviteters språkliga 
innehåll och genomförande (Tuomela, 2001). De pedagogiska aktiviteterna i undersökningen erbjöd 
barnen olika sammanhang med olika begreppsinnehåll, och med olika möjligheter till kommunikation, 
dialog, begreppsanvändning och språkligt innehåll. 
 
Saga, litteratur och berättande är innehåll i flera av pedagogernas intentioner i sitt uppdrag att stödja 
barnens språkutveckling. Sagan kan utgöra den gemensamma kollektiva händelse som enligt Vygotskij 
(1934/1999) är nödvändig för språkutveckling. Genom det språk som sagan förmedlar får barnet ta del av 
nya språkliga verktyg. I leken kan sedan barnet pröva och bearbeta det nya han eller hon upplevt och 
lyssnat på. Barnet behöver också  möjlighet till reflektion för att internalisera det nya erfarandet med det 
tidigare så att allt stuvas om och blir till något nytt – så kan lärande och utveckling ske. Genom att först 
vara delaktig och sedan ges möjlighet att bearbeta det han eller hon varit med om, så omvandlas den nya 
upplevelsen till egen kunskap. Som när en av de observerade grupperna först gjorde en gemensam 
dialogisk läsning kring en bok som handlade om känslor och sedan arbetade vidare i en övning där varje 
barn fick berätta om någon gång barnet upplevt rädsla, ilska, glädje eller sorg. Såväl vardagliga som 
vetenskapliga begrepp blir lättare att förstå när språket kopplas till det barnets egna erfarenheter och 
genom att det talade språket förstärks och tydliggörs i konkret och praktisk handling.  
 
Projekt- och temaarbete som aktivitet kan planeras och genomföras så att det bidrar till barnets 
språkutveckling. Barnen och pedagogen som arbetar med ” hur träd blir papper” i den första observationen 
är ett exempel på hur projekt kan vara en aktivitet för att stödja språkutveckling. Först har pedagogen gjort 
individuella observationer av barnens språkutvecklingsnivå. Hon har sedan organiserat små grupper 
utifrån dessa observationer. I liten grupp får hon möjlighet att utmana vart och ett av barnen ”snäppet 
över” deras befintliga utvecklingsnivå. Genom att i dialog uppmuntra barnet till att språkligt uttrycka och 
utveckla sina tankar stimulerar hon till avancerad språkutveckling. Med ett rikligt och varierat språk och 
utmanas barnen med såväl spontana som vetenskapliga begrepp. Genom att koppla samman abstrakt 
tänkande och språk med konkret material och handling så förstärks begreppens innebörd. Med hjälp av en 
utforskande aktivitet som springer ur barnens egna erfarenheter och teorier så engageras barnen och lockas 
att delta aktivt (Viberg, 1993; Tuomela, 2001). 
 
Vattenlek visade sig även det kunna vara en språkberikande aktivitet. Genom att pedagogen hela tiden är 
aktivt delaktig i det de små barnen gör och hela tiden benämner tingen de använder och sätter ord på 
barnens handlingar och skeenden så blir barnen ”språkduschade”. Orden kopplas hela tiden till något 
konkret i den situation barnen befinner sig i. Orden upprepas hela tiden. Eftersom det är få barn och alla är 
nära aktiviteten så hinner pedagogen ge respons på varje barns uttryck för kommunikation, något som är 
viktigt i arbetet med barn som saknar ord. Vattenleken är spännande och intressant för barnen vilket gör 
dem engagerade och motiverade att delta aktivt.  
 
Sång, dans och musik kan vara en bra väg för att göra alla delaktiga och för att skapa engagemang och 
gemenskap. Musiken innehåller mycket språk genom begrepp, innehåll, ord, takt, rörelse, glädje och 
gemenskap. Melodi, text och takt kan bidra till att utveckla barnets ljudbild som är en del av barnets tidiga 
språkutveckling (Viberg, 1993). Några förskolor använder sig av att lyssna på CD-skivor med musik på 
andra språk. Det kan vara ett sätt för förskolan att erbjuda barn med annat modersmål än svenska att få 
lyssna till sitt modersmål.     
De observerade sångsituationerna bidrog till gemenskap och glädje där alla var delaktiga. Barnen deltog i 
en reproducerande språklig aktivitet. Rytm, sång och rörelse är med och skapar en medvetenhet kring 
språket. Det krävs dock planering, kunskap och medvetenhet för att även dessa tillfällen ska få innehåll 
och genomföras så att de stödjer barnets språkutveckling. Barnets befintliga begrepp behöver utökas med 
nya på en lagom svår nivå så att barnet förstår såpass mycket att det skapas sammanhang och mening. I en 
dialog där pedagogen lyssnar på och visar intresse för barnets erfarenheter kan musik och sång bli ett 
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utmärkt tillfälle att tillvarata mångfald och synliggöra den som en tillgång.  
 
Måltidssituationer erbjuder ett tillfälle att arbeta med och stödja barnets språkutveckling i förskolan. 
Pedagogens uppgift är att få igång samtal som berör och intresserar barnet genom att till exempel utgå från 
sådant barnen varit med om på förmiddagen. Barnen får då möjlighet att reflektera över nya upplevelser 
och på så vis internalisera ny kunskap.    
I fyra av de filmade situationerna använder pedagogerna lunchen som tillfälle att återkoppla till 
förmiddagens aktiviteter. Pedagogerna fick då möjlighet att ta del av barnens tankar och förståelse av det 
de varit med om genom att lyssna till barnens språk och kognition. Samtalet ger pedagogen möjlighet att 
bekräfta, förstärka, fördjupa och ytterligare vidga barnets tanke och språk. Genom att locka barnen att 
berätta och genom att lyssna till barnen så ges nyckeln till barnets proximala utvecklingszon – pedagogen 
får kunskap för att kunna stimulera och utmana till vidare utveckling på rätt nivå.  
Lunchen kan ge flerspråkiga barn tillfälle att kommunicera med varandra på sitt modersmål genom att 
barn med samma modersmål får sitta tillsammans vid matbordet, eventuellt även med en pedagog med 
samma modersmål.  Måltidssituationer ger en bra möjlighet att koppla samman ord med konkret innehåll. 
Genom att även benämna allt som finns och som händer kring bordet kan barnen få möjlighet att utveckla 
nya begrepp. På samma sätt ger varje nytt sammanhang barnet vistas i tillfälle till begrepp knutna till just 
den situationen, ämnesspecifika begrepp. I samband med måltiden ges även möjlighet att genom samtal 
knyta an till barnets erfarenheter och upplevelser utanför förskolan. Om pedagogen är lyhörd, visar 
nyfikenhet och tar tillvara på barnets tankar och intressen ges en aldrig sinande ström av uppslag till 
samtal.  
På samma sätt som i de planerade aktiviteterna gäller det för pedagogerna att vara vakna för och tolka de 
kommunikationssignaler som kommer från barn som saknar ord så dessa barns tankar och åsikter tas 
tillvara i gruppen. Exempel på det är pedagogen med de allra yngsta barnen som uppmärksammar hur ett 
av barnen vrider på huvudet och tittar ut mot gården som ”svar” på frågan vad barnen har gjort på 
förmiddagen. Med frågor och meningar försöker pedagogen tolka och hjälpa barnet att ”berätta”. 
 
Alla planerade och genomförda aktiviteter i undersökningen kan sägas ha erbjudit språkstödjande och 
begreppsutvecklande moment. I vilken grad aktivitetens möjligheter tillvaratagits för att stödja barnens 
språk- och tankeutveckling synes avhängigt av pedagogens förhållningssätt i genomförandet av 
aktiviteten. När det gäller aktiviteternas språkliga innehåll kan vi erinra oss Vygotskijs (1934/1999) teori 
om begreppsutveckling, och om hur spontana och vetenskapliga begrepp påverkar varandra i en ömsesidig 
process som leder till utveckling av varandra. Begreppsutveckling ska därmed ses som dynamisk och 
föränderlig. Vygotskij menade att såväl språklig som kognitiv utveckling sker då barnens tänkande 
utmanas med hjälp av vetenskapliga begrepp. Undervisning ska planeras så att dessa begrepp får mötas på 
så sätt att elevens erfarenhet får möta vetenskapliga begrepp. (Vygotskij, 1934/1999). Detta sker kanske 
tydligast i aktiviteten med projektarbetet på Liljekonvaljen där barnen jobbar med att lösa problemet hur 
träd blir papper. Men det sker även i aktiviteten när man läser om Grodan och sedan arbetar vidare med 
känslobegreppen. Likaså i vattenleken med de små barnen till exempel när barnet lägger i stenen och 
iakttar hur den sjunker till botten. Redan barnen i förskolan kan således arbeta med såväl spontana 
(vardagliga, konkreta) som vetenskapliga (abstrakta, pedagogiskt tillrättalagda) begrepp. 
 
 Pedagogernas tankar, föreställningar och teoretiska kunskaper om flerspråkiga barns språkutveckling 
och ett språkstödjande arbetssätt 
I intervjuerna med pedagogerna bekräftas att utbildning och handledning om språkstödjande arbetssätt och 
flerspråkiga barns språkutveckling har bidragit till att de känner sig säkrare i sitt arbete med uppdraget att 
stödja barnen. De pedagoger som inte fått fortbildningsstöd säger att de skulle vilja lära sig mera om 
flerspråkiga barns språkutveckling och få ta del av hur andra förskolor arbetar kring detta då de inte 
känner sig säkra i sitt uppdrag. Det uppstår ett dilemma kring det pedagogiska arbetet med barns 
språkutveckling när ekonomi och arbetsmarknad leder till att det anställs för många outbildade pedagoger. 
Det gör det svårt att upprätthålla ett språkutvecklande arbete med hög kvalité påpekar en pedagog. 
Ytterligare ett dilemma som kommer fram under intervjuerna är att det krävs en samsyn på förskola, i 
förskolans ledning och i arbetslag kring barns utveckling och lärande och om hur man ska arbeta för att 
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stödja det. Utan en sådan samsyn saknar den enskilda pedagogen det stöd som krävs för att till exempel få 
tid för planering av pedagogiska aktiviteter, organiserande av små grupper, tid för språkanalyser och så 
vidare. 
Några av pedagogerna uttrycker att det ibland finns en inställning bland kollegor om att det inte är så 
viktigt att jobba med språket bland de yngsta barnen. Utbildning och kunskap behövs om att barnets 
språkutveckling är en process som startar långt tidigare än det börjar förskolan och att det är viktigt att inte 
avbryta den processen. 
Två av pedagogerna i undersökningen har egen erfarenhet av att komma till Sverige som invandrare. Båda 
betonar att det är att se som normalt att ha ett annat modersmål än svenska. Det är sant då Sverige är ett av 
ganska få länder i världen där befolkningen är enspråkig. En av dessa två pedagoger tycker sig möta en 
tendens bland lärare i förskolan och i skolan att ha låga krav på barn med annat modersmål än svenska och 
menar att lågt ställda förväntningar på barnen kan bidra till att skapa svårigheter för dem i framtiden. Med 
kunskap om flerspråkighet kan vi förstå att den kognitiva utvecklingen kan ha sprungit före förmågan att 
uttrycka sig språkligt. Då behöver språket stöd och stimulans för att utvecklas samtidigt som barnet 
behöver utmanas till vidare utveckling av sin kognitiva nivå. Det är en pedagogisk utmaning som beskrivs 
bland annat av Abrahamsson (figur 3) och Cummins (figur 5). 
Vidare bekräftar Tuomelas (2001) att flerspråkiga barn i svensk grupp ges få tillfällen att möta och 
använda sitt modersmål. De pedagoger som fått utbildning kring flerspråkighet visar även här större 
medvetenhet kring att använda de resurser som står till buds, och betonar då särskilt vikten av samverkan 
med föräldrar kring barnets språkutveckling. De arbetar med att föra över sin egen kunskap och 
medvetenhet till föräldrarna till exempel genom att i samtal tillsammans med dem göra språkliga 
kartläggningar av vilka språkliga sammanhang barnet vistas i och om vad som krävs för barnets framtida 
språkutveckling av sitt modersmål. 
 
 Den proximala utvecklingszonen betecknar som tidigare beskrivits zonen mellan barnets befintliga 
utvecklingsnivå och barnets potentiella utvecklingsnivå. Enligt Vygotskij (1934/1999) behöver barnet 
utmanas språkligt snäppet över den nivå det befinner sig på för att utveckling ska ske mot en högre 
potentiell utvecklingsnivå.  
Alla pedagoger vi intervjuade hade kunskap om det och några pedagoger menade att barnets befintliga 
utvecklingsnivå behöver fastställas för att möjliggöra det. Pedagogen behöver ha kännedom om barnets 
befintliga utvecklingsnivå och om barnets erfarenheter och intressen för att kunna utmana med lagom nytt 
och lagom svårt. Ett sätt att slå fast barnets befintliga språkliga kompetenser är att göra språkobservationer 
och använda språkanalyser som metod för att ta reda på var barnet befinner sig i sin språkliga utveckling, 
något som pedagogerna i undersökningen uppger att de gör. Det kan ge pedagogen information som visar 
vilket stöd och vilka utmaningar barnet behöver.  
Det pågår en debatt i vårt samhälle om huruvida bedömning leder till ökad utveckling och till ”godkänd” 
kunskapsnivå hos individen. Min tolkning är att bedömning i sig inte leder till språk- och 
kunskapsutveckling enligt Vygotskijs sociokulturella teori. Viktigt att betona i sammanhanget blir då att 
observationer och språkanalyser skall användas för att pedagogen ska veta vilka insatser hon ska göra i sitt 
framtida arbete med att stödja barnet. Syftet ska vara att åstadkomma språkutveckling och inte att peka på 
brister hos barnet. Det pedagogiska uppdraget är att åstadkomma språkutveckling inte att syssla med 
bedömning av individuella kompetenser, allt enligt förskolans styrdokument (Lpfö, 1998). Det här är en 
tolkningsfråga och det blir i slutänden upp till varje förskola och pedagog att se till att språkanalysen görs 
och används på rätt sätt. För att pedagogen ska kunna gå vidare på rätt sätt efter utförd språkanalys krävs 
dessutom att hon eller han har kunskap om hur barns språkutveckling går till. En slutsats blir att 
pedagoger behöver utbildning och kunskap om barns språkutveckling och insikt om den egna 
pedagogrollens betydelse för att kunna använda sig av språkanalyser.  
 
Samverkan med familjer 
Familjens betydelse för barnets möjligheter att utveckla sitt modersmål visar sig vara mycket stor. 
Resultatet av intervjuerna visar att pedagogerna anser att föräldrarna är viktigast för att stödja barns 
modersmålsutveckling. Undersökningen visar även att de flerspråkiga barnen i svenska grupper på 
förskolan har relativt få möjligheter och tillfällen att möta och använda sitt modersmål. Det är samma 
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resultat som visas i språkforskning kring flerspråkiga barn (Tuomela, 2001). Vikten av ett bra samspel 
mellan förskola och barnets familj är därmed viktig att betona. För att så skall ske behöver förskolan visa 
flexibilitet och skapa olika möjligheter till kommunikation för att nå alla barns familjer. Det är viktigt att 
komma ihåg att alla familjer är unika och att vi inte kan ge dem färdiga lösningar. Men genom samtal kan 
pedagogerna informera och berätta om hur föräldrarna kan bidra till att utveckla barnens modersmål och 
om att de har stor betydelse för sitt barns språkutveckling. Det kräver naturligtvis att pedagogerna själva 
har kunskap om det. För att föräldrar skall kunna välja behöver de veta.  
Viktigast i samverkan anses den dagliga kontakten vara, så att varje föräldrarna varje dag får ta del av vad 
barnet har gjort. I intervjuerna har vi fått tagit del av hur detta kan ske på olika sätt och där dokumentation 
av olika slag visar sig vara ett hjälpmedel och ett stöd i kommunikationen mellan barn, förälder eller 
annan familjemedlem, och pedagog. Genom dokumentationen görs föräldrarna delaktiga genom att barnen 
får visa och berätta. Även föräldrarna kan bidra till dokumentation och till att skapa en helhet kring barnet 
genom att förskolan uppmuntrar dem att dela med sig av sin och barnets livshistoria. Ett exempel som 
nämndes var att föräldrarna vid inskolning fick skriva ned hur barnet fått sitt namn, och hur dessa 
berättelser bidrog till ett första samspel mellan förskola och barnets familj. 
 
Alla förskolor i undersökningen har traditioner för återkommande festligheter för barnen och deras 
familjer. Festerna innebär även tillfälle att med hjälp av dokumentation, berättande och utställning av 
skapat material visa vad barnen har gjort i förskolan. Att förskolan använder sig av tolk i olika 
sammanhang förekommer men tycks inte vara så vanligt. I intervjuerna gavs exempel på hur man under 
ett föräldramöte bjöd in tolk på olika språk på vid olika tider. Det medförde mindre grupper och ökad 
chans för föräldrarna att komma till tals och blev något som enligt pedagogen slog mycket väl ut.  
 
Möten och festligheter är en möjlighet för förskolan att jobba med att synliggöra olika kulturer. Det är 
viktigt att vara med och skapa en positiv attityd till flerspråkighet och mångkultur genom att påvisa att det 
ena inte utesluter det andra utan att mångfalden berikar. För att kunna ta vara på varandras kulturer måste 
vi se såväl egna som andras mönster. Målet ska vara att berika, inte att göra lika.  Att tänka nytt och vara 
flexibel och erbjuda olika typer av möten för föräldrar har bidragit till ökad närvaro och delaktighet på 
föräldramöten.  
Pedagogernas attityd och förhållningssätt är viktig för huruvida de ska få föräldrarnas förtroende. Det är 
viktigt att våga vara nyfiken och fråga och visa barn och familjer att man tycker det är spännande med 
andra kulturer. Men det kan vara svårt och det kan lätt uppstå kommunikationsproblem. Att ge budskap 
och information både muntligt och skriftligt ökar möjligheten att göra sig förstådd.  
 
Ibland har pedagogerna upplevt svårigheter med att få gehör och skapa motivation hos föräldrar att tala 
modersmål med sitt barn. Föräldrarna ser sitt barn leka och trivas bland de övriga barnen på förskolan och 
tycker kanske att språket inte är så viktigt ännu och anser att barnet kommer att lära sig språket av sig 
självt så småningom. Då krävs det att pedagogerna själva har den kunskap som behövs för att bland annat 
förklara språkets kognitiva följder för föräldrarna. Det är naturligtvis upp till föräldrarna själva att besluta 
vilka framtida ambitioner de har för sitt barns utveckling av sitt modersmål. För att få en rättvis möjlighet 
att ta ställning behöver de ha fått information av modersmålets påverkan av såväl det svenska språkets 
utveckling som av barnets kognitiva utveckling. I samtal med föräldrar behöver man komma överens om 
vem som är viktig för vad i barnets språkutveckling. De behöver även få stöd i att inse att om de själva 
inte behärskar svenska språket till fullo så kan det bli problematiskt för dem att stödja sitt barn under deras 
skolgång eftersom de då kanske kommer att sakna ett tillräckligt utvecklat gemensamt språk för att kunna 
kommunicera kring olika ämnen. Det finns med andra ord en risk att flerspråkiga barn endast utvecklar sin 
spontana begreppsförmåga på modersmålet genom att bara prata hemma med familjen om vardagliga 
saker. För att kunna kommunicera om skolämnen krävs att barnen även har utvecklat sina vetenskapliga, 
ämnesspecifika begrepp på modersmålet (Tuomela, 2001). Barnets familj och syskon är viktiga för barnets 
språkutveckling men även familjens övriga umgängeskrets som kan bidra till att barnet får använda sitt 
modersmål i flera sammanhang och till att barnet får flera språkliga förebilder på sitt modersmål. 
Forskningen visar samtidigt att det finns svårigheter att skapa motivation för flerspråkighet som hör 
samman med attityder, maktförhållanden och grupptillhörigheter (Viberg, 1989, Tuomela, 2001). Det blir 
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därmed en viktig utmaning för pedagogerna att göra föräldrarna medvetna om sin betydelse för sina barns 
modersmålsutveckling och förklara hur den hör samman med barnens framtida språkliga och kognitiva 
utveckling.  
 
Slutsatser 
Undersökningen visar hur ett medvetet förhållningssätt hos pedagogerna bidrar till att olika situationer tas 
till vara för att använda ett språkstödjande arbetssätt. Min tolkning är att det kan ske språkutveckling och 
språkutvecklande aktiviteter i vilket rum och i vilken situation som helst, men en aktivitet, ett rum eller en 
situation innebär aldrig en språkutveckling i sig självt. Det är avhängigt av huruvida pedagogen bidrar till 
att det sker en språkutvecklande aktivitet. Pedagogen har en viktig och avgörande roll, men det är inte 
personen utan förhållningssättet som är det viktiga. Om pedagogen tar till vara på de möjligheter som 
ryms i en aktivitet eller i en situation krävs att hon eller han har tillräckliga kunskaper om hur barns språk- 
och kunskapsutveckling sker, samt om vilket stöd och vilka utmaningar pedagogen kan ge. Barnets 
utveckling kräver med andra ord pedagogens aktiva delaktighet och stimulans. Det kan kännas 
ansvarsbetungande men vi kan aldrig bortse från hur språket påverkas av allt som sker i förskolan. Alla 
intervjuade pedagoger uttrycker att de är medvetna om att det egna förhållningssättet är betydelsefullt för 
barnets språkutveckling. För att uppnå god kvalité i ett språkutvecklande arbetssätt är det viktigt att det 
finns en språklig medvetenhet hos pedagogerna. Ett språkstödjande arbetssätt innebär och kräver en aktiv 
insats från pedagogen hela dagarna i alla situationer (Tuomela, 2001).   
 
Attityd anses som en av de viktigaste faktorerna för språkutveckling (Tuomela, 2001; Viberg, 1993). 
Pedagoger bidrar med sin attityd till att öka eller minska motivation hos barn och föräldrar att lära ett nytt 
språk. Motivation är lärandets och utvecklingens drivkraft. 
Pedagogens förhållningssätt speglar vilka kunskaper hon eller han har om barns språkutveckling och visar 
vilken syn hon har på barnet och vad hon tror att det har förmåga att klara av. Enligt värdegrunden i 
förskolans läroplan(1998) ska förskolan sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska 
utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 
modersmål. Förskolans värdegrund innebär att alla barn ska få stöd för sina behov, att alla människor har 
lika värde och ska bemötas med respekt. Varje pedagog har som uppdrag att följa läroplanen och 
värdegrunden som beskrivs där. Beroende på erfarenhet och kunskap intar var och en sin egen attityd till 
detta uppdrag.  
Resultatet av undersökningen tolkas som att de pedagoger som fått utbildning och handledning om 
flerspråkiga barns språkinlärning och om ett språkstödjande arbetssätt visar större medvetenhet i det 
direkta arbetet med barnen än de som inte fått det genom att de i högre grad planerar för, tar tillvara och 
använder sig av språkutvecklande faktorer i observerade situationer. En slutsats blir att det behövs 
kunskap och kompetensutveckling hos pedagogerna i förskolan för att kunna stödja barns språkutveckling 
på ett adekvat och aktivt sätt. Undersökning har visat på exempel på situationer där pedagogen gett stöd 
som inneburit möjligheter till kvalificerad språkutveckling enligt de teorier och den forskning som 
undersökningen grundar sig på. Andra exempel visar att pedagogen inte utnyttjar de möjligheter som 
situationen rymmer.  
 
Min slutsats är att de insatser som görs inte är tillräckligt för att kunna säga att förskolan aktivt stödjer de 
flerspråkiga barnens utveckling av sitt modersmål. Med slutsatser dragna utifrån teorier och forskning som 
ligger till grund för studien så är det troligt att endast barn vars familjer aktivt och medvetet stödjer 
utvecklingen av sina barns modersmål som kan utveckla en tvåspråkighet på hög nivå (Jmfr Cummins 
”Tröskelnivåhypotes”, fig 4). Det kräver exempelvis att barnen får praktisera modersmålet i många olika 
sammanhang och tillsammans med mer kompetenta vuxna och kamrater under den tiden barnet inte är i 
den svensktalande förskolan. Att tvåspråkighet på hög nivå ger förutsättningar till kognitiva fördelar visas 
av forskning som presenterar bättre kognitiva resultat hos flerspråkiga elever jämfört med testgrupper av 
enspråkiga elever. Ett sådant resultat i belysningen av att allt fler elever i Sverige lämnar skolan utan 
fullvärdiga betyg, och att av dessa elever utgörs en stor grupp av flerspråkiga ungdomar, borde göra det 
till en nationell angelägenhet att förbättra villkoren så att så många barn som möjligt får stöd i och chans 
till att utveckla såväl svenska språket som sitt modersmål. Eftersom det sker en ömsesidig 

 72



utvecklingsprocess mellan barnets olika språk så bör vi samtidigt verka för att fler pedagoger får kunskap 
som leder till ett språkutvecklande arbetssätt. Dels bidrar det till att alla barn får större möjlighet att 
utveckla en språklig kompetens som är grunden för barnets hela utveckling och lärande. Dels är det 
indirekt med och bidrar till att utveckla modersmålet. Det viktigaste är att utveckla åtminstone ett språk 
för att utvecklas och lära.  
 
Det framstår som önskvärt att varje förskola arbetar fram en handlingsplan för hur man tar emot barn och 
familjer med annat modersmål än svenska. En sådan handlingsplan skulle ha till syfte att stödja 
pedagogerna på förskolan att arbeta mot samma mål. Det skulle ge stöd för att organisera och planera 
aktiviteter som innebär att barnen får vistas i en språkutvecklande miljö. Handlingsplanen kan omfatta ett 
material som beskriver ett arbetssätt som stödjer barnets utveckling av såväl svenska språket som dess 
modersmål. Något som med hjälp av handledning kan följas upp i praktiken. En sådan plan bör anpassas 
till enskilda behov men skulle kunna innehålla generellt material om exempelvis språkkartläggning vid 
föräldrasamtal, lista över pedagogisk litteratur om flerspråkighet, informationsmaterial från 
skolmyndigheter med mera. I samtal med barnets familj kan handlingsplanen fungera som 
samtalsunderlag när pedagogen skall förmedla betydelsen av att föräldrarna stöttar barnet i utvecklingen 
av sitt modersmål. Som framkommit i studien krävs det en aktiv insats från familjens sida för att deras 
barn skall utveckla sitt modersmål på hög nivå. Motivation kan skapas av en konsekvensbeskrivning av 
barnets framtid genom att föräldrarna får hjälp att förstå hur språk och kognitivt lärande hänger samman. 
En slutsats är att pedagogerna i förskolan behöver motivera barnets familj att stödja barnets utveckling av 
sitt eller sina modersmål. Men då behöver pedagogerna själva ha tillräckligt med kunskap för att hålla ett 
sådant motiverande samtal.  
 
Organisationen av grupper och miljö utgör en stor påverkan på barnens språkutveckling. Dels påverkar det 
som nämnts barnets tillgång av språkutrymmet, dels påverkar det pedagogens möjlighet till anpassning av 
språk och utmaning inom barnets proximala utvecklingszon. Ska barnet ges möjlighet att lyssna, tala, 
reflektera och utmanas så måste pedagog och barn ges möjlighet att mötas i små grupper. Att organisera 
för avancerad språkutveckling innebär att organisera för att låta barnen vistas i små grupper. Då får 
pedagogen möjlighet att utmana barnet att uttrycka sig och berätta med allt mer utbyggda meningar och 
med allt mer preciserat språk. En slutsats är att barnen i förskolan dagligen behöver vistas i små grupper 
kring aktiviteter som lockar till kommunikation. Då ges barnet stöd i sin språkutveckling och i sitt 
kognitiva lärande. 
 
Om pedagogen har kunskaper om att hon ska stimulera barnet mot en potentiell utvecklingsnivå kan hon 
finna stöd i att göra en språkanalys, med vilken den befintliga utvecklingsnivån kan fastställas. Pedagogen 
kan då planera för aktiviteter som innebär utmaning på en lagom svår nivå. Genom ett lyssnande 
förhållningssätt kan hon ta del av barnets tankar, intressen och erfarenheter. Med hjälp av pedagogisk 
dokumentation kan hon tillsammans med barn och pedagoger reflektera kring gemensamma upplevelser 
och på så sätt få en plattform att utgå ifrån i planeringen av fortsatta utvecklingsinsatser. En slutsats är att 
pedagoger på något sätt behöver ta reda på var barnet befinner sig i sin språkliga och kognitiva utveckling 
för att veta vilka insatser som krävs för att ge barnet rätt utmaningar.   
De aktiviteter barnet deltar i under sin tid i förskolan utgör till stor del barnets språkliga erfarenheter. 
Olika typer av aktiviteter innebär olika upplevelser, språk, tankar och lärande. Vygotskij menar att allt vårt 
språk och allt vårt lärande är sprunget ur gemensamma kollektiva möten där språk och kommunikation 
ingår. Ju fler upplevelser och erfarenheter individen får vara med om desto fler källor till språk, tanke och 
kunskap får han eller hon. Huvudtanken i hans teori är att individen utvecklas utifrån samspelet med sin 
omgivning. I intervjun uttryckte en pedagog det med följande mening: ” Vi kan inte förvänta oss mer av 
andra än vi producerar själva.”  En slutsats blir att det är viktigt att pedagogen är medveten om att de 
aktiviteter som sker i förskolan till stor del utgör den erfarenhet barnet kommer till skolan med.    
 
Resultatet av undersökningen har påvisat skillnader mellan pedagogernas kompetenser och arbetssätt 
kring arbetet med flerspråkiga barn. Det kan inte antas utgöra en generell bild av verksamheten i landets 
förskolor, men vi kan konstatera att det inte existerar någon enhetlig svensk förskoleverksamhet. 
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Samtidigt som vi hyllar valmöjligheter och mångfald behöver vi säkra kvalitén på det pedagogiska 
innehållet för att alla barn ska få stimulans i sin utveckling.  
En anledning till skillnaderna tycks ligga i pedagogens kunskap och syn på barns lärande. Därmed utgör 
påfyllnad av pedagogernas kunskap en möjlig och nödvändig väg för att erbjuda barn en vistelse i 
förskolan som stimulerar språk- och tankeutveckling och därmed barnets helhetsutveckling och lärande.  
 
Utgångspunkt för undersökningen var huruvida Vygotskijs teori kan vara ett verktyg för pedagoger i att 
använda sig av ett språkstödjande arbetssätt för att aktivt stödja flerspråkiga barns utveckling av såväl 
modersmål som svenska språket. Slutsatsen är att Vygotskijs teorier om språkutveckling och lärande får 
stöd av modern forskning och ger oss gott om viktiga faktorer att arbeta med för att stödja språkutveckling 
hos flerspråkiga barn. Genom att hålla fast vid pedagogiska styrdokument som läroplan för förskolan och 
FN´s Barnkonvention har vi stöd för att gå vidare i Vygotskijs tradition för att stimulera barns lärande. 
Den kunskap barnen får är ett resultat av det språk och de tankar barnet fått stöd i att utveckla. Ett 
språkutvecklande arbete gagnar därmed alla barn.  
 
Tankar om vidare forskning  
Som nämndes inledningsvis har denna studie sina begränsningar bland annat i att det inte varit möjligt att 
följa barnens språkutveckling. Det skulle naturligtvis vara intressant och önskvärt att studera sambandet 
mellan pedagogers arbetssätt och utfallsmått på barnens språkutveckling. Det skulle därför vara mycket 
intressant att få träffa barnen i studien på nytt för att se hur de utvecklats i sin flerspråkighet och/eller 
enspråkighet.  
 
Som framkommit i studien är det av stor vikt att pedagogerna lyckas förmedla till barnens familjer att de 
är viktiga för barnets utveckling av sitt modersmål. Hur pedagogerna kan stödjas i att förmedla detta till 
föräldrar, liksom hur föräldrar tar emot pedagogernas kunskapsförmedling och vilka möjligheter de sedan 
använder sig av är frågor att utforska. Och hur det återverkar på barnens utveckling av sitt modersmål och 
av barnets hela språk- och kunskapsutveckling. 
 
Ytterligare ett fält att utforska är hur kunskaper om språk- och kunskapsutveckling hos flerspråkiga barn 
kan användas i arbetet med samverkan mellan skola och förskola. Genom en gemensam syn på hur 
flerspråkiga barn kan stödjas i sin utveckling kan förskolan påbörja ett arbete som sedan följs upp av 
skolan. Om man på så sätt kan fortsätta att ge barnet stöd och utmaning inom dess aktuella proximala 
utvecklingszon så underlättas utveckling istället för att avbrytas eller inaktiveras.  
  
I denna studie har inte skillnader mellan flickors och pojkars språkkompetenser behandlats. Det finns 
forskning som påvisar att pojkar har en sämre språkutveckling och att den skillnaden grundläggs redan i 
förskolan. Pedagogerna samtalar mer med flickor än med pojkar, medan pojkarna får ta emot mer 
instruktioner och tillsägelser. Flickorna befinner sig oftare närmare pedagogerna medan pojkarna rör sig 
mer i periferin, något som får negativ betydelse för pojkarnas språkinlärning med hänvisning till att 
lärandet sker nära aktivitetens centrum.  
Det kan uttryckas som att pojkar får mindre stöd och utmaning att utveckla sitt språk. Rapporter bekräftar 
att ett stigande antal pojkar får allt sämre betyg i skolan och lämnar grundskolan och gymnasiet utan de 
grundläggande kunskaper som krävs för att uppnå ”godkänt”. I den gruppen utgörs en allt större del av 
pojkar med flerspråkig bakgrund. Utifrån Vygotskijs teori och forskningsresultat i föreliggande 
undersökning kan ett dåligt resultat i skolan tänkas vara en effekt av en språkutveckling med förhinder. Ett 
angeläget och intressant forskningsfält. 
 
Under tiden undersökningen genomförts har vi kommit i kontakt med hur samhällets attityder och 
maktförhållanden påverkar till fördelningen av resurser på förskolorna. En del förskolor erbjuder 
modersmålsträning till sina barn. Finns det samband mellan vilka barn som erbjuds modersmålsstöd av 
modersmålslärare och teorier om skillnader i maktförhållanden i olika samhällsgrupper? Hur bidrar det i 
så fall till att konservera resurser inom redan resursstarka grupper och vad innebär det för framtiden? 
Vilka flerspråkiga barn är det som idag får tillräckligt med stöd för att utveckla sitt språk så att de kan dra 
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fördelar av sin flerspråkighet? 
Att åren i förskolan har mycket stor betydelse för barnets språk- och kunskapsutveckling stöds av 
forskning, teorier och pedagogiska styrdokument. Men när det kommer till politiska och ekonomiska 
beslut med direktverkan på förskolans verksamhet så görs det inte sällan indragningar istället för 
satsningar. Vilka blir konsekvenserna? 
 
                       Att vara flerspråkig skall upplevas som en tillgång för alla barn.  
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                        Bilaga 1 
 
Begreppsdefinitioner 
 
Additiv språkutveckling: barnet lär sig ett andraspråk utan att det inskränker på 
utvecklingen av modersmålet eller förstaspråket. Andraspråket adderas till modersmålet. 
 
Andraspråk: Det språk individen möter i sin omgivning eller får behov av att lära sig 
behärska utöver sitt förstaspråk. 
 
Assimilation: innebär att barnen uppgår helt eller med betydande del i majoritetskulturen och 
dess levnadssätt, värderingar etc. (Tuomela,2001 ) 
 
Förortskommun: Kommun där mer än 50% av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon 
annan kommun.Det vanligaste utpendlingsområdet skall vara någon av storstäderna.(SCB) 
 
Förstaspråk eller Modersmål: det eller de språk som barnet socialiseras på i hemmet. Det 
eller de första språket barnet möter i sin omgivning och internaliserar. 
 
Integration: innebär att barnen kan inlemmas i både minoritets- och majoritetskultur. 
(Tuomela, 2001) 
 
Kodväxling: Personen växlar mellan två eller flera olika språk. Vanligt i samtal med andra 
tvåspråkiga. Ofta informella sammanhang.   
 
Performansanalys: Ett processinriktat sätt att diagnosticera och följa barnets/elevens 
andraspråksutveckling  (Abrahamsson  & Bergman, 2006).  
 
 
Proximal utvecklingszon: Avståndet mellan en faktisk och en potentiell utvecklingsnivå. 
Omfattar outvecklade funktioner som kan aktiveras med hjälp av kompetens utifrån 
(Vygotskij, 1999).  
 
Segregation: innebär att barnen inte alls eller till ytterst liten del att tillägna sig 
majoritetskulturen. (Tuomela,2001 )  
 
Subtraktiv språkutveckling: det som sker när barnet tillägnar sig andraspråket på bekostnad 
av modersmålet. 
 
Utländsk bakgrund: Född i utlandet eller båda föräldrarna utlandsfödda.(SCB) 
 
Vetenskapliga begrepp: Produkter av ett tillrättalagt lärande (till skillnad från spontana 
begrepp som utvecklas i den dagliga vardagen). Vetenskapliga begrepp utvecklas i samarbete 
mellan elev och lärare i ett pedagogiskt sammanhang, under medvetna och systematiska 
former. De vetenskapliga begreppen har från början en abstrakt och generell innebörd som 
blir mer konkret när den får innebörd för individen (Vygotskij, 1999). 
 
  



Bilaga 2
Stockholm februari -07

 
 
 
Hej! 
Vi är två specialpedagoger som skriver en D-uppsats vid lärarhögskolan i 
Stockholm. 
Vi skriver om flerspråkiga barns språkutveckling och förskolans uppdrag att 
stödja deras modersmål. 
Anledningen till att vi vänder oss till dig är att vi vill göra intervjuer med dig 
och  videoobservationer i din barngrupp. 
 
Vår önskan är att få intervjua dig för att höra hur du tänker om arbetet med 
flerspråkiga barns språkutveckling.  
När det gäller videoobservationer vill vi filma någon eller några aktiviteter i din 
barngrupp. 
 
Det är inte enskilda prestationer vi är intresserade av, utan en bild av hur det kan 
se ut på förskolor med flerspråkiga barn.  
 
Syftet är att samla in pedagogiska kunskaper för att ge stöd och hjälp åt 
pedagoger i deras uppdrag att stödja barn med annat modersmål än svenska. Ute 
på våra förskolor ökar hela tiden antalet barn med flerspråkig bakgrund vilket 
också har ökat behovet ett språkstödjande pedagogiskt arbetssätt. 
 
Alla som deltar i undersökningen kommer att vara anonyma och ingen kommer 
att kunna identifieras i den slutliga uppsatsen. Videofilmer, intervjudokument 
och annat undersökningsmaterial kommer inte att ses eller läsas av någon annan 
än oss själva. Så fort uppsatsen är klar kommer allt material att förstöras. 
 
Om du ställer upp på att låta oss göra vår undersökning hos dig och i din 
barngrupp kommer vi att skriva ett brev till barnens föräldrar. I detta brev 
upplyser vi om vår undersökning och om etiska regler som gör att anonymiteten 
garanteras och att materialet inte används i andra syften än det som föräldrarna 
blir upplysa om. Deltagandet är förstås frivilligt och vi kommer att be 
föräldrarna om deras skriftliga tillåtelse. 
 
Vi hoppas på ditt stöd i ett viktigt och spännande arbete. 
 
Vänligen   79
 
Margaretha Kareliusson, tel 08 508 15 793
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                                                                                             Bilaga 3 
 
 

Till föräldrarna på…………………………………. 
 
 

Vi går en utbildning på Lärarhögskolan i Stockholm. Under våren ska vi skriva 
en uppsats (D-nivå). Vårt syfte är att skriva om hur förskolan kan stödja 
flerspråkiga barns modersmål. För att kunna göra studien behöver vi videofilma 
ute på förskolorna.  
 
Det är inte enskilda prestationer vi är intresserade av, utan en bild av hur det kan 
se ut på förskolor med flerspråkiga barn. Deltagandet är frivilligt. 
 
Videofilmerna kommer endast att ses av oss själva. De förstörs när studien är 
avslutad. Inget av barnen kommer att kunna identifieras i uppsatsen. 
Undersökningen skyddas av sekretesslagen och vi har tystnadsplikt. 
 
Vi hoppas på ert medgivande och tackar för hjälpen. 
 
 
Med vänlig Hälsningar 
 
Margaretha Kareliusson och Ann-Sofie Tyrenberg 
 
Vid frågor kan ni maila till oss 
Ann-sofi.tyrenberg@bromma.stockholm.se 
Margareta.kareliusson@skarpnack.stockholm.se 
 
 
 
……………………………………………………………………………………
 
Jag tillåter att ni får filma mitt barn 
 
 
 
Barnets namn……………………………………………………………………..
 
 
Förälders 
namn………………………………………………………………………………
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Intervju (egna stödfrågor)                                                            Bilaga 4 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
 
Hur många barn är det i barngruppen? 
 
Vilka åldrar är det på barnen? 
 
Hur ser könsfördelningen ut? 
 
Hur många barn har du i din barngrupp som har annat modersmål än svenska? 
 
Vilka språk finns bland barnen i din barngrupp? 
 
Vad det här en vanlig situation? 
 
 
Hur har du fått reda på barnens språk? 

• Kartläggning 
• Rutiner t.ex vid invänjningar 
• Dokument/material 
• Följer det barnet vid överlämningar 

 
 

Hur påverkas ditt arbete av att antalet barn med annat modersmål än svenska 
ökat i landets förskolor? 

• Känner till skrivning i läroplanen 
 
 
Vilket stöd har du fått i att det innebär att du möter nya situationer i ditt 
arbete? 

• Vad tycker du är lätt? 
• Vad tycker du är svårt? 

 
Vilka kunskaper tycker du att du har kring uppdraget att stödja barns 
språkutveckling? 

• Metoder /arbetssätt/ teorier 
 
Vilka kunskaper tycker du att du har kring uppdraget att arbeta med barn med 
annat modersmål än svenska? 
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