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Sammanfattning 

Margaretha Kareliusson (2009) Interaktion och språkligt samspel mellan pedagog och 
flerspråkiga barn i förskolan. En studie utifrån Vygotskijs språkutvecklingsteori. 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva interaktionen och det språkliga samspelet mellan 
pedagog och flerspråkiga barn i förskolan. Dessutom är syftet att studera på vilket sätt och i 
vilken utsträckning pedagogernas samspelsmönster med barnen kan tolkas språkstödjande för 
flerspråkiga barn i förskolan utifrån Vygotskijs språkutvecklingsteori och Bronfenbrenners 
utvecklingsekologi, samt modern forskning.  

Den teoretiska utgångspunkten i studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv som innebär att 
barnet utvecklas i en kulturell gemenskap. Lev Vygotskijs (1896-1934) språkutvecklingsteori 
har används som grund till detta arbete. Han menar att barns språkutveckling sker i samspel 
med sin omgivning, allt hänger samman och påverkar varandra i ett komplext system. Genom 
socialt samspel med yttre språk i form av dialog och eventuellt egocentriskt tal, så lär sig barnet 
kognitiva strategier som överförs till en internaliserad tanke. Vygotskij benämner det medierad 
inlärning, och förordar ett aktivt samspel mellan pedagog och barn där även sociala och 
psykologiska processer ingår.  Urie Bronfenbrenner (1917-2005) menar att barns lärande och 
utveckling är beroende av deras totala omgivning, människor i ett socialt system kan inte 
förestås som isolerade från varandra, utan det måste förstås i relation till varandra.   

De metoder som valts för den empiriska undersökningen är videoobservationer av olika 
vuxenledda aktiviteter samt av måltidssituationer med pedagog och barngrupp. Undersökningen 
genomfördes på sex förskolor i tre olika förorter till Stockholm. I fyra av förskolorna var de 
flerspråkiga barnen en majoritet, i två av förskolorna utgjorde de en minoritet. 

Resultatet visar att alla situationer som förekommer i observationerna kan vara språkstödjande 
utifrån perspektivet interaktion och samspel. Det är avhängigt på hur pedagogen agerar i de 
olika situationerna. Slutsatsen är att det är viktigt att pedagogerna har kunskap om 
språkutveckling för att använda sig av en språklig medvetenhet som gör att barnens språk får det 
stöd det behöver för att utvecklas ytterligare. Observationerna visar att pedagogerna behöver 
organisera barnen i små grupper för att kunna fånga allas intressen och utmana var och inom sin 
utvecklingsnivå så att fortsatt utveckling kan ske.  
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Förord 

Den ökade internaliseringen medför att antalet flerspråkiga individer ökar i vårt samhälle. 
Utifrån det perspektivet är det naturligt att se flerspråkighet som en tillgång och språklig 
mångfald som en värdefull resurs. För barnet är en god språkutveckling och en god identitet 
grunden till hur de skall lyckas i vårt samhälle. Den första och viktiga basen i barnets språk 
utvecklas under barnets första år. Pedagogerna i förskolan har därmed ett utmanande och 
betydelsefullt uppdrag i att medverka till att flerspråkiga barn får ett aktivt stöd i att utveckla sitt 
modersmål och det svenska språket, där pedagogens förhållningssätt och attityd har stor 
betydelse.  

Den föreliggande studien har gett mig möjligheter att fördjupa och söka kunskap i forskning och 
teorier kring hur andraspråksinlärning går till, men även hur man praktiskt kan stödja barns 
språkutveckling och andraspråksinlärning. 

De resurser i form av tid och praktiska möjligheter som jag haft när jag skrivit den här D-
uppsatsen har inneburit begränsningar när det gäller undersökningens omfattning och 
fördjupning både gällande teoretisk bakgrund och empirisk forskning. Förhoppningsvis omfattar 
undersökningen det som behövs för att ge en intressant och förståelig läsning. 

 

Det är många som bidraget till denna studie. 
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språkforskningsinstitutet i Stockholms stad, som lät sig intervjuas men även alla andra tillfällen 
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1. Inledning  

Enligt förskolans pedagogiska styrdokument åligger det förskolans verksamhet att aktivt stödja 
de flerspråkiga barnens språkutveckling av såväl det svenska språket som sitt modersmål. 
Kravet är stort på den enskilda individens kommunikativa förmåga i vårt höginformativa 
samhälle. Ute på förskolorna ökar hela tiden antalet barn med flerspråkig bakgrund, vilket 
samtidigt ökar kravet på ett språkstödjande pedagogiskt arbetssätt för dessa barn. Det är därmed 
ett ytterst angeläget uppdrag ur både allmänpedagogiskt och specialpedagogiskt perspektiv att 
ge barnen det stöd de behöver för att utveckla sitt språk.   

I läroplanen för förskolan står bland annat att: 

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

svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan skall medverka till att 

barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket 

och sitt modersmål.” 

                                                                                                (Lpfö,-98, s. 6) 

Frågan många pedagoger ställer sig är hur de kan bidra till att stödja flerspråkiga barns 
språkutveckling av såväl svenska som sitt modersmål.  

Denna studies syfte är att beskriva interaktionen mellan barn-pedagog när det har ett annat 
modersmål än svenska i förskolan. Dessutom är syftet att studera på vilket sätt och i vilken 
utsträckning pedagogernas samspelsmönster med barnen kan tolkas språkstödjande för 
flerspråkiga barn i förskolan utifrån Vygotskijs språkutvecklingsteori och Bronfenbrenners 
utvecklingsekologi, samt modern forskning. Observationer har gjorts av vuxenledda aktiviteter 
samt lunchsituationer  

Föreliggande studie är en del av ett gemensamt projekt som presenteras i två magisteruppsatser. 

Del I Interaktion och språkligt samspel mellan pedagog och flerspråkiga barn i förskolan. En 
studie utifrån Vygotskijs språkutvecklingsteori som är författad av mig Margaretha Kareliusson 
och Del II Pedagogers arbete med flerspråkiga barn barn i förskolan utifrån ett språkstödjande 
perspektiv. En studie av pedagogiska situationer utifrån Vygotskijs perpektiv författad av Ann-
Sofie Tyrenberg. 

Ett gemensamt intresse av språk där vi valde att fördjupa oss i Vygotskijs språkutvecklingsteori 
har gjort att vi skrivit en C- uppsats tidigare (Tyrenberg & Kareliusson, 2004) som behandlar 
språkutvecklingen hos barn i förskolan utifrån Vygotskijs sociokulturella teori. Syftet med den 
uppsatsen var att med utgångspunkt i Vygotskijs teorier om barns språkutveckling belysa hans 
antaganden, egocentriskt tal, inre tal och dialogiskt tal i en empirisk undersökning av femåringar 
i förskolan. Undersökningen fokuserade på hur barn använder sitt språk och hur samspel kan 
iakttas vid problemlösning. Vi utarbetade tre problemsituationer. Bildsortering, en matematisk 
uppgift samt en situation som rörde bakning. Våra frågeställningar fokuserade på hur barnens 
användning av egocentriskt tal, inre tal och dialogiskt tal visade sig. Resultaten av 
videoobservationerna på barnen visade att barnen använder de av tre kategorier vi undersökte 
gällande deras språkliga användning. Till exempel så uppträdde det egocentriska talet i samband 
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med att barnet räknade och sorterade material, det kan relateras till Vygotskijs teori att det 
egocentriska talet ökar när barnet stöter på svårigheter och utmaningar (Bråten, 1998). Det inre 
talet ansåg vi i vår tolkning uppträda i situationer när barnet stannade upp i sin aktivitet och såg 
tankfull ut i samband med att ett nytt moment skulle utföras, när det krävde en ny handling för 
att komma vidare i uppgiften. Samspelet karaktäriserades främst av dialogen mellan barnen i 
samtliga grupper. Genom att lyssna på dialogen kunde vi höra vilka strategier barnet använde 
sig av för att lösa en viss uppgift. I direkt anslutning till de videofilmade observationerna 
intervjuade vi några av barnen. Syftet med intervjuerna var att lyssna till barnens egna tankar 
kring problemlösningssituationerna och kring barns lärande. Resultaten visade att femåringarna 
som intervjuades hade tillräckligt med begreppsutveckling och självmedvetenhet för att ge 
uttryck om sitt eget lärande. Till skillnad från vad vi trodde så verkade det som om det var 
svårare för barnen att reflektera kring den situation de just varit med i, än kring något det 
upplevt tidigare. De hade lättare att uttrycka sig om sådant de lärt sig längre tillbaka i tiden. Vid 
uppsatsseminariet framkom det frågor huruvida de teorier och undersökningsresultat som 
presenterades skulle kunna appliceras på språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Det väckte 
nyfikenhet och intresse till att i denna studie, åter med Vygotskijs sociokulturella språkteorier 
som utgångspunkt göra en empirisk undersökning med fokus på det pedagogiska arbetet med 
flerspråkiga barns språkutveckling. Ämnet har stor aktualitet på fältet och modern forskning om 
flerspråkighet kompletterar Vygotskijs teori. 

Vygotskijs språkteori beskriver hur barnets språkutveckling påverkas av en mängd faktorer i 
dess omgivning. Det innebär att det i förskolans verksamhet finns ett stort antal faktorer som 
utgör möjligheter eller hinder för barnet att utveckla sitt språk. Allt hänger samman och 
påverkar varandra i ett komplext system där allt har betydelse för barnets språkutveckling. Det 
blir därför viktigt att barnet behöver vistas i en språkstimulerande miljö som erbjuder rikligt 
med upplevelser och erfarenheter på vilket barnet kan bygga sin spontana och konkreta 
begreppsbildning (Vygotskij, 1999). Innebörden i detta teoretiska 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 att finna vägar att i förskolan aktivt stödja såväl barnets utveckling av sitt 
modersmål som svenska språket. 

I den föreliggande studien har författaren Margaretha Kareliusson gemensamt med Ann-Sofie 
Tyrenberg genomfört den empiriska undersökningen som omfattar observationer och intervjuer 
som har genomförts på sex olika förskolor i tre olika områden och delar av de teoretiska 
studierna. Det empiriska grundmaterialet i de båda uppsatserna är sålunda gemensamt men har 
använts och analyserats ur olika perspektiv i syfte till att belysa problemställningarna inom 
projektet.  

Denna del, del I, handlar om interaktionen mellan pedagog - barn ur ett språkutvecklande 
perspektiv. Den empiriska undersökningen omfattar observationer som har genomförts på sex 
olika förskolor. 

Den andra delen, del II, fokuserar på att undersöka om förskolornas organisation av sin 
verksamhet och planerad aktiviteter kan bidra till att aktivt stödja barnens utveckling av såväl 
det svenska språket som modersmålet. Den berör även förskolornas samverkan med barnens 
föräldrar och familjer.   
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Båda perspektiven är viktiga att belysa då de har stor betydelse för barns språkutveckling enligt 
de litteraturstudier som gjorts och omfattas av teorier och forskning kring språkutveckling. 
Dessa studier ligger även till grund för de empiriska undersökningar som presenteras i 
föreliggande uppsats . 

Som metod används videoinspelningar av pedagogiska aktiviteter med barn och pedagoger.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva interaktionen och det språkliga samspelet mellan 
pedagog och flerspråkiga barn i förskolan. Dessutom är syftet att studera på vilket sätt och i 
vilken utsträckning pedagogernas samspelsmönster med barnen kan tolkas språkstödjande för 
flerspråkiga barn i förskolan utifrån Vygotskijs språkutvecklingsteori och Bronfenbrenners 
utvecklingsekologi, samt modern forskning. Observationer har gjorts av vuxenledda aktiviteter 
samt lunchsituationer. 

Föreliggande studie har utgått från följande frågeställningar: 

• Vad karaktäriserar interaktionen barn-pedagog hos flerspråkiga barn i förskolan? 
• På vilket sätt och i vilken utsträckning kan pedagogens interaktionsmönster tolkas som 

språkstödjande för flerspråkiga barn i förskolan?  
 
Frågeställningarna är kopplade till begrepp utifrån främst Vygotskij teori. Han betonar med sin 
språkutvecklingsteori att grunden för barnets 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.  

 4



 

3. Teoretiska utgångspunkter  

3.1. Vygotskijs teoretiska arbeten 

3.1.1. Barns tidiga språkutveckling ur ett sociokulturellt perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete utgår från ett sociokulturellt perspektiv, 

Vygotskij (1934/1999) menar att barns språkutveckling sker i samspel med sin omgivning. 
Detta beskriver Vygotskij med sin språkutvecklingsteori och betonar att grunden för barnets 
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 från början och språket fyller en social funktion genom 
dialogen med andra. Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller 
tänkande. Språket är en kulturell produkt som påverkar barnets sociala funktioner. Vygotskij 
betonar att god språkutveckling är en viktig förutsättning för hela barnets utveckling. Språket är 
grunden i ett komplext system där alla utvecklingsområden står i ömsesidig beroendeställning 
till varandra. Han anser att den kognitiva utvecklingen hos barn hänger samman med barnets 
förmåga att bemästra tänkandets sociala medel, språket. Och barnets sociokulturella erfarenheter 
och upplevelser spelar en viktig roll för dess språkutveckling. Begreppsutveckling är för 
Vygotskij av avgörande betydelse för barnets språkutveckling. Utveckling av begrepp är en 
aktiv del av intellektuella processer som äger rum genom kommunikation, förståelse och 
problemlösning. Begreppsutveckling är en aktiv process, just därför att begrepp utvecklas när 
barnen arbetar aktivt på att finna lösningar på problem. Vygotskij understryker således barnets 
sociokulturella erfarenheter och upplevelser spelar en viktig roll i begreppsbildning och 
begreppsutveckling. 

Enligt Vygotskij (1999) hör språkutveckling ihop med den kognitiva utvecklingen. Han ansåg 
att språk- tankeutveckling påverkar barnets sociala och psykiska utveckling.  Sambandet mellan 
tänkande och språk etableras under barnets utveckling. Vygotskij ansåg att från början är tal och 
tänkande åtskilt hos det späda barnet. Barnet styrs då helt av behov och känslor. Detta tidiga 
skede där barnet strävar efter att upprätta social kontakt genom skrik, joller och gester benämner 
Vygotskij som affektstyrt (viljemässigt styrt) barnet försöker då upprätthålla social kontakt med 
sin omgivning för sin överlevnad. Enligt Vygotskij är det ett förintellektuellt stadium där 
språket inte mött tanken. Så småningom tillägnar sig barnet enstaka ord som omgivningen 
förser det med. På samma sätt har tänkandet ett förspråkligt stadium som Vygotskij benämner 
autistiskt tänkande. Barnet tar emot intryck av sin omgivning utan att kunna se några 
sammanhang i det som sker. Genom att barnet får vara med om upprepade erfarenheter kan det 
dra vissa slutsatser av vad som sker (Vygotskij, 1999). Så småningom korsar språk och 
tänkande varandra och löper samman i en enhetlig utvecklingslinje. Tanke och språk går ej 
längre att skilja från varandra utan de kommer konstant att ändra sig gentemot varandra medan 
de används. När ett ord används så förändras förståelsen av ordet, vilket innebär att tanken 
förändras. Barnet börjar nu få ett språkligt tänkande, Vygotskij benämner det verbalt tänkande. 
Utåt kännetecknas det att barnet utvidgar sitt ordförråd. Enligt Vygotskij går utvecklingen från 
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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, instabilt och fluktuerar. Det hör samman med språkets semantik, språkets 
betydelselära (Vygotskij, 1999).  

En speciell form av yttre tal benämner Vygotskij (1999) ”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. Det 
egocentriska talet har en viktig roll för barnets handlingar. När barnet möter problem ökar det 
egocentriska talet. Det tjänar rollen av att barnet får klart för sig hur uppgiften är konstruerad. 
Samma tankeoperationer som barnet utfört med hjälp av ett egocentriskt tal övergår successivt 
till ett ljudlöst inre tal. Det inre talet hör ihop med tänkandet. Barnet har utvecklat en förmåga 
att tänka i ord utan att uttala dem högt (Vygotskij, 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 (Bråten, 1998). 

Tillägnandet av ordbetydelsen är enligt Vygotskij (1999) en komplicerad process som sker i 
olika etapper och är inte en enkel upptäckt. I den första fasen behärskar barnet den yttre 
strukturen: ting och ord. Ord är ett attribut eller en egenskap, istället för tecken och betydelser.  

Begreppsutveckling handlar om hur ordbetydelsen utvecklas i förhållande till olika föremål i 
omgivningen. Begreppsutveckling utgörs av olika generella strukturer. I den synkretsiska fasen 
upprättar barnet en subjektiv relation mellan tingen. I den komplexa fasen upptäcker barnet att 
relationen mellan tingen är konkreta utifrån olika egenskaper hos föremålen. 

Här ingår också pseudobegrepp det vill säga begrepp som ytligt sett verkar äkta men som 
innebär att barnet kan benämna begreppet men inte förstår dess innebörd. Vygotskij skiljer 
vidare på spontana 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 konkret innehåll mot ett innehåll av större generell 
betydelse (Vygotskij, 1999). Spontana begrepp ligger enligt Vygotskij till grund för utveckling 
av det som han kallar vetenskapliga begrepp. 

Vetenskapliga begrepp är teoretiska och produkten av ett tillrättalagt lärande, det vill säga en 
pedagogisk planerad aktivitet. Den vetenskapliga begreppsutvecklingen kan därmed sägas ske 
systematiskt och medvetet. Vetenskapliga begrepp 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. 

Spontana och vetenskapliga begrepp påverkar varandra i en ömsesidig process som leder till 
utveckling. Begreppsutveckling är därför 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 så sätt att barnens erfarenhet får 
möta vetenskapens begrepp. Pedagogen har en avgörande roll för att det ska ske. I förskolan kan 
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det ske genom att pedagogen uppmuntrar barnen till att prova teoretiska tankar i en utforskande 
aktivitet (Vygotskij, 1999). 

3.1.2 Samspelets påverkan för barns språkutveckling 

Vygotskij menar att social kompetens är ett fundament i människors utveckling (Strandberg, 
2003). Social kompetens är alla former av mänskligt samspel, och samspel grundlägger 
utveckling. Barnets alla förmågor intellektuella, emotionella, sociala och existentiella har sina 
rötter i sociala relationer. Barnets förhållande till sig själv och världen är från allra första stund 
relationer med andra människor. De allra flesta barn är från början i allra högsta grad socialt 
kompetenta. Vygotskijs teori om de sociala relationernas betydelse är mycket stringent. Han 
menar att samspel är en förutsättning för lärande och utveckling (Strandberg, 2003). 

Som ett medium för överföring och internalisering av kulturens gemensamma värden på ett inre 
plan lade Vygoskij stor vikt vid det sociala samspelet mellan vuxna och barn (Bråten, 1998).  
Internalisering innebär därmed att aktiviteten från början är kollektiv. 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 
samaktiviteten. Internalisering kan ses som en utgångspunkt för inlärning (Bråten, 1998). 
Utifrån detta synsätt betonade Vygotskij att aktivitet ska präglas av dialog mellan pedagog och 
barn. En dialog som i sin tur präglas av utbyte, ömsesidighet och gemenskap. Lärandet 
förutsätter goda relationer mellan de som ska samspela. Genom socialt samspel med yttre språk 
i form av dialog och eventuellt egocentriskt tal, så lär sig barnet kognitiva strategier som 
överförs till en internaliserad tanke. Vygotskij benämner det medierad inlärning, och förordar ett 
aktivt samspel mellan pedagog och barn där även sociala och psykologiska processer ingår. 
Enligt Vygotskij har medierad inlärning avgörande betydelse för den kognitiva utvecklingen 
(Bråten, 1998).  

Vygotskij i (Strandberg, 2003) framhäver att effektiv undervisning präglas av dialog, det är 
genom faktiska samspel som barnet kommer i kontakt med det som går att veta. I detta spelar 
språket en viktig roll. Det är genom språkliga samspel som barnet får kontakt med och förvärvar 
det sociala verktyget, språk. Det är dessa språkliga verktyg som barnet omformar till instrument 
för sitt tänkande. Sociala interaktioner förser barnet med språk.  

Till att börja med har språket en kommunikativ och social funktion. Det vi gör när vi pratar med varandra 
skapar råmaterial, bildar underlag för vårt inre samtal, det vi i dagligt tal kallar tänkande. Växelspelet 
mellan yttre och inre aktivitet är lärandets grund (Strandberg, 2003).  

3.1.3. Lärande och utveckling i ett interaktionellt sammanhang 

Vygotskij belyser att lärande och utveckling är interaktionellt, det vill säga något som är socialt. 
Vi lär tillsammans. Vi kan ge och få kunskaper av varandra. Den viktigaste källan till utveckling 
är tillgången till interaktioner med andra människor (Strandberg, 2003). Vygotskij (1999) menar 
att i barnets dialog med mognare individer överförs sociala och kulturella beteenden till 
individens egna psykologiska processer. Konkreta situationer tillsammans med mer kompetenta 
vuxna och barn i gemensamma aktiviteter ligger bakom utvecklingen av högre psykologiska 
processer. Den psykologiska utvecklingsprocessen inom barnet har därför även den sitt 
ursprung i den språkliga utvecklingen enligt Vygotskij, han menade att alla psykologiska 
processer existerar först som en process mellan människor som interpsykologiska processer. Det 
handlar om gemensamma upplevelser tillsammans med andra. Som en del i denna process 
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använder sig barnet ofta av imitation. Imitationen innebär att barnet ger sig in i en repertoar som 
det egentligen ännu inte behärskar full ut. Imitationen spelar härmed en viktig roll i den lärande 
situationen. Internalisering av dessa processer bildar sedan grunden för högre mentala processer 
inom individen på ett intrapsykologiskt plan. I gemenskapen skapas grunden för individens 
personlighet.  Vygotskij (1999) benämner avståndet mellan barnets faktiska och potentiella 
utvecklingsnivå som den ”proximala utvecklinszonen”. Denna zon utgörs av den kognitiva nivå 
som barnet befinner sig på och den nivå som barnet skulle kunna nå i samspel med mer 
kompetenta personer. Utvecklinszonen omfattar outvecklade funktioner som kan aktiveras med 
hjälp av kompetens utifrån. Vygotskij menar att det är pedagogens uppgift att stimulera barnet 
inom denna zon på ett sätt som dels bygger på barnets befintliga kunskaper och erfarenheter, 
och dels ge nya utmaningar så barnet går från det kända till de okända i en ständig utveckling. 
Miljön runt omkring barnet påverkar barnets språkutveckling genom att barnet bygger sin 
begreppsutveckling på de upplevelser och erfarenheter de får vara med om. Vygotskijs teorier 
om komplexa inlärningssituationer tillmäter därför även kulturen stor betydelse för barnets 
språkutveckling. En miljö rik på begrepp och som ger gott om erfarenheter och där barnet deltar 
i ett aktivt samspel med sin omgivning ger barnet en god grogrund för utveckling (Vygotskij, 
1999).  

3.1.4.  Språkutveckling som en öppen process 

Strömqvist (2003) pekar på att språkutveckling måste ses som en öppens process utan någon 
fastlagd slutpunkt. Barns språkutveckling är förankrad både i ett kognitivt och i ett 
sociokulturellt sammanhang. Språkinlärning tar sin början under spädbarnsåldern och genomgår 
flera snabba faser, ”spurter”, under förskoleåldern och den fortsätter både under och efter 
skolåldern.  Det framväxande språket formas såväl av biologiska givna sätt att processa 
information som av de speciella kommunikationsmönster och det speciella språkbruk som 
barnet möter i sin omgivning. Efter en inledande, förhållandevis långsam fas då barnet bygger 
upp ett ordförråd av cirka 25-35 ord följer en fas som utmärks av snabb tillväxt, den så kallade 
ordförrådsspurten. I den första fasen, som sträcker sig till att barnet har samlat cirka 100 ord, är 
det substantiven som ökar mest. I den andra fasen, från cirka 100 till 400 ord, ökar andelen av 
verb i ordförrådet förhållandevis mycket. I den tredje fasen, från 400 till 700 ord, sker en snabb 
tillväxt av funktionsord, bland annat prepositioner, konjunktioner och hjälpverb.  Det finns en 
anledning till att barn lär sig innehållsord före funktionsord. Innehållsorden är ofta betonade och 
många innehållsord har ett konkret referentiellt innehåll. Funktionsorden är däremot oftast 
obetonade och få av dem har innehåll som kan pekas ut eller exemplifieras i den fysiska miljön. 
För att tolka dessa ord är barnet mer beroende av de språkliga sammanhang som de 
förekommer. De innehållsord som barnet tillägnar sig i ordförrådsspurtens två första faser blir 
då en viktig utgångspunkt för inlärningsarbetet med funktionsorden. När barnet skaffat sig ett 
grundläggande ordförråd av substantiv och verb, känner igen dessa ord i det omgivande språket 
så har barnet lättare att rikta uppmärksamheten mot funktionsorden, som är obetonade men 
förekommer tillsammans med innehållsorden. Så småningom börjar barnet kombinera ord inom 
ett och samma yttrande. Till en början består dessa kombinationer av bara två ord 
”tvåordsstadiet”. Den vuxne reagerar oftast på barnets ett och tvåordsyttrande genom att utvidga 
dem. Sådana utvidganden fungerar som modeller för hur barnet själv kan utvidga sina 
tvåordsyttranden. Efter hand har de flesta barn utvecklat ett grundläggande ordförråd och en 
grundläggande grammatik. De har även utvecklat grundläggande samtalsfärdigheter och kan 
påbörja ett samtalsämne, göra kommentarer, ge återkopplingar, ställa frågor, ge svar och så 
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vidare. Mellan ungefär tre och fem års ålder äger en omfattande sociokognitiv utveckling rum 
som leder till att barnet väsentligt ökar sin förmåga att föreställa sig hur andra tänker. Detta 
påverkar barnets kommunikativa utveckling på ett avgörande sätt, eftersom en förutsättning för 
lyckad kommunikation är att anpassa sig till mottagarens förutsättning. Denna utveckling 
påverkar inte bara en vidareutveckling av barnets samtalsförmåga, utan den lägger även grunden 
till vidareutveckling av genrer såsom berättande eller argumenterande framställning, och så 
vidare. Så småningom efter förskoleåldern, möter barnet nya utmaningar i sin 
språkutvecklingskarriär enligt Strömqvist (2003). 

Strömqvist (2003) påpekar att språkinlärning är i stor utsträckning en adaptiv process. Barnet 
lagrar in information från situationer som det deltar i och anpassar sig till nya situationer genom 
att organisera om redan lagrad information. Men det är inte bara en fråga om anpassning från 
barnets sida. Inlärningen påverkas även av hur barnets sociala omgivning anpassar sig till 
barnet. Och när barnet så småningom utvecklar ett språk får ordet sin makt. Barnet besitter ett 
verktyg som kan användas till att förändra omgivningen. Språkinlärning och språkutveckling 
blir på så sätt ett synnerligen sammansatt och dynamiskt sammanhang. 

Den viktigaste egenskapen hos språk är att symbolisera betydelser och vara ett verktyg i 
kommunikation. Språkutveckling drivs framåt av kommunikativa behov och utvecklingen 
består inte bara i att barnet lär sig nya ord och nya syntaktiska konstruktioner, utan lika mycket 
av att barnet modifierar och omorganiserar sin tidigare etablerade kunskap. Gamla ord och 
konstruktioner börjar användas på delvis nya sätt och får nya betydelser när barnet anpassar sig 
till nya sociala kulturella situationer. Barnets samspel med omgivningen spelar en aktiv, 
formerande roll, när barnet bygger upp sin språkkunskap (Strömqvist 2003).  Detta synsätt är 
grundläggande för en skolbildning som ofta kallas för funktionalism enligt Strömqvist. Enligt 
Viberg (1993) används alltid språket 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 är sammanhanget där språket används, situationskontexten.  
Situationskontexten avgörs av tre olika kontexter: dels fältet eller verksamheten, dels relationen 
och samt kommunikationssättet. Växelspelet mellan social, kognitiv och språklig utveckling 
leder till att barnet inte bara lär sig nya ord och konstruktioner under sin språkinlärningskarriär 
utan också till att barnet omorganiserar relationen mellan form och innehåll i sitt språk. Gamla 
ord och konstruktioner får delvis nya betydelser och funktioner, när barnet använder dem för att 
anpassa sig till nya situationer och nya genrer Viberg (1993). 

Strömqvist (2006) betonar språkinlärningsprocessen som den process varigenom en inlärare 
(individ) utvecklar ett språk i samspel med sin omgivning. Det utgör fem nyckelbegrepp eller 
teoretiska termer: Inlärare, omgivning, samspel, språk och utveckling enligt Strömqvist. En 
heltäckande teori om hur barnets språkutveckling ska kunna ge en fördjupad bild av dessa 
begrepp och hur de samverkar i språkinlärningsprocessen. Med andra ord ska en teori om 
barnets språkutveckling ha något att säga om hur barnet som språkinlärare är konstruerad till 
exempel vad barnet har för perceptuella, motoriska och kognitiva förmågor som är relevanta för 
språkinlärning). Hur samspelet mellan barnet och dess omgivning är utformat, om vad språk och 
hur kunskap om språk är konstruerad, samt hur språkliga kunskaper och färdigheter utvecklas 
och hur själva inlärningsprocessen förändras allt efter att barnet lär sig mer. 
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3.2 Andraspråksinlärning 

3.2.1 Den ömsesidiga processen mellan första- och 
andraspråksinlärning 

Barns språkutveckling beskrivs vanligen som en process där barnet växer upp i ett hem där 
samma språk talas som i det omgivande samhället. I och med den invandring som Sverige 
upplevt under de senaste decennierna, har barns språkutveckling ur ett flerspråkigt perspektiv 
fått förnyad aktualitet (Fredriksson & Taube, 2003)  

Bråten (1998) påpekar att det innan 60-talet fanns det en utbredd uppfattning om att 
flerspråkighet var negativt för den kognitiva utvecklingen. Det innebar slutsatser om att 
flerspråkighet ledde till språkförvirring och språksammanblandning. Även om en sådan syn på 
förhållanden mellan människans intellektuella och tvåspråkiga utveckling inte delas av många 
idag, finns det alltjämt en del som tror att tvåspråkighet är en belastning, och att tvåspråkighet 
leder till försvagad kognitiv utveckling (Bråten, 1998). Vygotskij var en av de första forskarna 
som tidigt såg positivt på tvåspråkighet. Han ansåg att tvåspråkighet var en viktig angelägenhet 
för sitt land, dåvarande Sovjetunionen och för andra länder ”… where many nationalities are 
intertwined in geographic, economic and socio-cultural relationships” (Vygotskij, 1960, s.1). 

Vygotskij hävdade att det förekommer en ömsesidig påverkan mellan första- och 
andraspråksutveckling. Mot bakgrund av att Vygotskij definierar språket som tänkandets sociala 
medel kan slutsatsens dras att ju fler språk människan kan, desto fler sociala medel får 
tankeprocesser tillgång till. Vilket innebär positiva kognitiva följder för tvåspråkiga (Bråten, 
1998). Vygotskijs syn på förstaspråkets och andraspråkets utveckling går ut på att de har en rad 
gemensamma drag, och att människans språkutveckling oavsett hur många språk det gäller, har 
ett gemensamt fundament.  När individen skall tillägna sig ett andraspråk så använder hon sig 
av meningar och begrepp hon lärt sig på sitt modersmål (Bråten, 1998).  

Språkforskaren Pauline Gibbons (2006) pekar på den ömsesidiga processen dels mellan första- 
och andraspråksinlärning, och dels mellan begrepps- och kunskapsutveckling. Hon menar därför 
att andraspråksinlärning är en tidskrävande process eftersom språk-, begrepps- och 
kunskapsutveckling sker parallellt. Att lära någon lyssna är något man ofta antar sker 
”automatiskt” när man lär ut tal, och i många undervisningsmodeller och kursplaner betraktas 
momenten ”lyssna och tala” som ett enda vilket medför att det första blir åsidosatt. Ändå är just 
lyssnandet nyckeln till språkutveckling och då i synnerhet andraspråkselever. Att förstå vad som 
sägs i en viss situation bidrar till att eleven får de förebilder hon eller han behöver för att kunna 
använda språket. Lyssnandets process påminner om läsandets, i båda fallen handlar det om att 
förstå snarare än att själv producera någonting, och att aktivt försöka förstå innebörden av det 
någon säger enligt Gibbons. 

Under språkutvecklingsprocessen behöver barnen få använda och prova sitt språk i olika 
sammanhang och i interaktion med både kamrater och pedagoger. Inom språkdidaktiken har 
man länge ansett att språkundervisningen blir mer effektiv när eleverna får möta ett 
meningsfullt språk i ett naturligt sammanhang. Att integrera språk- och ämnesundervisning ses 
idag som ett arbetssätt som främjar språkinlärning. Om man interagerar språk- och 
ämnesundervisning ges även möjligheter för eleverna att möta en kulturell och språklig 
mångfald i klassrummet och ett innehåll som ger plats för kultur och språk. Pedagogen har en 
viktig roll som språkutvecklare och är bland annat den som kan ge barnen språkliga 
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stödstrukturer. Gibbons (2006) använder begreppet ”scaffolding learning” 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 enligt Gibbons.  

Enligt Gibbons (2006) är lärandet en gemensam process där både pedagog och barn interagerar 
aktivt. Pedagogen integreras i en social process. Barnets nya förmågor formas under möten 
mellan barn och pedagog. Gibbons betonar att andraspråkselever inte är en homogen grupp utan 
en lika heterogen grupp som vilken annan barngrupp som helst med olika bakgrund, erfarenhet, 
språk, förväntningar, värderingar, kultur och socioekonomisk status. Än viktigare är att de inte 
längre får betraktas som en grupp i gruppen. I dagens mångkulturella och flerspråkiga förskola 
är de det som är gruppen. Gibbons betonar vikten av att ge möjligheter och tillfällen att utveckla 
andraspråket i många olika sammanhang. Men det räcker inte med att bara låta barnet tala säger 
hon. Produktivt tal uppstår inte av sig själv. Det måste finnas en medveten planering bakom. 
Pedagogens uppgift blir att ge stöd genom att förtydliga, ställa frågor och ge mallar hur barnets 
ska uttrycka sig och formulera det barnet vill säga (Gibbons, 2006). 

Cummins (1987) tänker att tvåspråkighet är en orsaksvariabel och intelligensnivå är en 
resultatvariabel. Han menar att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan modersmål och 
andraspråk. Cummins menar även att akademiska språkfärdigheter i modersmål och andraspråk 
är ömsesidigt beroende av varandra. Något som stämmer helt överens med Vygotskijs teori om 
att ett ömsesidigt utvecklingsförhållande mellan spontana begrepp och akademiska begrepp 
motsvaras av ett ömsesidigt utvecklingsförhållande mellan modersmål och andraspråk. 
Cummins belyser att i interaktionen mellan pedagog och barn måste barnets kognitiva 
engagemang vara maximalt om de ska göra framsteg. Likaledes måste interaktionen mellan 
pedagog och barn bejaka barnens kulturella, språkliga och personliga identiteter för att man ska 
skapa förutsättning för att barnet helhjärtat ska vilja satsa på sig själva i inlärningsprocessen 
(Nauclèr, 2000). Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan kognitivt engagemang och 
identitetsinvestering. Ju mer barnen lär sig desto mer stärks deras självbild och desto mer 
engagerad blir de. Barnet kommer dock inte att vilja investera sin identitet i inlärningsprocessen 
om det känner att pedagogen inte tycker om dem, respekterar dem och uppskattar deras 
förmågor. För att barnet ska investera i sin självkänsla, det vill säga sin identitet, och vilja 
tillägna sig det nya språket och aktivt delta i sin nya kultur måste de känna sig positivt 
bekräftade i interaktionen med medlemmarna där. Cummins menar på samma sätt som Gibbons 
att ingen är viktigare än pedagogen i den processen. Med andra ord är strategier endast effektiva 
när pedagog och barn byggt upp en relation präglad av respekt och bekräftelse. Respekt och 
bekräftelse är grundläggande i alla förhållanden, och i interaktionen i förskolan är respekt och 
förståelse centrala för att man ska kunna motivera andraspråksinlärare att aktivt och 
entusiastiskt engagera sig i aktiviteter. Detta medför att pedagogen bör definiera sin roll. För det 
första måste pedagogen skapa sammanhang i vilket andraspråksinlärare kan bli aktiva deltagare 
i inlärningsprocessen. För det andra måste pedagogerna inse att även de måste lära sig; för att 
aktiviteten ska bli effektiv måste de lära sig av sina barn om deras kultur, bakgrund och 
kunskaper (Nauclèr, 2000). 

Cummins (1987) pekar på att det finns skillnader mellan vardagsspråkets register och skolans 
mer kunskapsrelaterade register. Ju mer stöd man får av situationen eller kontexten desto lättare 
är det att hantera språket. Enligt Cummins lär sig flerspråkiga barn snabbt att använda sitt 
andraspråk i vardagssituationer. Om uppgifterna inte ställer speciellt höga krav på den 
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tankemässiga kapaciteten underlättas det hela ytterligare. Uppgifterna blir mer krävande 
allteftersom den tankemässiga svårighetsgraden ökar och det kontextuella stödet minskar. 
Redan under förskoletiden behöver barnen möta uppgifter som är tankemässigt krävande och 
relativt situationsoberoende. Ju äldre barnen är desto större är deras förutsättningar att klara av 
uppgifter med ökad svårighetsgrad. 

Enligt Cummins bör undervisningen starta med aktiviteter som inte kräver så stor kognitiv 
ansträngning, och där förståelsen underlättas av ett stöd kontexten, bland annat genom konkreta 
situationer och illustrationer. Nästa steg på svårighetsskalan anses vara uppgifter som är tydligt 
förankrade i konkreta situationer med hjälp av illustrationer och tydliga gemensamma 
referensramar, men som innebär större kognitiva utmaningar.  Målet för den språk- och 
tankeutvecklande undervisningen är att eleverna enbart med språkets hjälp kan lösa uppgifter, 
föra abstrakta resonemang, ta ställning och dra slutsatser, vilket krävs för att klara skolans 
läsämnen.  

Tidigare kunskap utgör en central del av vad barnen har med sig till inlärningssituationen som 
gör ny information mer kontextbäddad och begriplig. I en grupp med andraspråksinlärare med 
skiftande bakgrund kan tidigare kunskaper vara mycket varierande. Således får många barn 
anknyta till den nya informationen eller tekniken till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. 
Vissa barn kanske har relevanta kunskaper på sitt förstaspråk men inser inte att det finns ett 
samband mellan dessa och de det lär sig på andraspråket. Alltså är aktivering av barns tidigare 
kunskaper ett första steg mot att göra inflödet mer kontextinbäddat. Att ta reda på var barnet 
befinner sig ger pedagogen tillfälle att bistå med relevanta begrepp. Att på så vis bygga upp 
kontext ger barnen mer möjligheter att förstå ett komplicerat språk och utföra mer kognitivt 
krävande uppgifter. Då ökar aktivering av barnets tidigare kunskaper och uppbyggnad av 
bakgrundskunskap deras kognitiva engagemang och ger dem möjlighet att arbeta på en 
intellektuell och språklig högre nivå (Cummins, 1987). 

3.2.2 Tvåspråkighet och olika påverkansfaktorer  

Tuomela (2001) som är en svensk språkforskare har använt sig av Vibergs förklaringsmodell 
som är en allmän modell över tvåspråkig utveckling. Viberg menar att språkutvecklingen hos 
såväl enspråkiga som tvåspråkiga elever i olika undervisningsmodeller samspelar med en rad 
olika faktorer både i och utanför klassrummet på ett komplext sätt. Grundförutsättningarna för 
att eleven ska utveckla en allsidig språkfärdighet är att det ges kvalitativ karaktär i 
undervisningssituationen. För att den ska vara språkutvecklande måste man titta på hur varierat 
språket är. Hur många tillfällen det ges till den enskilda eleven att tala aktivt och delta i samtal, 
liksom att använda skriftspråket. Hur ser interaktionsmönstret ut? Ges det möjlighet för eleven 
till inflöde, utflöde och hur ser återkopplingen ut? För att språkfärdigheten skall utvecklas bör 
klassrumsspråket vara begripliga och samtidigt ligga snäppet över den språknivå som inläraren 
befinner sig på (Tuomela, 2001).  

Tuomela (2001) pekar på att även individuella kognitiva och affektiva skillnader påverkar 
språkutvecklingen. Till individuella skillnader brukar också åldern räknas. De kognitiva 
faktorerna, såsom allmän intelligens, korrelerar mer med teoretiska färdigheter som läsning och 
språkanvändning i test. Däremot korrelerar inte allmän intelligens med hörförståelse och 
förmågan att kommunicera och samtal. Av de affektiva faktorerna är attityder och motivation 
centrala för språkutvecklingen. Även åldern är en viktig faktor för tvåspråkiga utvecklingen. De 
som påbörjat inlärningen tidigt når i allmänhet en högre slutnivå. 
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Den attityd som inläraren visar till inlärningen av andra och förstaspråket samt vilken grad de 
kommer i kontakt med språken påverkar inläraren. I detta avseende har individens grad av 
bevarande av ursprungskulturen och modersmålet samt anpassning till majoritetssamhället och 
tillägnandet av andraspråket stor betydelse. Kategoriskt kan man säga att man endera 
segregeras, assimileras eller integreras sociokulturellt och ekonomiskt i samhället. Segregation 
innebär att man i allmänhet helt eller delvis tar avstånd från majoritetssamhällets sociokulturella 
beteenden, värdeorientering eller språk. Man söker sig till landsmän och använder modersmålet 
med dem. Med assimilation avses i regel att man helt eller i betydande omfattning uppgår i 
majoritetskulturen och att man behärskar andraspråket. Med integration avses i allmänhet att 
man omfattas av både minoritets- och majoritetskulturen, vilket oftast medför en ny 
sammansmältning av inslag från både ursprungs- och majoritetskulturen. Man umgås vanligen 
med personer från båda kulturerna och talar båda gruppernas språk (Tuomela, 2001). 

Viberg i (Tuomela 2001) menar att det finns ett flertal faktorer i den sociala situationen som har 
betydelse för graden för sociokulturell och ekonomisk anpassning. Ju högre socioekonomisk 
ställning föräldrarna har, desto vanligare är de identifierar sig med landets befolkning, gifter sig 
utanför sin etniska grupp, bor i icke-invandrartäta områden och umgås med 
majoritetsbefolkningen. De tenderar dessutom att uppnå högre färdigheter i majoritetsspråket. 
De har ofta stark ställning på arbetsmarknaden och deras barn tenderar att nå högre 
skolframgång. De föräldrar som har i avsikt att stanna i landet har oftast högre motivation att 
lära sig andraspråket och att yrkesmässigt, socialt och ekonomiskt etablera sig i samhället än de 
som ämnar återvända till ursprungslandet. Även bosättningsmönstret påverkar 
modersmålsutvecklingen. I icke-invandrartäta områden är utbudet av andraspråket ungefär 
desamma som för majoritetsbefolkningen, men i allmänhet betydligt lägre när det gäller 
modersmålet.  Detta ger goda förutsättningar för tillägnandet av andraspråket, däremot 
missgynnar det modersmålsutvecklingen. Modersmålsutvecklingen underlättas av en 
koncentrerad och avgränsad bosättning, men ett sådant bosättningsmönster kan försvåra 
utvecklingen av andraspråket 

Gruppattityder eller den etniska gruppens värderingar och attityder till sin etniska grupp samt 
till majoritetssamhället påverkar i hög grad den sociokulturella anpassningen och därmed 
användningen av första och andraspråket. Det kan vara en ojämn maktbalans mellan olika 
sociala grupper. Ibland motiveras individer att tillhöra en grupp som värderas positivt, 
majoritetsgruppen har vanligtvis större maktbefogenhet, högre status och sociala förmåner det 
gör att gruppen förknippas med positiva värderingar. Det är vanligt att barn har en lägre etnisk 
samhörighet med ursprungskulturen än deras föräldrar (Tuomela, 2001). 

3.2.3 Omgivningens betydelse av attityder och förhållningssätt till 
flerspråkighet 

Den ökade globaliseringen medför att antalet flerspråkiga individer ökar i många länder där 
enspråkighet tidigare varit en norm. Arnberg (2004) pekar på att en viktig faktor för barnets 
språkutveckling är attityden till språket. Visar läraren respekt för elevernas språk och kultur och 
om läraren inte ser som sin uppgift att ersätta barnens förstaspråk och kultur med svenska och 
en svensk kultur, utan istället ge barnet det stöd som barnet behöver, så kommer barnet att 
utveckla den språkliga förmågan på både sitt första språk och svenska. Om de två kulturerna 
värderas lika i hemmet, i skolorna och i samhället i stort och om tillhörighet till två kulturer 
betraktas som lika värdefull som tillhörighet till en enda kultur, så kommer barn och tonåringar 
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som har kontakt med två kulturer att godta bägge istället för att avvisa eller bli avvisade av den 
ena eller den andra. Tvåspråkighet måste ses som positivt både för individen och för vårt 
samhälle. Alla måste bära ett gemensamt ansvar för det. Vuxna är viktiga modeller för en 
positiv språkutveckling. Om den vuxne har en förståelse för sin egen roll i denna process och 
behandlar barnet som en person vars åsikt har betydelse och vars känslor respekteras. En 
intresserad lyssnare påverkar barnets språkutveckling. Lyssnaren kan då anpassa sitt språk till 
barnets förståelsenivå så att de inte känner sig okunnig. Detta medför en trygghet i samtalet för 
barnet och det ges möjlighet för utbyte till dialog. En aktiv och för barnet meningsfull 
samverkan med andra påverkar dess utveckling. Detta genererar att barnet får en egen inre 
motivation enligt Arnberg (2004)  

Sommer (1997) menar att omgivningens uppfattning om barn är av stor betydelse då det får en 
direkt inverkan på hur barnet förstås och behandlas. Utvecklingsprocessen kan antingen 
underlättas eller bromsas av ett komplicerat samspel mellan kulturella förhållanden, sociala 
interaktioner och det enskilda barnets möjligheter och begränsningar.  

Arnberg (2004) betonar vikten av förälderns roll, hon menar att det krävs ett stort arbete hos 
föräldrar för att barnet ska uppnå hög grad av tvåspråkighet. Det är viktigt att föräldrarna har en 
positiv attityd till tvåspråkighet. Föräldrarna måste fatta ett medvetet beslut om att fostra sitt 
barn tvåspråkigt och genomföra detta. Barnet måste få så mycket kontakt som möjligt med båda 
språken (Arnberg, 2004). Fredriksson och Taube (2003) påpekar att beroende på invandring 
samt språklig kulturell bakgrund ställs barnen med invandrarbakgrund inför olika utmaningar 
och svårigheter. De flesta invandrarföräldrar är mycket måna om att deras barn ska få en bra 
skolgång, men de kan vara osäkra om vad som är bäst för deras barn. Lärare som arbetar i 
förskola och skola måste vara beredda att ge råd till föräldrar. Föräldrarna måste få veta att 
hemmet spelar en viktig roll för barnets språkutveckling. Inte minst när det gäller språkligt stöd 
hemma (Fredriksson & Taube, 2003)  

3.2.4 Additiv och subtraktiv tvåspråkighet 

Tvåspråkighet är inte ett entydigt begrepp (Lindberg, 2002). Man skiljer mellan additiv och 
subtraktiv tvåspråkighet. Det markerar betydelsen av de sociokulturella villkor som 
kännetecknar tvåspråkiga barns uppväxt i olika miljöer. Om barnet får möjlighet att utveckla sitt 
andraspråk parallellt med en fortsatt utveckling av förstaspråket i en miljö där båda språken och 
kulturerna värderas lika högt, så talar man om en additiv tvåspråkighet, det vill säga en 
tvåspråkighet som kompletterar och berikar varandra. Barnets modersmålsutveckling får inte ses 
som konkurrent till andraspråksundervisning, eller omvänt.  

När andraspråket sker på bekostnad av förstaspråket talar man om en subtraktiv tvåspråkighet. 
Detta sker i en uppväxtmiljö där barnets interaktionsmiljö, mer eller mindre avsiktligt, inte ger 
stöd för barnets modersmålsutveckling, och efterhand mister barnet sina färdigheter i sitt 
förstaspråk, modersmålet medan det lär sig sitt andraspråk. Barnet färdigheter i 
förstaspråket/modersmålet får då inte utvecklas på optimal nivå. Så sker ofta när 
minoritetsspråkbarn tvingas överge sitt modersmål för det majoritetsspråk som talas av en 
dominerande grupp (Lindberg, 2002). 

Arnberg (2004) menar att barnets kognitiva utveckling påverkas av hur barnet får lära sig 
tvåspråkighet. Om barnet lär sig andraspråket på bekostnad av förstaspråket ger det försämrade 
resultat. 
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(Abrahamsson & Bergman, 2006) hos ett enspråkigt barn går den språkliga och den kognitiva 
utvecklingen i stor utsträckning hand i hand. För andraspråksinläraren ser det mera sällan ut på 
det sättet. Tankarna springer före och den tankemässiga komplexiteten är ofta avsevärt större än 
den språkliga komplexitet som behövs för att uttrycka tankarna. När inläraren ska formulera 
sina tankar blir det ofta tvungna att försöka sig på mera komplexa formuleringar än det 
antagligen behärskar. De måste då ge avkall på den korrektheten för att uttrycka vad de vill ha 
sagt.  

Den tankemässiga komplexiteten är i nivå med inlärarens ”kognitiva ålder” medan korrektheten, 
som haltar efter, avspeglar deras ”språkålder” Det är dock nödvändigt att ta risker att tänja på 
språkförmågan för att komma vidare i språkutvecklingen. Med hjälp av en språk-, tanke och 
kunskapsutvecklande undervisning kan språkåldern så småningom komma ikapp den kognitiva 
åldern (Abrahamsson & Bergman, 2006) 

Figuren nedan illustrerar den tankemässiga komplexiteten för andraspråksinläraren  

 

 
Figur 1 Den tankemässiga komplexiteten för andraspråksinläraren (Abrahamsson & Bergman, 
2006, s. 27). 

3.2.5  Ålderns betydelse för andraspråks utvecklingen 

Lindberg (2004) menar att barn lär sig andraspråk och främmande språk i en rasande fart utan 
någon som helst ansträngning är en myt. Andraspråkinlärning är faktiskt en mödosam och 
tidskrävande process för såväl barn som vuxna. Den åldersmässiga variationen bland 
andraspråkselever brukar var mycket större än enspråkiga elever. Det finns både nybörjare och 
avancerade inlärare i alla ålderskategorier och det är därför svårt att dra slutsatser om inlärarens 
kompetens genom att enbart bara se på åldern. En tvåspråkig femåring som är född i Sverige 
och har gått i svensk förskola i flera år kan ha likvärdig kompetens i svenska språket som en 
svensk femåring och den kognitiva åldern kan överensstämma. Däremot kan en tvåspråkig 
femåring som aldrig gått i svensk förskola och inte kommit i kontakt med svenska språket under 
en längre tid ha en språkålder som är lägre än kognitiva ålder. Samtidigt kan det hända att den 
femåringen utvecklar sin språkliga bas mycket snabbt. 

De äldre barnen lär sig svenska snabbare än de yngre vilket kan förklaras med att ju äldre 
barnen är vid inflyttningen till Sverige har det kommit längre i sin kognitiva utveckling, och 
därigenom kan de bättre dra nytta av undervisningen än små barn som har sämre 
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memoreringstekniker och inlärningsstrategier. Ibland kan det framstå som om små barn är 
snabbare som inlärare genom att det inte ställs inför lika stora utmaningar som äldre barn och 
vuxna. De förväntas inte använda språket i lika krävande situationer utan klarar enklare 
strukturer och ett ganska begränsat ordförråd (Lindberg, 2002).  

Hyltenstam (2004) menar att barn som växer upp i en miljö där förstaspråket är i majoritet följer 
oftast en utvecklingskurva där ordförrådet börjar utvecklas vid cirka ett år, då börjar barnet 
uttrycka enstaka ord, vid cirka sjutton - tjugotvå månader framträder ordkombinationer, vid 
cirka tjugofyra - trettio månader har syntaxen börjat ta form, barnet börjar använda sig av 
böjningsändelser, prepositioner och så vidare.  Vid cirka fyra års ålder är uttalet på modersmålet 
färdigutvecklat och vid cirka fyra – fem års ålder har språkets grammatiska strukturer tagit 
form. Vid slutet av förskoleåldern äger barnet ett basordförråd på cirka 8000 till10 000 ord. 
Barnet börjar med att lära sig en mängd substantiv som efterföljs av verb och adjektiv. Detta 
basordförråd byggs på i skolåldern med cirka 2000 till 3000 ord / år (Hyltenstam, 2004 ). 
Språket utvecklas från ett basorförråd som Hyltenstam jämför med informellt -umgängesspråk 
till språkets utbyggnad som är mer ett formellt- klassrumsspråk. I förskolan är det viktigt att 
lägga grunden i basordförrådet så barnet sedan kan fortsätta utveckla utbyggnaden av språket.  

Tuomela (2001) säger om barn ska tillägna sig ett andraspråk i majoritetsmiljö tar det i 
genomsnitt cirka fem till åtta år att uppnå samma nivå som infödda. För att uppnå en förmåga 
att föra en baskommunikation tar det cirka två till tre år. Åldern är en viktig faktor för den 
tvåspråkliga utvecklingen. Den som påbörjar inlärningen i tidig ålder når i allmänhet högre 
sluttnivå än den som inlett inlärningen senare. Forskning vissa att det finns sensitiva perioder 
för andraspråkinlärning, då är språkinlärningen optimal. Snabbast går det för barn som är åtta 
till elva år då tar det cirka två till fem år. För något yngre barn fem till åtta år går det lite 
långsammare cirka tre till åtta år. Svårast att nå åldersadekvat nivå tycks det vara för de äldre 
barnen tolv till femton år, då tar det sex till åtta år (Tuomela, 2001).  

Med faktorn inlärning avses de kognitiva processer som i stor omfattning är helt omedvetna och 
består av bearbetning av inkommande material och fortlöpande omorganisation av redan 
etablerad kunskap. Språket utvecklas dock först när inflödet och utflödet processats och 
utnyttjas för språkinlärning. Detta förutsätter att språket är begripligt, men ändå ligger på en 
nivå strax över den som inläraren befinner sig på.  

För andraspråksinläraren underlättas inlärningen påtagligt om första och andra språket har 
likartad struktur, med avseenden på fonologi, grammatik och ordförråd, det vill säga att det 
finns tvärspråkliga drag (Tuomela, 2001). 

Språkets status har även betydelse i sammanhanget. Om invandraren har ett modersmål som har 
hög status, kan man tänka sig att kunskaper på detta språk värderas högre än kunskaper på andra 
språk och att inlärningsprocessen på svenska därmed underlättas (Fredriksson & Taube, 2003). 

3.3  Bronfenbrenners utvecklingsekologi, 
språklig socialisation och förskolans roll 

3.3.1 Utvecklingsekologi 

Barns utveckling påverkas bland annat av en mängd miljöfaktorer. Det utvecklingsekologiska 
perspektivet fokuserar på individens samspel med miljön på ett interaktionistiskt synsätt. Den 
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amerikanske barnpsykologen Urie Bronfennbrenner har utvecklat en systemteoretisk modell 
utifrån barnets perspektiv – den utvecklingsekologiska modellen (Bronfenbrenner, 1979). 
Termen ekologi kommer från grekiskan ”okios” som betyder hem eller ställe att bo i. Liksom 
andra interaktionistiska teorier betraktas barns utveckling som en funktion av samspelet mellan 
individ och miljö. Utvecklingsekologin har emellertid ett vidare miljöbegrepp. Utöver den 
omedelbara närmiljön handlar det också om mer avlägsna miljöstrukturer upp till samhällsnivå. 
Barns lärande och utveckling är beroende av deras totala omgivning, människor i ett socialt 
system kan inte förestås som isolerade från varandra, utan de måste förstås i relation till 
varandra. Bronfenbrenner (1979) visar på betydelsen av att se barns utveckling och 
uppväxtmiljö som en helhet. Han utgår från ett dynamiskt interaktionistiskt synsätt på barns 
utveckling. Även miljöer utvecklas och förändras och kan både påverka och påverkas av 
individer som verkar inom dessa detta gäller såväl den objektiva som den subjektiva 
(fenomenologiska) miljön. Det råder således en process av kontinuerlig och ömsesidig 
anpassning mellan den växande individen och miljön. Såväl vuxna som barn påverkar varandra 
genom ömsesidigt givande och tagande (Fischbein & Björklid, 1996). 

3.3.2  Aktiviteter, roller och sociala relationer 

Aktiviteter, roller och sociala relationer är nyckelbegrepp i Bronfenbrenners interaktionistiska 
teori (Fischbein & Björklid, 1996). 

Barns utveckling och samspel i närmiljön (mikromiljön) sker genom de aktiviteter som de deltar 
i, de roller de möter och själv försätts i samt de sociala relationer som utvecklas i närmiljön. 
Genom att pröva på aktiviteter av varierande komplexitet och därmed anta utmaningar, ökar 
barns kompetens. En förutsättning är dock att barnens kunskaper och erfarenheter erkänns och 
respekteras. Omgivningen kan förstärka eller motverka detta genom olika slag av aktiviteter, 
miljö och material som erbjuds. Genom att bryta traditionella rollmönster innebär det en 
möjlighet till utveckling. Barns utveckling underlättas av att få vara tillsammans med personer 
med varierande roller och av att de själva får delta i en ständig rollrepertoar. I umgänget med 
andra barn och vuxna lär sig barnen förstå att omvärlden inte enbart kan styras utifrån egna 
önskningar. De lär sig samarbeta, att komma överens om regler och normer i sådana relationer. 
Aktiviteter, roller och sociala relationer är ömsesidigt beroende av varandra. Likaväl som 
rollfördelning och sociala relationer påverkar de aktiviteter som barnen engagerar sig i, så gäller 
det omvända. Aktiviteterna kan förändra givna rollfördelningar och underlätta sociala relationer. 
Slaget av aktivitet kan även bidra till att positiva band skapas mellan individerna. Genom att 
barnet får möjlighet att ta egna initiativ och får möjlighet att påverka, kan en given maktbalans i 
såväl barngruppen som mellan barn och vuxna förändras. För att uppnå ett demokratiskt 
förhållningssätt mellan barn och vuxna är det viktigt att de engagerar sig i gemensamma 
aktiviteter som även barnen har kunskaper om och att vuxna erkänner barnens kompetens för att 
därmed uppnå ett ömsesidigt givande och tagande barn och vuxna emellan. 

Barn utvecklas inte enbart som tidigare beskrivits i mikrosystemet utan genom alla de miljöer 
som de kommer i kontakt med. De relationer som utvecklas mellan olika närmiljöer kallar 
Bronfenbrenner för mesosystemet (Fischbein & Björklid, 1996). Dessa – hem, förskola, skola 
och så vidare utövar en ömsesidig påverkan på varandra och kan därmed förstärka eller 
motverka varandras effekter på barns utveckling. Ju mer kontakt det finns mellan olika 
närmiljöer, desto större betydelse får de för barns utveckling. Olika normer och värderingar kan 
råda och som ibland kan vara motstridiga. Barns erfarenheter av aktiviteter, roller och sociala 
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relationer kan berikas av andra närmiljöers utbud om de stöder varandra. Att verksamheter 
kompletterar varandra är lika viktigt som samverkan mellan dessa olika miljöer  

Den övergripande nivån i samhällsstrukturen, makrosystemet omfattar ideologiska, ekonomiska 
och politiska förhållanden till exempel skolans regel och målformuleringar. Samhällsstrukturen 
i denna mening är bärare av information som mer eller mindre tydligt förser de aktiviteter, roller 
och sociala relationer som förekommer inom till exempel undervisningsmiljöerna med mening 
och motivation. För att ge utrymme till nödvändig handlingsfrihet inom de underliggande 
systemen är det vidare nödvändigt att det råder en överensstämmelse mellan uppställda mål och 
de resurser som ställs till förfogande kring gemensamma mål. Det behöver inte betyda att 
aktiviteter, roller och sociala relationer ska vara de samma i skilda verksamheter (Fischbein & 
Björklid, 1996). 

3.3 3 Språklig socialisation 

Bjar och Liberg (2003) menar att förskolans och skolans roll när det gäller att möta och bemöta 
olika grupper av barn och ungdomar för att på bästa sätt stödja deras språk- tanke- och 
kunskapsutveckling, är central för samhällets utveckling. Barnen och ungdomarna ska ges 
möjligheter att utveckla en förmåga att kunna vara aktiva i samhällets demokratiska processer. 
För detta behöver de olika språkliga redskap för att kunna tänka, känna och handla tillsammans 
med andra och på egen hand. De behöver en förståelse för både egna och andra kulturer. De 
behöver en medvetenhet om olika språkliga redskap och dessas betydelse i det egna lärandet och 
i mötet med andra människor inom olika kulturer. Vi kommunicerar med varandra för att skapa 
mening, för att göra oss förstådda och förstå andra och det liv vi lever och formar tillsammans. 
Genom att ingå i språkliga sammanhang, i ett meningsskapande utvecklar vi också vårt 
tänkande och vår förståelse för det som behandlas. De sammanhang vi ingår i formar oss på 
olika sätt. Vi tilldelas olika roller och status. Det leder till av vi intar olika positioner i 
förhållande till andra. På så sätt formar vi en förståelse av oss själva. Sammanhangen vi ingår i 
utgör på det sättet viktiga källor för att skapa uppfattningar om det egna jaget. De här 
uppfattningarna om det egna jaget växer således fram ur de språkliga sammanhang vi ingår i 
och de relationer vi har till andra. Genom meningsskapande formar och omformar människan 
hela tiden sin identitet. Barnens tidiga möten i olika språkliga sammanhang, mänskliga 
relationer och sätt att vara, har betydelse för hur barnet sedan möter språkliga sammanhang i 
exempelvis förskola och skola. Människor från likartade sociala miljöer får liknande 
erfarenheter och därmed tillgång till samma repertoar av språkformer. Det talade språket är ett 
viktigt redskap för att utveckla omvärldsförståelse. I interaktionen med andra får barn förebilder 
för hur man skapar olika former av språk, den vuxne initierar ofta, och inbjuder barnen till att 
kommunicera och ger frågor som understödjer deras bidrag. Ibland går det lätt att få med barnen 
och andra gånger kan det vara svårare. Barn kan sålunda dras med in i samtalen på ett mycket 
påtagligt sätt och få en vana att se sig själva som tänkande och kompetenta samtalspartner. 
Redan i tidig ålder tar barnen egna initiativ som accepteras som ingångar i samtalen. Ju äldre 
barnen blir, desto oftare sker sådant initiativtagande. Barnen deltar i de allra flesta fall aktivt 
antigen genom att tillsammans med andra eller på egen hand utveckla ämnet. Med stigande 
ålder får de en alltmer framträdande roll som ensamutvecklare. Ett sätt att ta sig in i samtal och 
kommunikation är att imitera andra. Man antar i första hand en roll som återgivare. Till exempel 
att återge sånger man sjungit många gånger tillsammans. Imitation ger möjligheter att lära sig 
mallar för hur en viss typ av samtal går till och sedan fylla dessa mallar med eget innehåll (Bjar 
& Liberg, 2003) 
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3.2.4 Relationer i praktiken 

Öhman (2006) pekar på att samspel består av tre aspekter. Det första är handlingsaspekten, det 
är det vi samspelar omkring eller gör tillsammans. För det andra har samspel alltid en relationell 
aspekt, vilket omfattar samspelets kvalitet det vill säga hur vi har det tillsammans när vi gör det 
vi gör. Slutligen den tredje aspekten det verbala samspelet, hur vi reflekterar och väljer att sätta 
ord på och samtala om det vi gör tillsammans och hur vi har det tillsammans. Hon menar att det 
kan vara givande för pedagoger att tänka i dessa tre aspekter. 

• Analysera vad samspelet med olika barn oftast innehåller 

• Vilken grundton och kvalitet har samspelet 

• Hur sätter du tillsammans med barnen ord till och reflektera kring vad ni gjort och hur 
ni haft det tillsammans. 

Öhman menar vidare att allt lärande sker inom ramen för relation. Ett enstaka samspel gör ingen 
relation. För att en relation ska byggas måste det ske en koppling mellan den vuxne och barnet, 
samspelet måste leda till ett möte som etablerar en ordlös allians. Mycket ofta uttrycks denna 
inte, eller kan inte ens uttryckas i ord, utan tar sig snarare uttryck i handlingens mer subtila 
delar, och i den kvalitet som präglar samspelets relationella aspekt.  Det är kvaliteten i 
samspelen som avgör om det blir ett möte eller ett icke-möte. Det handlar i grunden om vår 
människosyn, om hur vi innerst inne, bortsett från det vi vet vad vi borde tycka, egentligen 
betraktar och tänker om människor omkring oss. Om ett barns förmåga att mötas och skapa 
relationer får stimulans och uppmuntran kommer det antagligen leda till att viljan att mötas 
ökar. Eftersom de goda mötena barnet upplevt med sin omgivning skapar en förväntan och 
önskan att flera sådana givande samspel med andra i nya möten. Att lärande sker inom ramen 
för en relation innebär ett särskilt ansvar för pedagogen att se till att hon etablerar goda samspel 
där hon och barnet kan mötas och leder fram till en relation som bär. En av de faktorer som 
påverkar barns känslomässiga utveckling och den sociala utvecklingen i förskolan är att det 
finns ett positiv samspel mellan pedagoger och barn över tid, alltså goda relationer som håller 
(Öhman, 2006). 

Sommer (1997) menar att barnets kompetensutveckling och kulturintegration äger rum i 
relationer och mellanmänskliga dialoger. I det sociala livets transaktioner prövar och skapar 
aktörerna ömsesidig mening. Betydelse och handlingsmöjligheter rekonstrueras för barnet. På så 
sätt uppstår barnets förståelse för sig själv och sin omgivning och förhållandet mellan sig själv 
och andra. Barnet förstår betydelsen av handlingar och kan se de egna möjligheterna. Sommer 
menar att vi därför måste förstå alla psykologiska fenomen i sina kulturella och sociala 
sammanhang. 

Sommer förespråkar att det i förskolans pedagogiska verksamhet bör infogas en utvecklingssyn 
som bygger på pedagogers insikt och tro på barnets egna inneboende kompetenser. En 
utvecklingssyn som kan specificeras och exempelvis ingå i pedagogiska överväganden om 
lärandet så att aktiviteter och processer möjliggör att barnet själv är medaktör. Det handlar om 
att ny kunskap kan förändra pedagogernas barnsyn. En barnsyn som fokuserar på barnets 
möjligheter i ett samspel med sin omgivning (Sommer, 1999) 
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3. 4 Sammanfattning av centrala begrepp 
Enligt beskrivna sociokulturella teorier och forskningsresultat framstår vissa begrepp som 
centrala för hur interaktion bidrar till språkutveckling. Dessa begrepp beskriver ett 
förhållningssätt till inläraren som: skapar sammanhang och meningsfullhet, skapar 
engagemang, visar respekt, ger stöttning, lyssnar, ger input och uppmuntran till output, ser 
imitation som en del i läroprocessen, skapar ömsesidighet och hållbara relationer. 

Innebörden i dessa begrepp sammanfattas i tabellen nedan. Begreppen används även 
fortsättningsvis i analys av observationer och i diskussion av resultatet.  

  

Skapar sammanhang och 
meningsfullhet 

 

Det är pedagogens uppgift att stimulera barnet på ett sätt som 
dels bygger på barnets befintliga kunskaper och erfarenheter, 
och dels ge nya utmaningar så att barnet går från det kända till 
det okända i en ständig utveckling. Miljön runtomkring barnet 
påverkar barnets språkutveckling genom att det bygger sin 
begreppsutveckling på de upplevelser och erfarenheter de får 
vara med om. 

Språkinlärningen blir mer effektiv när barnen får möta ett 
meningsfullt språk i ett naturligt sammanhang. Att integrera 
språk och kunskapsinlärning ses idag som ett arbetssätt som 
främjar språkutveckling. 

Pedagogen behöver skapa sammanhang i vilket 
andraspråksinlärare kan bli aktiva deltagare i 
inlärningsprocessen. Ju mer stöd man får av situationen eller 
kontexten desto lättare är det att hantera språket. Alltså är 
aktivering av barns tidigare kunskaper ett första steg mot att 
göra inflödet mer kontextinbäddat. Att ta reda på vart barnet 
befinner sig ger pedagogen tillfälle att bistå med relevanta 
begrepp. Att på så vis bygga upp kontext ger barnen ökade 
möjligheter att förstå ett komplicerat språk och utföra 
kognitivt krävande uppgifter.  

Genom att ingå i språkliga sammanhang, i ett 
meningsskapande utvecklar vi också vårt tänkande och vår 
förståelse för det som behandlas. De sammanhang vi ingår 
formar oss på olika sätt. Vi tilldelas olika roller och status. 
Det leder till att vi intar olika positioner i förhållande till 
andra. På så sätt formar vi en förståelse av oss själva. 
Sammanhangen vi ingår i utgör på det sättet viktiga källor för 
att skapa uppfattningar om det egna jaget. De här 
uppfattningarna om det egna jaget växer således fram ur de 
språkliga sammanhang vi ingår i och de relationer vi har till 
andra.  

Skapar engagemang En aktiv och för barnet meningsfull samverkan med andra 
påverkar dess utveckling. Detta genererar att barnet får en 
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egen inre motivation. I interaktionen mellan pedagog och barn 
måste barnets kognitiva engagemang vara maximalt om de 
ska göra framsteg. Likaledes måste interaktionen mellan 
pedagog och barn bejaka barnens kulturella, språkliga och 
personliga identiteter för att man ska skapa förutsättning för 
att barnet helhjärtat ska vilja satsa på sig själva i 
inlärningsprocessen. Det finns ett ömsesidigt förhållande 
mellan kognitivt engagemang och identitetsinvestering. Ju 
mer barnen lär sig desto mer stärks deras självbild och desto 
mer engagerad blir de. Pedagogerna måste inse att även de 
måste lära sig; för att aktiviteten ska bli effektiv måste de lära 
sig av sina barn om deras kultur, bakgrund och kunskaper. 
Genom att skapa sammanhang som utgår från barnens egna 
intressen så ökar aktivering av barnets tidigare kunskaper och 
uppbyggnad av bakgrundskunskap deras kognitiva 
engagemang och ger dem möjlighet att arbeta på en 
intellektuell och språklig högre nivå.  

Visa respekt  För att barnet ska investera i sin självkänsla, det vill säga sin 
identitet, i att tillägna sig det nya språket och aktivt delta i sin 
nya kultur måste de känna sig positivt bekräftade av 
medlemmarna i den nya kulturen. Barnet kommer inte att 
vilja investera sin identitet i inlärningsprocessen om det 
känner att pedagogen inte tycker om dem, respekterar dem 
och uppskattar deras förmågor. Ingen är viktigare än 
pedagogen i den processen. Med andra ord är strategier endast 
effektiva när pedagog och barn byggt upp en relation präglad 
av respekt och bekräftelse. Respekt och bekräftelse är 
grundläggande i alla förhållanden, och i interaktionen i 
förskolan är respekt och förståelse centrala för att man ska 
kunna motivera andraspråksinlärare att aktivt och 
entusiastiskt engagera sig i aktiviteter.  Pedagogen visar  
respekt för barnens språk och kultur om pedagogen inte ser 
som sin uppgift att ersätta barnens förstaspråk och kultur med 
svenska och en svensk kultur, utan istället ge barnet det stöd 
som barnet behöver för att utveckla den språkliga förmågan 
på både sitt första språk och svenska. Om de två kulturerna 
värderas lika i hemmet, i skolorna och i samhället i stort och 
om tillhörighet till två kulturer betraktas som lika värdefull 
som tillhörighet till en enda kultur, så kommer barn och 
tonåringar som har kontakt med två kulturer att godta bägge 
istället för att avvisa eller bli avvisade av den ena eller den 
andra. Den attityd som inläraren visar till inlärningen av andra 
och förstaspråket samt vilken grad de kommer i kontakt med 
språken påverkar inläraren. Av de affektiva faktorerna är 
attityder och motivation centrala för språkutvecklingen. 
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Språkets status har även betydelse i sammanhanget. Om 
invandraren har ett modersmål som har hög status, kan man 
tänka sig kunskaper på detta språk värderas högre än 
kunskaper på andra språk och att inlärningsprocessen på 
svenska därmed underlättas. Ibland motiveras individer att 
tillhöra en grupp som värderas positivt, majoritetsgruppen har 
vanligtvis större maktbefogenhet, högre status och sociala 
förmåner det gör att gruppen förknippas med positiva 
värderingar. 

 Ger stöttning  Vygotskij benämner avståndet mellan barnets faktiska och 
potentiella utvecklingsnivå som den ”proximala 
utvecklinszonen”. Denna zon utgörs av den kognitiva nivå 
som barnet befinner sig på och den nivå som barnet skulle 
kunna nå i samspel med mer kompetenta personer. Gibbons 
använder begreppet ”scaffolding learning” 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.  

Det är viktigt att ge möjligheter och tillfällen att utveckla 
andraspråket i många olika sammanhang. Men det räcker inte 
med att bara låta barnet tala. Produktivt tal uppstår inte av sig 
själv. För att språkfärdigheten skall utvecklas bör språket vara 
begripligt och samtidigt ligga snäppet över den språknivå som 
inläraren befinner sig på. Det måste finnas en medveten 
planering bakom. Pedagogens uppgift blir att ge stöd genom 
att förtydliga, ställa frågor och ge mallar hur barnets ska 
uttrycka sig och formulera det barnet vill säga. I interaktionen 
med andra får barn förebilder för hur man skapar olika former 
av språkande, den vuxne initierar ofta, och inbjuder barnen till 
att språka och ger frågor som understödjer deras bidrag. 
Inlärningen påverkas även av hur barnets sociala omgivning 
anpassar sig till barnet. Ju mer stöd man får av situationen 
eller kontexten desto lättare är det att hantera språket. 

Det är viktigt att barnet får vistas i en språkstimulerande miljö 
som erbjuder rikligt med upplevelser och erfarenheter på 
vilket barnet kan bygga sin spontana och konkreta 
begreppsbildning. Miljön runt omkring barnet påverkar 
barnets språkutveckling genom att barnet bygger sin 
begreppsutveckling på de upplevelser och erfarenheter de får 
vara med om. En miljö rik på begrepp och som ger gott om 
erfarenheter och där barnet deltar i ett aktivt samspel med sin 
omgivning ger barnet en god grogrund för utveckling. För att 
miljön ska vara språkutvecklande måste man titta på hur 
varierat språket är. Hur många tillfällen det ges till det 
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enskilda barnet att tala aktivt och delta i samtal. Hur ser 
interaktionsmönstret ut? I vilken grad barnet kommer i 
kontakt med språken påverkar inlärningen. Föräldrarna måste 
fatta ett medvetet beslut om att fostra sitt barn tvåspråkigt och 
genomföra detta. Barnet måste få så mycket kontakt som 
möjligt med båda språken.  

 

  Lyssnar  

Lyssnandet är nyckeln till språkutveckling och då i synnerhet 
för andraspråksinläraren. Att förstå vad som sägs i en viss 
situation bidrar till att barnet får de förebilder hon eller han 
behöver för att kunna använda språket. 

En intresserad lyssnare påverkar barnets språkutveckling. 
Lyssnaren kan då anpassa sitt språk till barnets förståelsenivå 
så att de inte känner sig okunnig. 

 

Ger input och uppmuntra till 
output 

Det är viktigt att titta på hur varierat språket är och hur många 
tillfällen som ges till det enskilda barnet att tala aktivt och 
delta i samtal. Hur ser interaktionsmönstret ut? Ges det 
möjlighet för barnet till inflöde, utflöde och hur ser 
återkopplingen ut? Språket utvecklas först när inflödet och 
utflödet processats och utnyttjas för språkinlärning. Detta 
förutsätter att språket är begripligt, men ändå ligger på en nivå 
strax över den som inläraren befinner sig på. I interaktionen 
med andra får barn förebilder för hur man skapar olika former 
av språk., Den vuxne behöver uppmuntra barnen till att tala 
och ge frågor som understödjer deras bidrag. Pedagogen 
behöver till exempel bekräfta barnets ett- och tvåordsyttrande 
genom att utvidga dem. Sådana utvidganden fungerar som 
modeller för hur barnet själv kan utvidga sina 
tvåordsyttranden. Efter hand har de flesta barn utvecklat ett 
grundläggande ordförråd och en grundläggande grammatik. 
Det är därför viktigt att sätta ord på, benämna, och samtala 
om det vi gör tillsammans och hur vi har det tillsammans. 

Se imitation som en del i 
läroprocessen 

Imitation innebär att barnet ger sig in i en repertoar som det 
egentligen ännu inte behärskar fullt ut. Imitationen spelar 
härmed en viktig roll i lärandesituationen. Imitation ger 
möjligheter att lära sig mallar för hur en viss typ av samtal går 
till och sedan fylla dessa mallar med eget innehåll. Barnet 
tillägnar sig på så vis ord som omgivningen förser det med. 
Att imitera andra blir ett sätt att ta sig in i samtal och 
kommunikation.  
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Skapa ömsesidighet och 
hållbara relationer 

En av de faktorer som påverkar barns känslomässiga och 
sociala utveckling i förskolan är att det finns ett positiv 
samspel mellan pedagoger och barn över tid, alltså goda 
relationer som håller. I umgänget med andra barn och vuxna 
lär sig barnen förstå att omvärlden inte enbart kan styras 
utifrån egna önskningar. De lär sig samarbeta, att komma 
överens om regler och normer i sådana relationer. Aktiviteter, 
roller och sociala relationer är ömsesidigt beroende av 
varandra. I det sociala livets transaktioner prövar och skapar 
aktörerna ömsesidig mening. Vi lär tillsammans. Vi kan ge 
och få kunskaper av varandra. Den viktigaste källan till 
utveckling är tillgången till interaktioner med andra 
människor. Lärandet ska präglas av dialog mellan pedagog 
och barn. En dialog som i sin tur präglas av utbyte, 
ömsesidighet och gemenskap. Lärandet förutsätter goda 
relationer mellan de som ska samspela. Genom 
meningsskapande formar och omformar människan hela tiden 
sin identitet. Barnens tidiga möten i olika språkliga 
sammanhang, mänskliga relationer och sätt att vara, har 
betydelse för hur barnet sedan möter språkliga sammanhang i 
exempelvis förskola och skola. 
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4. Metod  

I den empiriska undersökningen har sammanlagt tolv stycken videoobservationer gjorts på 
pedagoger och flerspråkiga barn i förskolan. Syftet med föreliggande studie är att beskriva 
interaktionen och det språkliga samspelet mellan pedagog och flerspråkiga barn i förskolan. 
Dessutom är syftet att studera på vilket sätt och i vilken utsträckning pedagogernas 
samspelsmönster med barnen kan tolkas språkstödjande för flerspråkiga barn i förskolan utifrån 
Vygotskijs språkutvecklingsteori och Bronfenbrenners utvecklingsekologi, samt modern 
forskning. Observationer har gjorts av vuxenledda aktiviteter samt lunchsituationer  

Videofilmning som valt upplägg av studien 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 pedagog och mellan barn (Lindahl, 1995).   

I denna studie har vi vid flertalet av tillfällena varit två observatörer (vid tre tillfällen har vi 
genomfört observationerna enskilt, det har berott på bland annat exempelvis sjukdom i 
barngruppen som medfört att datum fått ändrats, vilket medfört att vi tidsmässigt inte klarat att 
vara två vid varje tillfälle). Det är en fördel bland annat för att den som tittar i kameran riskerar 
att missa sådant som är av vikt av sådant som sker utanför. Observationerna har lagrats på 
video. Det har medfört möjligheter att i efterhand göra upprepade kontroller av iakttagelse som 
gjorts.  

I undersökningen gjordes även intervjuer med 6 pedagoger. Syftet med intervjuerna var att ta 
del av pedagogernas tankar, föreställningar och teoretiska kunskaper kring ett språkstödjande 
arbetssätt och om flerspråkiga barns språkutveckling. 

Undersökningsmetoden kan beskrivas som kvalitativ (Lindahl, 1995; Kvale, 1997) 

4.1. Urval och undersökningsgrupp 
Studien har genomförts på sex olika förskolor i tre bostadsområden, två förskolor i varje 
bostadsområde. Sex förskolegrupper har medverkat, sammanlagt cirka 35 barn i åldern 2-6 år 
tillsammans med sex pedagoger. Urvalet av förskolor har skett så att de ligger inom Stockholms 
stad eller i närförort. Förskolorna representerar olika typer av 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 
svenskdominerande områden och förskolor. I två av undersökningsområdena har majoriteten av 
invånarna invandrarbakgrund, vilket medför att barngrupperna i dessa områden finns en 
majoritet av barn med annat modersmål än svenska. Förskolorna i dessa två bostadsområden har 
lång erfarenhet av att ta emot barn och familjer med flerspråkig bakgrund. I det tredje 
bostadsområdet har majoriteten av invånare svensk bakgrund och där är barnen med annat 
modersmål än svenska en klar minoritet.  

Syftet med urvalet var att undersöka huruvida det eventuellt skulle framkomma skillnader eller 
likheter i arbetet kring barnens språkutveckling som relateras till skillnader i pedagogernas 
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erfarenheter utifrån att de arbetar i områden med kulturella olikheter och olika socioekonomiska 
villkor. Det ger möjlighet till en spridning av det insamlade materialet som kan tänkas ge en 
rikare information om förskolornas förutsättningar, villkor och behov. Det kan ge en möjlighet 
att få syn på skillnader och likheter. Med det vill vi minska risken för förenklingar och 
generaliseringar i våra analyser och resultatredovisningar  

4.1.1 Områdesbeskrivning  

”Tallunden” 2 förskolor 

Förskolorna Liljekonvaljen och Solrosen ligger i Tallunden (fingerade namn) som är en 
förortskommun till Stockholm. 

Antalet boende i området var 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 fler än 700. 

”Ekviken” 2 förskolor 

Förskolorna Gullvivan och Kaprifolen ligger i Ekviken (fingerade namn) som är en stadsdel 
tillhörande Stockholm.  

Antal boende i området var 2005 drygt 2 600. Fler än 30 % av invånarna har utländsk bakgrund. 

Antalet förvärvsarbetande i området var mer än 70 %, med en sammanräknad förvärvsinkomst 
var drygt 250 000  kronor/år. 

Andelen boende i området med eftergymnasial utbildning om minst 3 år var något mer än 40 %. 
Antalet familjer med försörjningsstöd i området var fler än 100. 

”Hammarstad” 2 förskolor 

Förskolorna Blåsippan och Eternellen ligger i Hammarstad (fingerade 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 %.   

4.1.2. Barngrupper och pedagoger 

Sex förskolegrupper, cirka 35 barn i åldern 2-6 år, deltog i studien under en pedagogisk 
vuxenledd planerad aktivitet. I fyra av grupperna har alla barn annat modersmål än svenska. I en 
grupp är det bara ett barn och i en grupp är det fem barn som har annat modersmål än svenska. I 
varje grupp deltog och filmades en pedagog. Alla pedagoger som medverkat i undersökningen 
är förskollärare, sammanlagt sex stycken. Två av pedagogerna har utbildning i annat land än 
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Sverige. En av pedagogerna har lärarutbildningen 0-12 år med matematik som inriktning och läs 
och skriv som specialisering. Fem av pedagogerna har lång erfarenhet inom yrket och den sjätte 
har arbetat i två år.  

I två av områdena Tallunden och Hammarstad har det gjorts en ganska omfattande satsning 
kring barn med tvåspråkighet. I Tallunden har två av pedagogerna gått ”tvåspråkiga barns språk 
och kunskapsutveckling 20p”. En av pedagogerna har också gått en gemensam utbildning 
tillsammans med lärare för grundskolan ”svenska som andraspråk”. I Hammarstad har 
pedagogerna haft möjlighet att gå tvåspråkiga barns språk och kunskapsutveckling 20p.  I båda 
områdena har det förekommit föreläsningar och utbildningar kring tvåspråkighet.  

Ytterligare sex förskolegrupper med barn i varierande åldrar mellan 2-6 år filmades under en 
lunchsituation där samma pedagog närvarade som deltog i den vuxenledda aktiviteten. Barnens 
närvaro varierade, vissa barn deltog i både den vuxenledda aktiviteten samt i lunchsituationen 
och några barn deltog endast i lunchsituationen. 

På varje förskola har en pedagog tillfrågats om att delta i studien tillsammans med sin 
barngrupp. De 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 barngrupperna och att vi fick 
göra undersökningar i 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 
grupper 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 som vi har kontakt med. 

Vi upplevde inget motstånd från vare sig barn, pedagoger eller föräldrar när vi bad om lov att 
komma och filma. Tvärtom visades intresse för vårt arbete 

4.1.3. Etiska aspekter 

Ett missivbrev lämnades till pedagoger på de förskolor där vi önskade göra våra observationer. 
Brevet beskriver vår undersökning och syftet med den. När vi hade fått tillåtelse av pedagogerna 
att göra våra observationer på deras förskolor lämnade vi ett missivbrev som de 
vidarebefordrade till föräldrarna med erforderliga uppgifter och förfrågan om tillåtelse från dem 
att videofilma deras barn. (Missivbrev till pedagoger bilaga 1, missivbrev till föräldrar bilaga 2) 

I missivbreven till föräldrar och pedagoger beskriver vi syftet med undersökningen samt 
informerar om de etiska reglerna. Vi talade om att alla berörda är skyddade av sekretesslagen 
och att vi har tystnadsplikt. Vi berättar att de bara är vi som arbetar med undersökningen som 
tar del av de direkta observationsresultaten. Vi upplyste om att medverkan är frivillig.  

Anonymiteten garanterar att ingen kommer att kunna identifiera de som deltagit i studien. I 
arbetsmaterialet kring den empiriska studien kommer alla eventuella namn att kodas (HSFR, 
1990).  
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4.2. Datainsamlingsmetoder: 
videoobservationer  
De datainsamlingsmetoder som använts i den empiriska undersökningen är videoinspelningar av 
observerade situationer av barn och pedagoger. 

4.2.1. Videoobservationer 

Genom att videoobservera två olika situationer, en vuxenledd planerad pedagogisk aktivitet, 
som innehöll projektarbeten i mindre grupper som ”vattenlek”, ”hur träd blir till papper” ”saga 
blir till en teater”, sagoläsning med samtal om känslor, ”danslek” och ”sångsamling”, samt en 
lunchsituation, ville jag beskriva interaktionen mellan barn-pedagog hos flerspråkiga i 
förskolan. Samt hur mycket och i viss mån i vilken utsträckning pedagogernas samspelsmönster 
kan tolkas som språkstödjande främst utifrån Vygotskijs teori. Enligt Vygotskij (1999) skall 
aktiviteten präglas av dialog. Grunden till barnets utveckling sker när barnet samspelar med sin 
omgivning i en kollektiv och kulturell gemenskap. Genom socialt samspel med ett yttre språk 
lär sig barnet kognitiva strategier som överförs till en internaliserad tanke. Barnets inre 
begreppstänkande bildas under yttre påverkan enligt Vygotskij, där interaktionen mellan 
utveckling och undervisning är en förutsättning för barnets lärande. Det var sådana situationer 
jag ville undersöka om jag kunde finna genom att observera organiserade och planerade 
aktiviteter utifrån valda begreppskategorier. Begreppskategorier har valts utifrån främst 
Vygotskijs teori och forskningsresultat om viktiga faktorer för språkutveckling. De begreppen 
används vid analys av observationerna (se s, 36).  

Som nämns omfattas undersökningen sammanlagt av tolv filmade situationer av två olika typer. 
Tolv olika grupper med barn i olika åldrar medverkade med en pedagog. Varje filmad situation 
tog cirka tio minuter. Ibland har kameran stängts av en stund och sedan satts på igen när 
aktiviteten skjutit ny fart, detta för att få mer essens i de filmade minuterna.  

En översikt av videoobservationerna ges i Tabell 1. 

Tabell 1.  Översikt över observationer, Sex stycken vuxenledda planerade aktiviteter och sex 
stycken lunchsituationer i sex olika grupper på sex olika förskolor i tre olika områden. 

 
Område/Förskola/pedagog 
 
 

 
Video- 
inspelning av 
aktivitet 

 
Antal 
barn i 
gruppen 

 
Antal barn 
med annat 
modersmål 
än svenska 

 
Video- 
inspelning 
av måltid 

 
Antal 
barn i 
gruppen 

 
Antal barn 
med annat 
modersmål 
än svenska 

 
Tallunden 
 
Liljekonvaljen 
 
 
Pedagog, Monica 

Projekt: ”Hur 
träd blir till 
papper” 
 
5- åringar  
10 min 
 

3 barn 
 
 
1 flicka 
2 pojkar 

3 barn: 
 
 
 
1 flicka 
2 pojkar 

 
Lunch 
med barn 
och 
pedagog 
vid bord i 
eget rum 
10 min 

5 barn: 
 
2 
flickor 
3 pojkar 
 
 

5 barn: 
 
2 flickor 
3 pojkar 

 
Tallunden 

”Sagoläsning 
med samtal 

9 barn: 
 

9 barn: 
 

Lunch 
med barn 

5 barn: 
 

5 barn: 
 

 28



 

  
Solrosen 
 
Pedagog, Doris 
 

om känslor” 
5- åringar 
10 min 

4 
flickor 
5 pojkar 

4 flickor 
5 pojkar 

och 
pedagog 
vid bord i 
eget rum 
4-5 
åringar 

5 
flickor 

5 flickor 

 
Ekviken 
 
Gullvivan 
Pedagog, Elsa 
 

 
”Sångsamling 
med 
påsktema” 
3-5 åringar 
10 min 

6 barn: 
 
3 
flickor 
3 pojkar 
(fler 
barn 
deltog) 

1 barn: 
pojke 

Lunch 
med barn 
och 
pedagog 
vid små 
bord i en 
matsal 
10 min 

5 barn: 
3 
flickor 
2 pojkar 

1 barn: 
pojke 

Ekviken 
 
Kaprifolen 
 
Pedagog, Elisabet 
 

”Danslek” 
3-5 åringar 
10 min 
 

6 barn: 
3 
flickor 
3 pojkar 
(fler 
barn 
deltog) 

2 barn: 
 
1 flicka 
1 pojke 

Lunch 
med barn 
och 
pedagog 
vid 
småbord i 
matsal 
10 min 

3 barn: 
 
1 flicka 
2 pojkar  

1 barn: 
 
pojke 

 
Hammarstad 
 
Blåsippan 
 
Pedagog, Jim 
 

”Vattenlek” 
2-3 åringar 
10 min 

3 barn: 
I flicka 
2 pojkar 

3 barn: 
1 flicka 
2 pojkar 

Lunch 
med barn 
och 
pedagog, 
två bord i 
samma 
rum 
10 min 

5 barn: 
 
2 flicka 
3 pojkar 

5 barn: 
 
2 flicka 
3 pojkar 

 
Hammarstad 
 
Eternellen 
Pedagog, Lena 
 
 
 

 
”Saga blir 
teater” 
5-åringar 
10 min 

 
6 barn: 
3 
flickor 
3 pojkar 

 
6 barn: 
3 flickor 
3 pojkar 

 
Lunch 
med barn 
och två 
pedagoger 
i eget 
matrum 
4-5 
åringar 

 
5 barn: 
3 
flickor 
2 pojkar 
 

 
5 barn: 
3 flickor 
2 pojkar 
 

4.2.3. Studiens tillförlitlighet 

Genom att flera observationer har gjorts av liknande aktiviteter i olika grupper kan man anta att 
studiens reliabilitet blir högre än om bara en observation i en situation görs. På varje förskola 
har två olika typer av situationer filmats, dels en vuxenledd planerad aktivitet dels ett 
måltidssituation. Filmerna har studerats vid flera tillfällen och analyserats utifrån ett 
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analysschema med teoretiska begrepp hämtade främst från Vygotskijs teori. Detta har gett 
struktur åt observationerna och systematik för analysresultatet.  

För att öka validiteten används oss av triangulering genom att göra flera observationer av 
samma fenomen i olika sammanhang. Att studera samma fenomen i olika situationer ger 
möjlighet att tolka variationer i resultat från de olika tillfällena. Det har gett ett rikare underlag 
för undersökningens resultat. Med beskrivningar av observationstillfällena som belyser de olika 
kategorierna eftersträvas en kommunikativ validitet där läsaren själv ska kunna göra sig en 
uppfattning om ett händelseförlopp utifrån en tydlig situationsbild (Patel & Davidsson, 2003). 

4.2.4 Analys och tolkning av observationer  

I analysen av de tolv filmade situationerna (12 x 10-15 min) har jag försökt tolka situationerna 
utifrån viktiga faktorer enligt de språkutvecklingsteorier och forskningsresultat som beskrivits i 
teoridelen för att se vad som karaktäriserar interaktionen barn-pedagog och på vilket sätt och i 
vilken utsträckning pedagogernas samspelsmönster med barnen kan tolkas språkstödjande för 
flerspråkiga barn i förskolan. Begreppen är hämtade från Vygotskijs språkutvecklingsteori och 
Bronfenbrenners utvecklingsekologi, samt modern forskning (Vygotskij, 1999; Viberg, 1993; 
Tuomela, 2001).  

De observerade situationer återges i berättande text, om än i sammanfattad form och avslutas 
med kommentarer och tolkningar. 

Eftersom vi tillsamman genomförde de flesta av observationerna upplever vi att det har gett en 
ökad kvalité vid den efterföljande analysen då samtalen och gemensamma reflektioner bidragit 
till en fördjupad och mer mångfasetterad bild av de filmade situationerna. För att inte färga 
varandra har vi gått tillväga så att vi tillsammans tittat på filmen och gjort enskilda analyser som 
vi skrivit ned. Därefter har vi delgivit varandra de reflektioner vi gjort.   

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 efterhand skall dock 
tillstås att videokameran kändes mer påtaglig och ibland rentav besvärande i samband med 
lunchfilmningarna. Kanske är det alltför intimt att bli filmad när man äter. När man tolkar 
resultat i undersökningen ska man inte bortse från att vår undersökning och vår närvaro med 
filmkamera uppmuntrar pedagogerna att gör sitt bästa. 

Genom kontinuerlig återkoppling till refererade språkutvecklingsteorier eftersträvas att sammanbinda de 
olika delarna till en förståelig helhet. 
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5. Resultat 

5.1 Observationsresultat 
Videoobservationerna utgörs av sex stycken vuxenledda planerade pedagogiska aktiviteter. De 
beskrivs i löpande text som följs av kommentarer och tolkningar utifrån teoretiska 
begreppskategorier (tabell 1, sid 29). Begreppen syftar till att kategorisera interaktionen mellan 
barn-pedagog samt att studera på vilket sätt och i vilken utsträckning pedagogernas 
samspelsmönster med barnen kan tolkas språkstödjande. Varje observationstillfälle inleds med 
vilken aktivitet som kommer att utföras, förskolans och områdets namn, 
gruppsammansättningen och miljöns utformning.   

Därefter följer en beskrivning av lunchsituationerna, sammanlagt sex stycken på samma sätt. 

5.1.1 Vuxenledda planerade aktiviteter 

 Projekt: ”Hur träd blir till papper” på förskolan Liljekonvaljen i Tallunden. 

Gruppen bestod av en pedagog, Monica och tre barn, en flicka och två pojkar. Barnen är fem 
och sex år. Alla barn har annat modersmål än svenska.  

Rummet som barnen samlas i är ganska tomt, det finns inte så mycket yttre stimuli. Det består 
av ett lågt bord, några stolar, en diskbänk och några skåp. Det finns ett fönster där som släpper 
in ljus.  

Under tidigare träffar har barnen arbetat med att utifrån deras tankar och teorier hur man kan 
göra papper av träd. Var och en av barnen har gjort sina egna förslag som Monica har 
dokumenterat. De har också varit i skogen och samlat material. Dagens arbete kommer att bestå 
av att gruppen gemensamt kommer att utföra ett av förslagen praktiskt. Monica har förberett 
aktiviteten med att ta in olika material i rummet som kan komma till användning. 

Barnen sätter sig på stolar runt bordet (som är tomt) när arbetet påbörjas. Monica tar fram 

äpplen som barnen äter och de småpratar lite. Monica har de skrivna dokumenten framför 

sig.   Monica frågar barnen. – ”Jag undrar om det var Gustav eller Almas förslag vi skulle 

prova idag”? – ”Jag kommer inte ihåg turordningen”? Alma pekar på Gustav. – ”Var det 

Gustavs förslag säger Monica och tittar på Gustav”?  Gustav nickar. Monica läser långsamt 

igenom Gustavs förslag, som är hans teorier hur träd blir till papper. Ibland stannar hon upp 

och tittar på Gustav. Gustav möter Monicas blick och nickar. När Monica läst igenom Gustavs 

teori hur träd blir till papper, går hon till bänken som finns i rummet. Där finns material som 

Monica redan förberett. Monica berättar högt vad som finns.   – ”Jag tog med mig lite pinnar 

och bark så du får välja vad vi ska använda att göra papper av”. – ”Så tog jag med mig lite 

färg som vi kan använda att måla med”. Monica frågar om de ska använda tidningspapper för 

att skydda bordet. Alla barnen svarar ja. Monica lägger tidningspapper på bordet, sen plockar 

hon fram pinnar i olika storlekar och bark som hon lägger på bordet.  Monika frågar Gustav 

vad han väljer. – ”Du kan peka”. Gustav pekar på bark och Monica säger – ”Du väljer bark”. 

Arbetet fortsätter och Monica säger till barnen att de kan börja bryta sönder barken i 

småbitar. Monica tar en bit bark och tittar på Gustav och frågar – ” hur stora ska barkbitarna 

vara”. Monica börjar bryta en bit.  - ” Du får säga stopp Gustav hur små bitarna ska vara” - ” 

Ska de vara mindre”? För varje bit Monica bryter frågar hon Gustav om den är lagom stor. 
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Gustav svarar genom att nicka eller ruska på huvudet. Gustav använder inte så mycket 

språk. Han säger enstaka ord ibland, nickar ett ja eller ruskar på huvudet till ett nej. 

När alla barkbitarna är sönderbrutna i så små bitar som Gustav vill ha dem så läser Monica 

vidare i förslaget att materialet ska målas. Monica plockar fram nytt material från den 

intilliggande bänken samtidigt som hon plockar fram det och ställer det på bordet benämner 

hon vad det är. – ” färg, penslar” och så vidare.  

Samtidigt börjar Andreas att göra invändningar. – ” Det blir som förra gången”, säger 

Andreas – ”man måste använda vatten”. Monica lyssnar in vad Andreas har att säga och 

bemöter honom med att säga – ” det var vad du trodde Andreas. Idag är det Gustavs förslag 

vi ska prova”. - ”Förra gången var det ditt förslag” .  – ”För då lottade vi”, säger Andreas”.  – 

”Ja då lottade vi vems tur det var att börja”, säger Monica. 

Kommentar och tolkning 

Monica har förberett aktiviteten genom att hon tagit fram allt material som kan tänkas användas 
utifrån barnens teorier om hur man tillverkar papper. Hon kan på det viset vara närvarande och 
hålla fokus under aktivitetens gång. Barnen får då möjlighet till lugn och ro. Hon skapar 
sammanhang genom att återkoppla till en tidigare aktivitet genom att fråga barnen vems förslag 
skulle de prova idag. Barnen vet precis vems tur det var.  

När Monica läser Gustavs förslag stannar hon upp och tittar på Gustav ungefär som att få en 
bekräftelse från honom, var det så du sa, när han nickar fortsätter hon att läsa igenom förslaget. 
Samtidigt som hon tar fram materialet så benämner hon det, – ”bark, pinnar, färg, penslar och så 
vidare”. Barnen får input.  

Monica ställer frågor och väntar in svar. Frågorna stimulerar barnen till output. Till exempel 
frågar hon om barkbitarna är lagom stora när hon bryter dem och väntar på att Gustav har svarat 
innan hon fortsätter att bryta. Genom att vänta in Gustav visar Monica att hans beslut och tankar 
är viktiga, hon visar respekt.   

Monica låter Gustav peka på det material han vill använda och när Gustav har pekat på barken 
så benämner Monica begreppet.  – ”Du kan peka”. Gustav pekar på bark och Monica säger – 
”Du väljer bark”.  På så sätt ger hon input. Pedagogens attityd är av avgörande betydelse för att 
skapa motivation hos barnet att vilja använda språket. Hon visar respekt och försöker skapa 
engagemang. Monica visar att hon förstått att Gustavs behöver stöd för att han ska kunna 
kommunicera. Hon ger stöttning genom att benämna det Gustav själv inte har ord för. Hans 
kognitiva utveckling är troligtvis på en högre nivå än korrektheten i språket. Genom att bland 
annat låta Gustav peka, ställa frågor till honom, ge honom tid, vänta, lyssna ger Monica Gustav 
stöd i sin språkutveckling. När Andreas gör invändningar visar Monica respekt för hans åsikter. 
Hon lyssnar och låter honom tala till punkt innan hon förklarar att idag är det Gustavs teori som 
ska omsättas i praktik. 

Efter avslutad observation var även övriga barn i gruppen delaktiga. 

”Vattenlek” på Blåsippans förskola i Hammarstad 

Gruppen bestod av en pedagog, Jim och tre barn två pojkar och en flicka i åldrarna 2-3 år. Alla 
barn har annat modersmål än svenska  
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Rummet där aktiviteten ska genomföras är ett stort tvättrum som består av två tvättställ, ett 
skötbord och två toaletter som det finns dörrar till och en stor balja med ben i lagom ståhöjd för 
barnen.  

Barnen och Jim samlas utanför tvättrummet. Jim berättar för barnen att de ska ha vattenlek 

och för att inte kläderna ska bli så blöta så är det bra att ta av dem. Jim uppmuntrar barnen 

att hjälpa varandra, själv hjälper han också till när det blir svårt. När barnen upplever att de 

är klara med kläderna går de in i rummet. 

Mitt på golvet står baljan för vattenlek i lämplig ståhöjd för barnen. Tillsammans hjälps Jim 

och barnen åt att fylla baljan med vatten. Barnen har kannor och de hämtar vatten från 

handfaten som är i lämplig höjd för barnen. – ”Tror ni att det räcker med vatten nu eller ska 

vi ha lite mer”, frågar Jim? – ”Vad tror du” frågar Jim och en av pojkarna. – ”Nej” svarar 

pojken. – ”Vad tror du” frågar han flickan, – ”tror du att det räcker med vatten eller ska vi ha 

mer”. Hon svarar inte men tittar på handfatet. – ”Ni tycker att vi ska ha mer” bekräftar Jim.  

– ”Blöt” säger en pojke. Och pekar på sin tröja.  – ”Är du blöt”, svarar Jim.  -” Det gör inget 

vi kan torka den sen”. – ”Du kan dra upp armarna på din tröja”, säger Jim. Jim hjälper 

pojken att dra upp armarna på tröjan. Jim tittar på en den andra pojken som har en ganska 

tjock tröja på sig med långa armar. – ”Vill du ta av dig din tröja”?  - ”Ja”, svarar pojken. Jim 

hjälper honom.  -räcker” säger en pojke. Jim svarar pojken – ”tycker du att det räcker med 

vatten nu”? Jim tittar på flickan och säger ”Noa tycker att det räcker med vatten nu.”. – ”Jag 

tror du har rätt”, säger Jim till Noa. - ”Nu ska vi se vad vi har för saker”? Säger Jim. Alla tre 

barnen pekar upp på skötbordet. Där det står en stor balja med saker i. – ”Nu ska vi se vad 

vi har för saker”, säger Jim och flyttar ner baljan på golvet.  Barnen börjar snabbt plocka 

fram saker från baljan och lägga ner det i baljan med vatten. Jim plockar också och 

benämner vad han plockar fram, -” kanna, tratt, flaska, mugg”.  – ”Titta här”, säger han och 

håller upp en tratt, - ”en tratt”. När baljan nästan är tom säger Jim –”vi har lite grejer kvar. 

”Titta stenar och glasspinnar”. Jim lägger ner en sten i vattenbaljan, ”titta vad som hände 

med stenen” säger Jim ”den ligger på botten”. – ” Botten” säger Noa, - ”glasspinne”. Alla 

sakerna är framplockade och det är full aktivitet hos alla barnen. De häller i och ur och 

provar de olika sakerna. Under hela aktiviteten står Jim på huk nära barnen och följer de 

med blicken vad de gör. När han samtalar med barnen så möter han dem med 

blicken.Barnen arbetar under ganska stor tystnad. Själva görandet tar överhand. – ”Titta”, 

säger Jim vad vi kan göra med den här, han håller en vattenspruta under vatten så att den 

fylls, - ”bubbel, bubbel, bubbel”, skojar han. Barnen tittar på Jim.  Noa snurrar en mugg i 

vattnet. - ” Den är smutsig säger han”. Efter det dricker Noa ur en flaska, -” ja det är gott att 

dricka”, säger Jim. Tillsamman provar Jim och en pojke att skruva på en kork på en flaska. 

Det är inte enkelt. Flickan samlar på sig flera saker och radar det i handfatet bredvid. Hon 

tittar på pojkarna, säger ingenting.  

Kommentarer och tolkning 

Jim skapar sammanhanget genom att samla barnen utanför rummet där aktiviteten ska pågå och 
berättar vad som ska hända. Jim visar respekt för barnens kompetenser och uppmuntrar dem att 
hjälpa varandra när de ska ta av sina kläder. Barnen hjälper varandra med strumpor och så 
vidare. Jim engagerar barnen i aktiviteten genom att tillsammans fylla baljan med vatten och 
plocka fram alla vattenleksakerna. När Jim frågar vad de har mer för saker, tittar alla tre barnen 
med blicken upp mot skötbordet där den stora baljan med saker står. Jim hjälper barnen att 
benämna föremålen, - ”kanna, tratt, flaska, mugg”. Han ger dem input och lockar till output. 
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Jim ställer sig på huk så han kommer på samma nivå som barnen och kan då uppmärksamma 
deras signaler. Till exempel när Noas tröja är blöt. Han ställer frågor till barnen och lyssnar in 
deras svar, genom att fråga flera barn så gör han alla delaktiga. Han frågar – ”om der räcker med 
vatten nu”, först frågar han pojken och sedan frågar han flickan. Han ställer en fråga ,väntar på 
svar, och gör barnet delaktigt. Han ger dessutom barnen möjligheter att tänka efter hur mycket 
vatten som de tycker är lämpligt och uppmuntrar barnen att lyssna på varandras åsikter, visa 
varandra respekt. 

Eftersom barnen är ganska små ännu har de inte så mycket verbalt språk. Det är bara ett av 
barnen som uttrycker sig verbalt. Det blir ingen dialog eller de försöker inte uppmärksamma 
varandra. Kanske var det som flickan ville när hon samlade en massa saker på handfatet, hon 
tittade på pojkarna men fick ingens respons. Jim är hela tiden aktiv och hjälper dem att sätta ord 
på alla handlingar. Det är bara tre barn och det ger Jim tillfällen att se och bekräfta varje barn. 
Barnen är mycket aktiva och provar och utforskar vad de kan göra med vatten. Men var och en 
arbetar för sig själv. Jim deltar entusiastiskt i aktiviteten och det kan vara en anledning till att 
barnen är så engagerade i görandet. Han blir en modell för barnen. Visar på hur man kan göra. 
Barnen fortsatte aktiviteten under lång tid efter att filmandet tog slut, och de avslutade på 
samma sätt som de började. Tillsammans hjälptes de åt att plocka undan allt material och ösa ut 
vattnet från vattenbaljan. 

”Saga blir teater” på förskolan Eternellen i Hammarstad 

På förskolan ”Eternellen” i Hammarstad arbetar en grupp barn med sagoläsning och teater. 
Varje fredag har de teaterdag.  

Gruppen består av en pedagog, Lena och sex barn, varav tre flickor och tre pojkar. Alla 
barnen har annat modersmål än svenska.   

Gruppen samlas först i en soffa och går gemensamt igenom en saga ”Den lilla kycklingen” (bokens 
form är stor och bilderna tydliga, så det är lätt för flera barn att se bilderna samtidigt). Berättelsen 
handlar om en kyckling som möter olika djur som är rädda för att himlen ska ramla ner. Rummet är 
ganska stort och indelat i olika aktivitetsområden. Pedagogen går iväg för att hämta lite material och 
barnen samtalar glatt med oss en stund medan pedagogen förbereder aktiviteten.  

Lena placerar sig i en korgstol med några meters avstånd mittemot soffan där barnen sitter. 

En av pojkarna sätter sig på en stol bredvid henne. Hon håller boken om ”Den lilla 

kycklingen” i handen. Hon visar upp boken för barnen och säger. – ”Den som är sparv är 

berättare, det kommer ni ihåg eller hur”?   Hon fortsätter i samma andetag – ”Det är jättebra 

att kunna när vi ska till skolan”. – ”Där tränar vi inte där spelar vi”. – ”När ska vi göra det”, 

frågar ett av barnen. Lena svarar – ”Jag vet inte nästa fredag kanske, idag kunde vi ju inte 

för vi fick besök”. Lena fortsätter, – ”Jag tror ni kan replikerna redan”.  – ”Nej”, säger en 

flicka.  Lena svarar – ”Inte då går vi igenom hela boken”. Lena håller upp boken och 

tillsammans går de igenom berättelsen i ett ganska snabbt tempo. Lena håller i samtalet 

visar bilderna och frågar -” kommer ni ihåg”? Vissa av barnen svarar spontant och högljutt 

och vissa sitter mest tyst och iakttar. Lena håller upp boken så att alla efter bästa förmåga 

kan se bilderna. Slutligen slår pedagogen ihop boken och säger.  – ”Nu tror jag ni kan”.  – 

”Nu går vi och gör lappar och drar lott”.  

Gruppen samlas kring ett bord i en annan del av rummet för att dela ut roller inför 

teateruppförandet av sagan. Lena frågar – ”hur många barn är det? Tillsammans räknar 
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barnen högt att det är sex barn. – ”Då skall vi skriva sex lappar”, säger Lena.  – ”Vad ska vi 

skriva”? ”Räv” svarar alla barnen. Lena tar en lapp och en penna. – ”Vilken bokstav börjar 

räv på”, frågar Lena. Alla barnen svarar rrrr i kör. Lena skriver räv på lappen, när hon skrivit 

färdigt ordet håller hon upp lappen och visar barnen, hon uppmanar dem att titta på lappen 

så att de känner igen ordet. – ”Vad ska vi skriva sen”, frågar Lena. – ”Kyckling”, säger alla 

barnen i kör. Lena skriver kyckling. Aktiviteten fortsätter, barnen och Lena hjälps åt att 

komma ihåg de olika djuren som ingår i sagan och som ska bli de olika rollfigurerna. När 

Lena skrivit kalkon uppmanar hon barnen att titta noga så att de inte tar fel på ordet kyckling 

och kalkon. – ”Kyckling”, är längre säger Lena.  När alla sex lappar är skrivna med olika djur 

på, är det dags för lottdragning. Lena lägger ner lapparna i en hatt.  Alla barn drar var sin 

lapp och tillsammans hjälps de åt att läsa vad som står på lappen. 

Lena tar fram enkla ansiktsmasker av papper som ska föreställa de olika rollfigurerna. 

Maskerna delas ut. Alla barn är inte lika glada åt den rollfigur som de dragit med lottens 

hjälp. Några av barnen byter roller med varandra. En flicka väljer att inte vara med för att 

hon inte får den roll hon ville ha. Efter en stund blir det dags att spela upp berättelsen som 

teater. Detta sker i mitten av rummet där det finns en hel del annat material.  Lena hjälper 

barnen att säga sina repliker. Det blir skratt, replikerna mumlas fram av vissa, någon vill inte 

säga sin replik alls, någon vill inte vara med och någon försvinner till andra delar av rummet.  

Kommentarer och tolkning 

Barnen samlas i soffan och det ger en tydlig struktur att aktiviteten kan börja, skapar 
sammanhang. Lena visar boken vars bilder ger stöd till förståelse av texten för barnen. Hon går 
direkt på handlingen i boken om att den som är sparv är berättare, samtidigt kastar hon ut en 
kommentar att de ska göra ett uppträdande i skolan. Barnen undrar när det ska ske. Lena har 
inget svar på det. Pedagogen blandar stundens berättande med kommentarer om vad som ska 
ske i framtiden. Det gör att barnen släpper fokus på aktiviteten och börjar tänka på andra saker.  
Lena förutsätter att alla barnen kan replikerna. Hon säger – ”jag tror ni kan replikerna”. Hon 
lyssnar in en flicka som svara nej. Tillsammans går de igenom boken sida för sida. Tempot är 
högt och hon försäkrar sig aldrig att alla barn är med. Det är en given saga med fasta repliker. 
Det är svårt att få en uppfattning om vilka barn som är delaktiga i aktiviteten eftersom svaren 
ofta sägs rakt ut i luften. Svaren följdes aldrig upp av någon följdfråga för att fördjupa.  

Barnen blir fokuserad och samspelar bättre när de samlas kring bordet för att fördela roller. 
Lena interagerar med barnen när hon skriver djurens namn på lapparna, barnen görs delaktiga. 
Barnen kommer med förslag om vilket djur som hon skall skriva på lapparna. Det ger barnen en 
möjlighet att återkoppla till berättelsen och reflektera över vilka djur som ingick i berättelsen. 
Pedagogen får då möjlighet att lyssna in om barnen har förstått innebörden och begreppen i 
berättelsen. Huruvida hon gör det vet jag inte. Hon visar upp lappen när hon skrivit så att barnen 
kan se hela ordet. Hon uppmärksammar för barnen att kalkon och kyckling börjar på samma 
bokstav, och ger ett knep till barnen hur de kan se skillnaden. Alla lyssnar och är engagerade 
under denna del av aktiviteten. Lena använder sig av enkelt material som symboliserar de olika 
djuren som är rollfigurerna, vilket ger stöttning åt begreppsförståelsen. 

Själva uppspelet blir svårt att genomföra när barnen inte är nöjda med sina roller. Barnen tappar 
koncentration och fokus, det visar sig genom olika sätt som de agerar på. Gruppen splittras och 
aktiviteten får inget tydligt avslut. 
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”Sagoläsning med samtal om känslor” på förskolan Solrosen i Tallunden 

På förskolan Solrosen i Tallunden träffas en grupp barn för att arbeta med sagoläsning och samtal om 
känslor.  

Gruppen består av en pedagog, Doris och nio barn, 5 pojkar och 4 flickor. Alla barn har annat 
modersmål än svenska.  

Med utgångspunkt från en bok ”När grodan som var ledsen” handlar aktiviteten om olika känslor.  

Barnen samlas utanför ett rum som Doris kallar för ”språkrummet”. Doris öppnar dörren och barnen 
går in. Hela miljön präglas av sagor böcker och berättelser. Barnen sätter sig vid ett lågt bord och 
Doris har boken i handen.  

Det är alldeles tyst vid bordet och alla blickar är vända mot Doris. Doris börjar med att fråga 

vilka känslor kan man ha, inget svar från barnen. Hon frågar – ”hur ser du ut när du är 

ledsen”? -” När du gråter”, svarar en pojke.  – ”När grät du”? frågar Doris.  – ”När jag sa till 

min mamma att hon var orättvis”, sa pojken. – ”Varför var hon orättvis”? Frågar Doris. – 

”Hon sa att jag skulle ha pyjamas på mig när jag skulle äta”, sa pojken.  – ”Ska man ha 

pyjamas på sig när man äter”? Frågar Doris.  – ”Nej”, säger en annan pojke och de utbryter 

ett skratt vid bordet. Diskussionen om orättvist tar tvärt slut och pojken tystnar för en stund. 

Doris forstsätter att fråga. – ”Hur ser man ut när man är glad”? Alla barnen skrattar.  – ”Hur 

ser ni ut när ni är arga”? Doris förstärker med sin röst. Alla barnen ser arga ut. – ”Hur ser ni 

ut när ni är rädda”? Alla barnen visar och en flicka säger, – ”då ser mitt hår ut så här”, hon 

visar hur håret står rakt upp.  

Doris frågar barnen om de skall läsa boken eller leka en lek först. Alla är eniga om att de vill 

läsa boken först. Långsamt med en ganska lågmäld röst börjar Doris att läsa boken, barnens 

blickar är riktade mot henne.  Ibland stannar hon upp i läsandet, och möter barnens blickar. 

När Doris läst hela boken lägger hon ner den på bordet. Hon börjar sedan om genom att 

vända upp en sida i taget, och låta barnen återberätta med hjälp av bilderna.  Doris ställer 

frågor om vad som händer till exempel – ”vad säger grodan då”?  Tillsammans går gruppen 

igenom boken. Hur mycket barnen svarar på frågorna och berättar är individuellt. Svaren 

varierar mellan att ibland är det flera barn som svarar rakt ut, ibland svarar ett barn och de 

andra barnen tittar och lyssnar på den som berättar. Pojken som sitter närmast Doris är 

väldigt aktiv i samtalet, han svarar ofta på frågorna. Doris tittar runt och söker ögonkontakt 

med alla barn. Vid ett tillfälle ställer Doris en riktad fråga och söker ögonkontakt med en 

flicka som inte varit så aktiv i samtalet. Samtidigt som hon ställer frågan skjuter hon fram 

boken framför flickan. 

Kommentarer och tolkning 

När gruppen kommer in i språkrummet infinner sig en lugn atmosfär. Miljön är tydlig och ger 
sammanhang åt aktiviteten. Doris fortsätter att skapa mening och sammanhang genom att börja 
samtala om olika känslor. Barnen får möjlighet att utgå från sina tidigare erfarenheter genom att 
Doris frågar och låter barnen berätta om till exempel när någon varit ledsen. Hon lyssnar in och 
låter var och en berätta. Gruppen lyssnar intresserat på varandra. Aktiviteten präglas av dialog 
mellan pedagog och barn som bygger på ömsesidighet och gemenskap. 

 I situationen med pojken och pyjamasen var Doris först uppmärksammad och lyfte begreppet 
orättvis, kanske för att lyssna in om han hade kunskap om vad det betydde. Men samtalet 
mynnade ut i skratt och pojken fick ingen möjlighet att förklara sig. Resultatet blev att pojken 
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inte blev förstådd och därmed inte lyssnad till och visad respekt. Hon förstärker innebörden av 
de olika känslobegreppen genom att anpassa sitt röstläge. Det ger stöd åt barnens 
begreppsförståelse. Hon låter barnen använda sitt kroppsspråk för att visa olika känslolägen. 
Sedan bekräftar hon det barnen visar genom att sätt ord på känslan. Hon ger input. 

Doris använder sig av boken, som förstärkning och stöd till känslobegreppen. Det konkreta ger 
stöd åt det abstrakta. Först får barnen mycket input när hon läser boken. Sedan ges barnen 
möjlighet att gå igenom boken igen genom att återberätta och upprepar ord och handling. 
Barnen uppmuntras till output. Doris stödjer hela tiden med att ställa frågor och upprepa det 
barnen har sagt. Doris får också möjlighet till en förståelsekontroll om alla uppfattat bokens 
handling. Pojken som suttit närmast aktiviteten är mest aktiv, vilket kan ha med placeringen att 
göra. Doris är ändå noga med att se om hon har hela gruppen med sig genom att titta runt och 
möta barnens blickar. Hon uppmärksammar en flicka som inte varit så aktiv i samtalet och 
ställer en riktad fråga till henne. För att göra henne delaktig och som stöd skjuter Doris fram 
boken till flickan.  

Sedan är det dags för leken där Doris skickar runt en korg med lappar. Lapparna har olika 

färger och former (rund, kvadrat, triangel och rektangel). Barnen får välja varsin lapp i tur 

och ordning. Samtidigt som barnet tar en lapp frågar Doris - Vilken färg valde du”? Barnet 

svarar vilken färg de valde.  När alla barn har valt en lapp så väljer även Doris en lapp. Doris 

tar fram ett stort pappersark som hon lägger på bordet och berättar för barnen, – ” här har vi 

ett pappersark målade med samma färger och former som ni valde”. Doris berättar vidare att 

varje färg och form har en betydelse av en känsla, arg, ledsen, glad och rädd.  Hon pekar på 

en form i taget och benämner den med färg, form och vilken känsla den representerar. Till 

exempel en blå cirkel betyder arg.  Leken går ut på att utifrån den lapp som barnen valt ska 

de berätta om en händelse som de varit med om för sina kamrater. – ”Vem ska börja”? 

Frågar Doris.  – ”Jag”, svarar en pojke – ”berätta”. – ”Vilken färg har du”? Frågar Doris. – 

”Blå”, svarar pojken.   

 – ”Vilken känsla var det”? Frågar Doris.    – ”Arg”, svarar pojken.  – ”Då får du berätta om 

en händelse när du arg och vad var det som gjorde att du blev arg”, säger Doris. Pojken 

funderar och funderar. – ”Ska du fundera en stund”? Frågar Doris. Pojken svarar – ”Ja”.  – 

”Fundera en stund du”, säger Doris och går vidare till ett annat barn som vill berätta.  – 

”Vilken färg har du”? Frågar Doris. – ”Gul”, svarar pojken – ”Vilken känsla är det”? – ”Glad”, 

svarar pojken. Då får du berätta om en händelse när du var glad säger Doris. Pojken håller 

lappen med en gul kvadrat i handen och berättar. På samma sätt fortsätter samtalet runt 

bordet, var och en av barnen berättar högt för sina kamrater om situationer när de upplevt 

de olika känslorna. Doris ställer frågor när barnet berättar. Barnen lyssnar på varandra och 

de ställer frågor. 

Kommentarer och tolkning 

Doris låter barnen fördjupa sig i abstrakt begrepp om känslor. Hon använder konkret material 
som stöd för att ge begreppen ett innehåll som barnen kan förstå. Barnen får använda sig av sina 
erfarenheter och berätta. Det skapar såväl sammanhang som engagemang att barnen får utgå 
från egna upplevelser.  Hon visar intresse och respekt genom att lyssna, ställa följdfrågor och 
bekräfta. Doris interagerar med varje barn och skapar ömsesidighet och relation genom 
dialogen. Hon är även en språklig modell för hur man kan föra en dialog och samtal. Det 
genererar att de övriga i gruppen blir nyfikna på varandra och de olika händelserna som berättas. 
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Barnen ställer frågor till sina kamrater. Det resulterar i både input och output. Lappen som 
symboliserar känslan och som barnet håller i handen ger stöd och förtydligar vem som har 
rollen att berätta inför sina kamrater.  

I situationen med pojken som inte kommer på vad han vill berätta visar Doris respekt genom att 
först avvakta och så småningom fråga om han vill vänta en stund. Hon ger honom den tid han 
behöver. 

Barnen i aktiviteten respekterar varandra och lyssnar in vad var och en har att säga, och 
samtalar.  

”Sångsamling med påsktema” på förskolan Gullvivan i Ekviken 

 På förskolan Gullvivan i Ekviken har en grupp barn samlats för att ha  sångsamling.  

Gruppen består av pedagoger och barn från olika avdelningar i åldrarna 3-5 år.  

Barnen har samlats i ett stort rum där det finns material för olika aktiviteter. Det är snart påsk 
och det är temat på sångsamlingen,  

Ett av barnen har annat modersmål än svenska.  

Elsa introducerar sångsamlingen genom att berätta för barnen att det snart är påsk och att 

de ska sjunga påsksånger. Hon tar fram ett stort ark som illustrerar bilder till en påsksång. 

Sången är en omgjord text av ”en sockerbagare här bor i staden”. På pappersarket har Elsa 

ritat bilder som visualiserar texten; påskris, påskägg, fjädrar, kvast med katt, blåkulla och så 

vidare. Elsa pekar på en bild i taget och benämner den. Först säger hon begreppet och 

barnen säger efter henne, sen upprepar hon barnens svar igen. När Elsa gått igenom hela 

texten muntligt, sjunger de sången tillsammans ”En liten höna här bor i staden….”  Samtidigt 

som de sjunger pekar Elsa på bilderna, en bild i taget. Hon sjunger med tydlig röst och 

sjunger ibland lite starkare och ibland lite svagare. Barnens blickar är riktade mot Elsa. Alla 

barn sjunger med. Pojken med annat modersmål än svenska, Erik, följer Elsa koncentrerat 

med stora ögon. Han deltar och sjunger med. Ofta är det de sista stavelserna i ordet som 

han hänger med på. Han härmar ord och han härmar rörelser. 

Barnen kommer med egna förslag på vad de vill sjunga. Vi kan sjunga -” Var bor du lilla 

kyckling”, säger ett barn. – ” Tyvärr, har jag ingen bild på det”, säger Elsa, men vi kan 

sjunga sången i alla fall. Tillsammans sjunger de sången. Elsa sjunger, hon tittar runt i den 

stora gruppen och söker barnens blickar. Barnen sjunger med. Erik tittar runt med stora 

ögon. När de sjungit färdigt sången säger Elsa - ” Vi har faktiskt lite påskharar här inne”. – ” 

Vi kanske kan sjunga, ”Hoppe, hoppe hare”? – ”Kan hararna ställa sig upp”, säger Elsa. 

Barnen som är utklädda till harar ställer sig upp och tillsammans sjunger de sången. Det är 

en glad stämning i rummet, det skrattas och alla sjunger.  Ett barn vill sjunga ”Batman” ja, 

ropar flera barn. Erik försöker också säga någonting, han reser sig upp och säger något högt 

flera gånger, men han blir inte uppmärksammad av vare sig Elsa eller något annat barn.  

Batman är jag inte helt säker på att jag kan säger Elsa, ni får hjälpa mig. Så avslutar de sång 

samlingen med att sjunga ”Batman” tillsammans.  

Kommentar och tolkning 

Elsa skapar mening och sammanhang genom att börja med att förklara varför de träffats och vad 
som ska hända. Det vilar en glad och uppsluppen atmosfär i rummet redan från början. Det är en 
stor grupp barn att möta men som stöd har Elsa förberett aktiviteten med ett material som 
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hjälper henne att fånga barnens intresse. Det konkreta materialet består av bilder som illustrerar 
olika begreppen i sången, påskägg, påskris och så vidare. Hon går igenom begreppen ett och ett 
i taget, benämner de och upprepar. Det ger barnen stöd i att förstå innebörden av begreppen. 
Barnen får input i form av många nya begrepp. Påsken som tema är ett exempel på att nya 
händelser för med sig nya både begrepp och erfarenheter. 

Genom sin tydlighet, röstanvändning och inlevelse skapar hon engagemang, delaktighet och 
intresse hos barnen. Hon tittar runt och försöker möta barnens blickar i den stora samlingen. 
Hon lyckas också göra barnen delaktiga. Det är flera pedagoger närvarande i rummet vilket gör 
att Elsa kan fokusera på sin roll att leda den pedagogiska aktiviteten. Genom hela aktiviteten är 
barnen aktiva och Elsa uppmuntrar barnen till output även om det blir en hel del reproduktion 
genom att barnen upprepar redan givna begrepp och texter. Barnen lär sig sång och rörelser 
genom att imitera de vuxna och varandra. 

Barnens delaktighet visar sig bland annat genom att de själva kommer med förslag på sånger 
som används. De har inflytande på aktiviteten, även när Elsa ger förslag på att sjunga en sång 
om harar, eftersom några av barnen är utklädda till harar. Att låta barnen ha inflytande är ett 
tydligt tecken på respekt och bekräftelse.  

Pojken med annat modersmål än svenska har fått vara med om en rolig och glad upplevelse. 
Som stöd till begreppen i sångerna hade pedagogen bilder vilket kan antas ha gett Erik hjälp att 
förstå vad sångerna handlade om. Han försöker att ta ett initiativ i slutet av aktiviteten men han 
blir inte uppmärksammad, han lyckades inte komma till tals i den stora gruppen.    

”Danslek” på förskolan Kaprifolen i Ekviken 

På förskolan Kaprifolen i Ekviken träffas en grupp barn för att sjunga och dansa tillsammans.  

Gruppen består av pedagoger och cirka 15 barn från olika avdelningar i åldrarna 3-5 år.  

Två barn har annat modersmål än svenska.  

Aktiviteten utförs i en del av ett stort rum med material och möjligheter till att utföra andra 
aktiviteter. 

Dansleken som ska utföras heter ”Släpp en liten fjäril genom grinden”.  

Pedagoger i rummet samlar ihop barnen och visar dem att alla ska bilda en stor ring.  

Elisabet som ska leda aktiviteten berättar för barnen att de ska sjunga och göra rörelser till 

en lek som heter ”Släpp en liten fjäril genom grinden”. – ”Vem vill vara en liten fjäril”? Frågar 

Elisabet. – ”Jag” svarar flera barn och sträcker upp händerna. Elisabet väljer en fjäril. Det blir 

flickan som står närmast henne. Flickan går in i ringen – ”ska man ligga ner frågar hon”?  - ” 

Nej man gör så här”, svarar Elisabet. – ”Jag ska visa”. Man håller upp armarna så här, 

Elisabet instruerar och visar att alla barn ska hålla upp armarna. Elisabet fortsätter att 

berätta, så ska du som är fjäril gå så här varannan gång, Elisabet visar och pekar hur flickan 

ska gå varannan gång utifrån ringen och varannan gång inifrån ringen.  – ”Vi hjälper dig”, 

säger Elisabet till flickan som ska vara fjäril. Alla börjar sjunga. ”Släpp en liten fjäril genom 

grinden, genom grinden, släpp en liten fjäril genom grinden, genom grinden. Hon tog sig en 

maka tjim tjim  tjala tjim tjim tjala, hon tog sig en maka  tjim  tjim  tjala tjim tjim tjala”. – ”  

Och så skall du välja en liten maka som du skall dansa med, en kompis”, säger Elisabet. 

Flickan väljer en flicka genom att peka på henne.  - ”Du väljer Karin”. Säger Elisabet. – ”Nu 

ska ni i ringen och dansa, och vi klappar händerna” säger Elisabet. Så fortsätter de sången 
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och  klappar med händerna i takt, flickorna dansar i mitten av ringen.  - ”  Nu är det din tur 

att vara fjäril”, säger Elisabet till flickan som blev tagen som maka. Leken börjar om från 

början. Leken fortsätter om och om igen och barnen turas om att vara fjäril.  När leken 

pågått en stund uppmanas barnen att bara välja en maka som inte varit i mitten. När sista 

barnet som är fjäril ska välja en maka är det ingen i ringen som vill vara. Då löser Elisabet 

det med att säga att hon inte har varit, hoppar in i ringen fattar barnets händer och börjar 

dansa. 

Kommentarer och tolkningar 

Det är en stor grupp barn och flera pedagoger som deltar i aktiviteten. Det är tydligt att det är 
Elisabet som har rollen att leda aktiviteten. Hon börjar med att sätta in barnen i sammanhanget 
genom att tala om vad som ska hända. Hon instruerar leken i takt med att den genomförs. När 
det första barnet blir vald till fjäril visar hon i konkret handling och med ord hur hon skall göra. 
Att koppla konkret handlig till ord ger stöd till den språkliga förståelsen.  Hon talar om att hon 
ska visa flickan hur hon skall göra. Hon uttalar att hon skall ge stöttning.  När det inte finns 
någon maka kvar till fjärilen, så hoppar Elisabet snabbt in och tar den rollen själv. Texten är 
upprepande och alla barnen kan sjunga med. Elisabet uppmuntrar barnen till mycket output. 
Barnen lär sig en dans och en sång genom att imitera de vuxna och varandra.   

5.1.2 Lunchsituationer 

Lunchsituation på Liljekonvaljens förskola i Tallunden 

Rummet består av två låga bord och stolar. Ett av borden används vid observationstillfället. I 
rummet finns en låg hylla med tallrikar, glas, bestick och så vidare. Monica sitter med fem barn 
vid bordet. Alla barn har annat modersmål än svenska. 

Bordet är dukat och maten som tillagas i förskolan kommer in på en vagn.  Idag är det soppa 

och smörgås. Barnen sätter sig vid bordet och börjar ta för sig av maten. När de tagit vad de 

vill ha skickar de vidare till sina kompisar. Barnen börjar samtala med varandra. Monica 

frågar en av flickorna vid bordet – ”Vad har du gjort idag”? – ”Målat”, svarar flickan. – 

”Gjorde du potatistryck”, frågar Monica. En av de andra flickorna svarar. – ”Jag vet vad Meya 

gjort för jag har sett det på Bolibompa (barnprogram på SVT), de gör olika bokstäver och 

trycker på papper”. – ”Meya visste du också hur man gjorde”, frågade Monica, - ”har du 

också sett det på Bolibompa”?  - ”Ja”, svarar Meya.  

En flicka säger att - ” soppan är jättegod, för jag har smakat”. Monica frågar en av pojkarna 

om han inte vill ha soppa. – ”Inte gott”, svarar pojken. – ”Men det vet du väl inte för du har 

ju inte smakat”, säger Monica. Pojken tar inte soppa. Monica frågar om han vill ha mjukt 

bröd. – ”ja”, svarar pojken. När han tagit bröd pekar han på brödet och säger. – ”Det här är 

mjukt, och det här är hårt”. Monica frågar – ” menar du att kanterna är hårda”.  – ”Ja”, 

svarar pojken. En annan pojke pekar på sitt bröd och frågar.  - ”Vad är det här”?  - ”Jag tror 

att det är sesamfrön”, svarar Monica. Hon tittar på Meya och frågar – ”Meya kan du vara 

snäll och skicka mig soppan”. Meya skickar soppa till Monica. – ”Nu vill jag ha smörgås”, 

säger en flicka och tittar på Monica. Monica frågar – ”vill du ha mjuk smörgås eller hård 

smörgås”. – ”Ja” svarar flickan. – ”Men Alma”, säger Monica, - ”jag frågade om du ville ha en 

mjuk smörgås eller en hård smörgås”.  – ”Då kan du väl inte svara ja” - ”mjuk”, svarar Alma. 

Meya snurrar på stolen och börjar sjunga, – ” potatis, vill du ha min potatis, potatis, potatis”. 

Hon har upptäckt ett hål i sin strumpa.  Det följs av skratt kring bordet och alla barnen tittar 
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på sina strumpor. En av pojkarna säger att min strumpa inte är trasig. Han fortsätter att 

berätta att om något är trasigt hemma hos honom så försöker hans farmor att laga det. – 

”Min farmor har en symaskin, , säger pojken. – ”Det finns en pedal som man kan trampa på”, 

han visar med hela kroppen hur man gör när man syr. Monica och de andra barnen följer 

intresserat pojkens berättelse med blicken om hur det går till när hans farmor syr. 

Kommentarer och tolkning 

Barnen börjar genast samtala med varandra. Monica intar från början en lyssnande position. 
Hon visar tillit till barnen och låter dem själva ta för sig av maten och skicka vidare, det syns att 
barnen är vana med det. I och med att Monica litar på barnens kompetenser genererar det att 
barnen arbetar självständigt vid lunchsituationen. De lyssnar på varandra och fyller i tankar och 
funderingar. Eftersom de är få barn runt matbordet så ger det stora möjligheter till talutrymme 
för var och en. Monica får möjlighet att se alla.  

Situationen ger en möjlighet för barnen att delge sina kamrater vad de gjort under förmiddagen. 
Monica ger stöd för att få alla att delta i samtalet genom att hon ställer en fråga till en av 
flickorna om vad hon har gjort. Hon får möjlighet att återberätta vad hon gjort tidigare. De andra 
barnen som inte deltagit i hennes aktivitet får tillfälle att lyssna. Det ger möjligheter till både 
input och output. Monica uppmuntrar barnen att samtala och berätta. Genom att lyssna och visa 
intresse skapar Monica engagemang. Dessutom bidrar det till att skapa sammanhang och 
meningsfullhet genom att barnen får tillfälle att reflektera och dagens händelser knyts samman. 

I exempel när Monica inte nöjer sig med ett ja från Alma på frågan om vilken brödsort hon vill 
ha, så vet hon utifrån sin förkunskap om barnens utvecklingsnivå hur hon kan utmana barnet 
och lägga ribban lite högre.  

Under hela lunchsituationen som filmades blir det tydligt att barnen rör sig inom många olika 
samtalsämnen. Barnen utvecklar sitt tänkande från konkret till abstrakt, till exempel när hål i 
strumpan blir potatis. Samtalet mynnar ut i hur hans farmor gör när något är trasig hemma. 
Barnen rör sig i två världar förskolans värld och hemmets värld.  Lunchsituationen ger med 
pedagogens stöd goda möjligheter till dialog mellan barnen. 

 Lunchsituation på Solrosens förskola Tallunden 

Rummet består av ett lågt bord och stolar. Det är en pedagog, Doris och fem barn vid bordet. 
Alla barn har annat modersmål än svenska.  

Barnen väljer sina platser själva. Idag är det bara flickor runt bordet, det uppmärksammar de 

och konstaterar att det är tjejbord idag. Bordet är redan dukat och Doris hämtar in mat från 

en vagn som står i rummet bredvid där andra barn äter. Barnen sätter sig ner runt bordet. 

Doris går fram och tillbaka och hämtar mat från rummet bredvid.  Varje skål som Doris 

hämtar in är övertäck med folie, samtidigt som hon tar bort folien och ställer ner skålen på 

bordet så tittar hon och barnen tillsamman vad som finns i skålen, högt benämner hon vad 

det är. – ” Nu ska vi se vad som finns här under folien”, säger Doris,   -” fisk, det är lite 

annorlunda fisk idag”.  – ”Det tycker inte jag om”, säger en flicka.  – ”Du kan smaka” säger 

Doris. När Doris går ut ur rummet för att hämta in mer mat samtalar flickorna om att de inte 

tycker om fisk, och gör en överenskommelse att de inte ska smaka på fisken. Doris kommer 

in med fler skålar. – ”Vad har vi här”? Frågar hon.  

 – ”Sallad”, säger flickorna i kör. – ”Vad är det för sallad”? Frågar Doris. 
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 – ” Vitkål och majs”, säger en flicka. – ”Pizzasallad”, säger en annan flicka. – ”Vad är det 

här” frågar Doris. – ”Paprika”, säger flickorna.  – ”Ja”, svarar Doris – ” röd och grön paprika”.  

– ”Och här har vi broccoli som ni tycker om, säger Doris. Flickorna börjar ta för sig av maten.  

Det tar även fisk, som de tidigare bestämt att de inte skall äta. När den kommer fram till 

flickan som sa att hon inte tyckte om fisk, tittar hon på Doris, Doris tittar på henne utan att 

säga något, så tar flickan fisk och lägger på sin tallrik. – ”Kan jag be och få potatismos”, 

frågar en flicka? Ingen svarar. Då säger hon namnet på flickan som sitter närmast 

potatismoset och frågar igen om hon kan få potatismos. Flickan skickar till henne. 

Det är livliga diskussioner mellan de flesta barnen. Till en början handlar diskussionen mycket 

om vad de tycker om och inte tycker om, framförallt handlar det om de olika grönsakerna. En 

av flickorna hittar citron i salladen. – ”Jag tycker inte om citron” säger hon.  – ”Varför”, 

frågar en annan flicka, -” är du allergisk”? – ”Nej, jag tycker det är surt”, svarar flickan.  – 

”Jag tycker om surt” säger en annan flicka. 

Efter en stund när samtalen om maten mynnat ut påbörjas ett samtal om en bok ”Pricken”, 

Doris säger till flickorna att den är så hemsk så hon nästan inte kan läsa den. – ”Jag börjar 

nästan gråta”, säger Doris. – ”Du måste försöka du kommer att klara det”, säger en flicka. 

Doris uppmärksammar en flicka som suttit nästan tyst under hela lunchen. Doris inleder ett 

samtal med henne. Hon börjar prata om en saga som flickan har ritat och berättat vid ett 

tidigare tillfälle. Flickan börjar samtala med Doris om vad sagan handlade om, efter en liten 

stund när flickan är igång och berätta så tystar Doris de övriga flickorna och uppmanar dem 

att lyssna på sagan som flickan berättar. De övriga flickorna blir också intresserad och ställer 

en del frågor till flickan. Flickan fortsätter att berätta med stöd av frågor från Doris. 

Kommentar och tolkning 

Alla flickorna samtalar engagerat från början vid lunchsituationen, tillsammans med Doris går 
det igenom vilken mat som erbjuds idag. Doris ställer frågor och barnen svarar. Det ger 
möjlighet till output.  Överenskommelsen om att inte flickorna skulle smaka på fisk blev inget 
av, alla tog för sig av fisken. Doris är hela tiden delaktig och leder samtalet. Alla pratar och 
samspelar glatt med varandra. Den vuxnes sätt att använda språket återspeglas i barnens 
språkanvändning. Som när flickan säger kan jag be att få potatismos så är det imitation hur 
pedagogen ber barnen att skicka mat till sig.  

En del av gruppen deltog under förmiddagen i arbetet med boken Grodan är glad. Nu kommer 
än en gång en bok om känslor upp (Pricken handlar om en kanin som födds prickig bland övriga 
vita kaniner). Det återknyter till förmiddagens arbete om känslor och det ger ett gemensamt 
underlag att diskutera kring. Barnen får möjlighet att fördjupa sig i förmiddagens ämne. Det 
bidrar till att skapa sammanhang och meningsfullhet i barnens vardag.  Sagorna blir en yttre 
förstärkning för språket och den gemensamma diskussionen. Doris uppmärksammar en flicka 
som suttit tyst under lunchsituationen, Doris hittar ett samtalsunderlag som hon vet att hon 
behärskar och bjuder in henne i samtalet. Hon ger flickan det stöd hon behöver för att bli 
delaktig och får henne att berätta. De andra flickorna uppmuntras att lyssna och det gör att de 
blir intresserad och ställer frågor. 
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Lunchsituation på Gullvivans förskola i Ekviken 

Barnen äter i en matsal med 3 bord. Utanför matsalen finns ett långbord dukat med mat i 
lämplig höjd så barnen kan nå.  

Ett av barnen har annat modersmål än svenska 

Barnen ställer sig i kö och väntar på sin tur för att ta maten. När barnen tar maten finns det 

pedagoger runt och hjälper till och stöttar. Erik, barnet med annat modersmål, börjar ta mat 

från matbuffén. Elsa finns bredvid honom.   – ”Ska jag hjälpa dig att ta potatismos”?  - ”Det 

är lite svårt”, frågar Elsa. Erik svarar inte men Elsa hjälper honom samtidigt som hon ställer 

frågan.   – ”Här finns kniv och gaffel”, säger Elsa till Erik och pekar på lådan med knivarna 

och gafflarna. Erik tar för sig.  – ”Vill du ha sås”? frågar Elsa. – ”Ska jag hjälpa dig med 

såsen”?  - ”Ja”, säger Erik, men ångrar sig när han ser såsen som Elsa pekar på. – ”nej”, 

säger Erik. – ”Vill du inte ha sås”? Frågar Elsa.  Erik ruskar på huvudet. Elsa följer Erik med 

blicken. Sedan går de in i matsalen och sätter sig vid ett bord. Vid bordet sitter tre barn till. 

Elsa sätter sig bredvid. 

Elsa serverar vatten. Samtidigt som hon häller vatten i Eriks glas säger hon – ”här får du 

vatten”.  Elsa frågar Erik om han är hungrig nu.  – ”Jag har fått lite”, säger Erik och tittar på 

vattenglaset. – ”Jag tror att du druckit lite”, svarar Elsa samtidigt som hon ger Erik mer 

vatten. Erik slår med kniven i potatismoset. – ”Ska du smaka på moset”? Frågar Elsa. – ”Jag 

delar”, svarar pojken. – ”Ska du dela potatismoset”? Frågar Elsa. - ” Var det rolig att vara 

inne och måla idag”? Frågar Elsa och tittar på Erik. – ”Mamma sa att jag måla och pappa sa 

att jag måla”, svarar Erik. 

 – ”Och så åkte ni till rymden”, fortsätter Elsa, eller hur säger hon till Erik.  Två gånger åkte 

ni till rymden” – ”Ja, jag har varit hemma hos Denden”, säger Erik -” i Turkiet”.  Pojkens uttal 

gör det mycket svårt att höra vad han säger. Elsa gör allt vad hon kan och fokuserar bara på 

honom. – ”Har du varit på IKEA”?  Frågar Elsa. – ”Vad gjorde du där”? Erik svarar inte. – 

”Två gånger åkte ni till rymden”? Fortsätter Elsa. – ”Ja, jag har varit i Turkiet och så åkte jag 

till Denden”, svarar Erik. Elsa tittar på Erik, ser fundersam ut och samtalet tar slut. 

Erik pekar på fönstret och säger – ”nu kommer solen”.  – ”Ja nu kommer solen” svarar Elsa. 

 

Kommentar och tolkning 

Elsa finns som stöd när Erik hämtar maten. Hon benämner det som finns på matbuffén. Hon 
ställer frågor till honom, väntar och lyssnar vad pojken vill ha hon upprepar även en gång till så 
att pojken får höra begreppen. Hon ger gott om input och tid till output. Hon använder sig av 
situationen att ge Erik språk.  Pedagogerna visar tecken på att de respekterar barnen och ger 
dem tillit. Barnen är mycket självständiga i aktiviteten. De hämtar maten, går sedan in i 
matsalen där de väljer sina platser. 

Elsa visar engagemang och visar tydligt att barnen är viktiga. Hon lyssnar in, ställer frågor och 
väntar på svar. Även om det är fler bord i rummet så engagerar och fokuserar pedagogen på 
barnet som har annat modersmål än svenska.  Elsa återkopplar till förmiddagens aktiviteter där 
de dels har målat och dels har arbetat med ett projekt rymden. Det är tydligt att samtalet blir 
språkmässigt för svårt för Erik. Innehållet blir för abstrakt i förhållande för Eriks språkliga nivå. 
De pratar om två olika situationer dels om att pojken varit med och målat och dels om 
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rymdprojektet vilket ytterligare komplicerar språkförståelsen Utifrån de ljud pojken uppfattar i 
orden han inte förstår så gör han en egen tolkning om vad samtalet handlar om. Pedagogen och 
pojken lyckas inte förstå varandra. Men till slut skapar de samförstånd när Erik kommenterar att 
solen kommer. 

4. Lunchsituation på Kaprifolens förskola 

Alla barn i observationen är mellan 1-3 år. Barnen äter i en matsal med 3 bord. Borden är i 
barnhöjd. Maten står på en bänk i rummet. Därifrån hämtar pedagogerna maten till borden. Det 
har uppstått problem kring maten idag. Den ordinarie som lagar maten är sjuk och en annan 
pedagog har gjort det. Den är inte riktigt klar till lunchtid och man får vänta på en del mat.  

Vid ett av borden sitter en pedagog, Elisabet och tre små barn. Ett barn har annat modersmål än 
svenska. 

 Elisabet ställer ner en skål med ris bredvid en flickan med annat modersmål än svenska. – 

”Nu är det här varmt”, säger Elisabet och lägger upp ris på flickans tallrik. De andra barnen 

kring bordet får också ris på sina tallrikar av Elisabet, allt under tystnad. När köttbullarna 

som man har fått väntat på kommer lägger pedagogen upp köttbullar till barnen. Hon säger 

fortfarande ingenting. Elisabet ställer sig upp och hjälper varje barn att dela köttbullarna. 

Barnen äter maten på som finns upplagd på deras tallrikar. – ”Vill du ha mer mat”?  frågar 

Elisabet flickan, inget svar, pedagogen lägger upp mer mat på flickans tallrik samtidigt som 

hon säger – ”akta dig det är varmt”. Flickan säger ingenting. Måltiden fortsätter utan att 

barnen deltar i något samtal.   

Kommentar och tolkning 

Elisabet använder sig inte av situationen till samspel och dialog med barnen. Elisabet ställer en 
fråga ibland men hon möter inte barnet med blicken och visar inga tecken på att bjuda in barnet 
till samtal eller att hon förväntar sig ett svar. När hon frågar flickan om hon vill ha mat så får 
hon inget svar, och då lägger hon upp mer mat på hennes tallrik. I efterhand är jag fundersam 
över om vår närvaro med filmkameran har bidragit till tystnaden och den låga aktiviteten kring 
lunchen. 

Lunchsituation på Blåsippan förskola Hammarstad 

Barnen sitter vid ett högt runt bord. Vid bordet sitter en pedagog, Jim och fem barnen i åldrarna 
1-3 år. Alla barn har annat modersmål än svenska  

Tillsammans läser de en ramsa och säger varsågoda. Jim skjuter fram en skål till ett barn. - 

”Så nu kan du börja ta ris, Erik”, säger Jim.  – ”Och här kan du börja ta korvstroganoff, 

Jakob”, säger Jim och skjuter fram skålen med korvstroganoff till Jakob. När Erik har tagit ris 

säger Jim. – ”Så nu kan du skicka vidare riset till Vanessa Erik”.  Alla barnen tar för sig av 

maten själva. Jim benämner maten hela tiden korvstroganoff”, -” ris”, -” sallad” och så 

vidare. Jim uppmärksammar en pojke som har svårigheter när han ska ta ris, skålen snurrar 

runt på bordet.  Jim visar hur han ska hålla skålen för att det ska bli lättare. – ”Titta här”, 

säger Jim.  – ” Du får hjälpa till med den andra handen och hålla skålen när du tar”.  – ”Går 

det bra”? frågar Jim och hjälper till lite. Barnen börjar äta med god aptit. Jim frågar en annan 

pojke – ”vill du ha vatten eller mjölk”? Det finns en liten tillbringare av varje på bordet som 

Jim skjuter fram till pojken. Pojken pekar på mjölken. – ”Du valde mjölk”, säger Jim. Pojken 

häller upp mjölken själv. 
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- ” Vad har du lekt ute på gården idag Leo”? Frågar Jim och tittar på en pojke. Pojken svarar 

inte men en av de andra pojkarna pekar ut på gården. – ”Ja, där ute på gården”, säger Jim. 

Jim forstsätter att fråga pojken som pekade. – ”Har du cyklat ute på gården, du tycker om 

att cykla”.  

Erik pekar på skålen med korvstroganoff. – ”Ja, du skulle vilja ha mer korvstroganoff”, säger 

Jim. – ”Mera”, säger en annan pojke. – ”Ja” säger Jim. – ”Du vill också ha mera”. Jim ser till 

att båda barnen får mer korvstroganoff. Vanessa bjuder kompisen bredvid på mat från sin 

sked. Pojken äter från skeden. Flickan tar mer mat från sin tallrik på skeden, blåser lite på 

maten och bjuder pojken igen. Flickan tittar på Jim. Jim pekar på pojken och säger – ”Ja, du 

bjuder Erik på mat”. 

Kommentar och tolkning 

Jim visar att han litar på barnens kompetenser genom att visa respekt och låta dem servera sig 
maten själva. Han uppmuntrar barnen att skicka mat till varandra. Jim benämner all mat som 
finns i skålarna, inte bara vid ett tillfälle utan upprepar det varje gång nästa barn skall ta. Det ger 
mycket input. Han ger stöttning och visar hur man kan göra. Det är små barn och de har inte så 
mycket verbalt språk ännu. Jim har hittat vägar för hur barnen kan var med och påverka utan att 
uttrycka sin vilja med ord som när han låter pojken peka på om han vill ha vatten eller mjölk. 
Han ger yttre förstärkning till talet. När pojken pekat bekräftar Jim det med ord. Han talar i hela 
meningar. 

Jim använder situationen att interagera med alla barnen. Han har möjlighet att uppmärksamma 
varje barn. Han är själv engagerad och han skapar hela tiden engagemang hos barnen. Jim 
uppmärksammar och bekräftar barnens handlingar och önskningar. Det finns ett positivt 
samspel mellan pedagogen och barnen som bygger på och skapar ömsesidighet och relation. 
Lärandet förutsätter goda relationer mellan de som ska samspela. Observationen när flickan 
bjuder pojken på mat från sin sked visar hur barn imiterar vuxna eller andra mer kompetenta 
som en del i lärandet. 

Lunchsituation på Eternellens förskola i Hammarstad 

Rummet består av ett högt bord och stolar. Det används till flera ändamål än lunch. Vid bordet 
sitter två pedagoger och fem barn, tre flickor och två pojkar i åldrarna . Alla barn har annat 
modersmål än svenska.  

När alla barn fått mat på sina tallrikar som den här dagen består av pytt i panna, rödbetor 

och vitkålssallad läser de en ramsa tillsammans och så säger de var så goda. Alla börjar äta 

under tystnad. – ”Jag tycker inte om, säger en flicka – ”jag tycker bara om köttbullar och 

makaroner”. En av pedagogerna säger – ”det är potatis, du tycker om potatis”.  – ”Jag vill 

bara äta kött och potatis”, säger flickan och börjar äta. En pojke säger, - ”jag tycker om 

sallad”. – ”Det är pizzasallad, jag tycker om pizzasallad”. En flicka berättar att hon upptäckt 

att när man äter rödbetor så kissar man rött. Hon vänder sig om och tittar på mig som håller 

i kameran. Ingen svarar henne.  

När ett barn vill ha mer mat så visar han det genom att peka på det han vill ha, pedagogen 

skickar maten till barnet under tystnad.  

En flicka tittar ut genom fönstret och säger – ”det är vår”. – ”Ja det är vår” , svarar Lena, en 

av pedagogerna, det har Johan bevisat för oss han har kommit med blommor. - ” Var är de”? 

frågar flickan. Lena pekar på bänken bakom bordet, - ”där på bänken står de”.  - ”Jag fyller 
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år på april”, säger en flicka. – ”Jag ska ta med tårta”. En annan flicka säger.  - ” Jag ska ta 

med prinsesstårta”. – ”När fyller jag år”? Frågar en pojke.  Det blir en glad och livlig 

diskussion mellan barnen när de fyller år och vad de ska ta med sig till förskolan och bjuda 

på. 

Kommentar och tolkning 

Måltiden börjar under tystnad. Ett barn uttrycker att hon inte tycker om maten. En av 
pedagogerna svarar henne då att det är potatis och att hon tycker om potatis. Hon bekräftar inte 
vad flickan uttrycker vilket jag tolkar som avsaknad av respekt.  Barnen säger saker men får 
inget stöd av pedagogerna till fortsatt samtal. Pedagogerna svarar endast kort. Flickan ger en 
öppning till ett spännande samtal om vad som händer när man äter rödbetor men hon får inte 
respons från vare sig pedagogerna eller barnen. Genom att pedagogen skickar det som barnen 
vill ha under tystnad ger hon varken begreppen till barnen, hon öppnar inte heller upp till dialog 
och samtal. Det ger varken input eller output. 

Lena lyssnar in och uppmärksammar flickan som har lagt märke till att det är vår ute och visar 
på att blommorna ger yttre förstärkning till begrepp vår. Ett annat barn kopplar vår till att han 
fyller år i april. Det ger ett fortsatt samtal mellan barnen om födelsedagar och tårtor. Under det 
samtalet är barnen engagerade och ger varandra input och uppmuntrar till output utan något 
särskilt stöd från pedagogerna. 

5 1 3 Sammanfattning av observationsresultat 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva interaktionen och det kommunikativa språkliga utbytet 
mellan barn-pedagog hos flerspråkiga i förskolan i vuxenledda aktiviteter samt en lunchsituation. 
Med observationernas som stöd vill jag belysa dessa frågeställningar: vad karaktäriserar 
interaktionen barn-pedagog hos flerspråkiga barn i förskolan? På vilket sätt och i viss mån vilken 
utsträckning kan pedagogens interaktionsmönster tolkas som språkstödjande utifrån främst 
Vygotskijs teori för flerspråkiga barn i förskolan?  

Begreppen: skapar sammanhang och meningsfullhet, skapar engagemang, visar respekt, ger 
stöttning, lyssnar, ger input och uppmuntran till output, ser imitation som en del i läroprocessen, 
skapar ömsesidighet och hållbara relationer, syftar till att kategorisera interaktionen mellan barn-
pedagog och barn-barn samt i viss mån i vilken utsträckning interaktionen kan tolkas som 
språkstödjande. Resultatet visar att alla situationer som förekommer i observationerna kan vara 
språkstödjande utifrån perspektivet interaktion och samspel. Det är avhängigt på hur pedagogen 
agerar i de olika situationerna.  

Skapar sammanhang och meningsfullhet 

När det gäller att skapa sammanhang ser jag i exemplet med projektarbetet ”hur träd blir papper” att 
pedagogen återkopplar till tidigare aktivitet då barnens tankar har dokumenterats när de tidigare varit 
i skogen. Med hjälp av minnesanteckningar och material från skogen ska projektet fortsätta genom 
att barnens tankar skall provas i praktiken. Pedagogen bygger på barnens befintliga kunskaper och 
erfarenheter och ger nya utmaningar. Hon skapar sammanhang i vilket barn med andraspråksinlärare 
är aktiva deltagare. Barnen ingår i ett språkligt sammanhang som utvecklar tänkandet och förståelsen 
för det som behandlas.  

Ett exempel som visar när det saknas sammanhang är ”när saga blir teater”. Pedagogen läser och 
berättar en saga men avbryter berättandet vid flera tillfällen för att kommentera hur barnen skall 
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agera när de senare ska spela upp sagan som teater. Barnen tappar intresse och koncentration och 
slutar lyssna på sagan för att istället tänka på och prata om teateruppspelet. 

Skapar engagemang 

I ”sångsamling med påsktema” är barnen delaktiga och engagerade vilket visar sig genom att de 
aktivt deltar i sång och rörelse och själva kommer med förslag på sånger som används. Pedagogens 
egna engagemang och inlevelse medverkar till att skapa intresse och delaktighet hos barnen. När 
barnen får samverka med andra i en aktivitet som är meningsfull för barnet så påverkar det barnets 
utveckling. Det genererar att barnet får en egen inre motivation. 

I lunchsituationen på Liljekonvaljens förskola uppmuntrar pedagogen barnen att samtala och berätta. 
Genom att lyssna och visa intresse skapar pedagogen engagemang och lockar barnen till fortsatt 
berättande. Genom att utgå från barnens egna intressen till exempel när de pratar om Bolibompa och 
Batman så ökar aktiveringen av barnens tidigare kunskaper och ger de möjlighet att arbeta på en 
kognitiv och språklig högre nivå.  

Ett motsatt exempel är lunchsituationen på Eternellens förskola där pedagogerna inte visar intresse 
för barnens inviter till samtal som när en flicka berättar att man kissar rött när man äter rödbetor. 
Eller som när en flicka tittar ut genom fönstret och säger att det är vår. Hon får då visserligen ett svar 
men pedagogen följer inte upp det i ett samtal. 

Visar respekt 

Det är viktigt att pedagogen visar barnen respekt så att barnen känner sig positivt bekräftade i 
interaktionen med andra människor. Barnet behöver känna att pedagogen tycker om dem, respekterar 
dem och uppskattar deras förmågor för att de skall vilja investera sin identitet i inlärningsprocessen. I 
förskolan är respekt och förståelse centralt för att man sak kunna motivera andraspråksinlärare att 
aktivt och entusiastiskt engagera sig i aktiviteter. Ett exempel på detta är i ”vattenlek” när pedagogen 
uppmuntrar barnen att hjälpa varandra vid avklädningen eller när samma pedagog uppmuntrar barnen 
att lyssna på varandras åsikter – då lär han ut till barnen hur man visar varandra respekt. 

Även i exemplet ”hur träd blir till papper” har pedagogens attityd en avgörande betydelse för att 
skapa motivation hos ett barn som ännu inte verbalt utvecklat sin andraspråk i nivå med de övriga 
barnen i gruppen. Hon visar respekt genom att vänta in honom och genom att ge honom det stöd han 
behöver för att han ska kunna uttrycka sina tankar. På så sätt visar hon också att hans beslut och 
tankar är viktiga. Hennes attityd är viktig dels för pojkens identitet och självkänsla och dels som 
modell för de övriga barnen i gruppen. 

Ett exempel där pedagogen däremot visar brist på respekt för barnet är vid lunchsituationen på 
Eternellens förskola när en flicka säger att hon inte tycker om maten. Pedagogen brister i respekt för 
barnets uttryck av sina känslor och barnet blir inte bekräftat utan tvärtemot motsagt då pedagogen 
svarar att det är potatis och att det tycker barnet om.  

Ger stöttning 

Pedagogen behöver ge barnen tillfällig men för stunden nödvändig stöttning. Det tillfälliga stödet 
kommer att leda till behärskning av nya färdigheter och till nya kunskaper. Pedagogens uppgift är att 
ge stöd genom att förtydliga, ställa frågor och ge mallar för hur barnet ska uttrycka sig och formulera 
vad hon eller han vill säga. Ju mer stöd barnet får av situationen eller kontexten desto lättare är det att 
hantera språket. 
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I ”sagoläsning med samtal om känslor” använder sig pedagogen av en bok som stöd för att samla om 
känslor med barnen. Den konkreta berättelsen ger stöd åt de abstrakta känslobegreppen. Även själva 
upplägget av aktiviteten ger barnen kognitivt och språkligt stöd. Det börjar med att pedagogen läser 
boken, sedan går barnen igenom boken igen tillsammans med pedagogen där de får återberätta och 
upprepa ord och handling. Pedagogens stödjer hela tiden barnens berättande genom att ställa frågor 
och upprepa vad barnen säger. Därefter gör de vad pedagogen kallar en lek om känslor där barnen 
med hjälp av en vald lapp får berätta om en händelse som de själva varit med om och som beskriver 
den känsla som står på lappen. När barnen berättar om sina upplevelser får de frågor från både 
pedagog och kamrater. Ibland när inte orden räcker till använder sig barnen av sitt kroppsspråk för att 
illustrera det de vill ha sagt och pedagogen går då in och sätter ord på barnens tankar. 

Miljön runt omkring barnet påverkar barnets språkutveckling genom att barnet bygger sin 
begreppsutveckling på de upplevelser och erfarenheter de får vara med om. I observationerna ser jag 
till exempel hur de flesta pedagoger aktivt benämner tingen som finns med i aktiviteten. Det sker i 
samband med lunchsituationerna i de fall då pedagogerna benämner allt som finns på bord eller 
matbuffé. För att miljön ska vara språkutvecklande måste det enskilda barnet ges tillfälle att tala 
aktivt och delta i samtal. Det sker också i flera av lunchsituationerna till exempel när pedagogerna 
uppmuntrar barnen att berätta om det aktiviteter de deltagit i tidigare på förmiddagen. För att detta 
ska möjliggöras är det viktigt att barn och pedagog får mötas i små grupper där varje individ blir 
stimulerad på sin språknivå. Miljön som yttre förstärkning beskrivs här som att pedagogen tar tillvara 
och benämner de saker som barnet omges av liksom sätter ord på de händelser barnet nyligen erfarit 
och slutligen att detta får ske i liten grupp. 

Lyssnar 

Att pedagogen är en intresserad lyssnare påverkar barnets språkutveckling. Att pedagogen är en 
intresserad lyssnare är en attityd som påverkar barnets motivation att vilja prata. En intresserad 
lyssnare anpassar också sitt språk till barnet förståelsenivå så att barnet inte känner sig okunnigt. I 
lunchsituationen på Gullvivan visar ett exempel där pedagogens uppmärksamhet gör att pojken med 
annat modersmål än svenska blir hörd. Det sker när han håller på och tar för sig av maten på buffén. 
Pedagogen frågar honom om han vill ha sås och han svarar ja. När han ser såsen som pedagogen 
pekar på säger han nej. Pedagogen uppmärksammar det och frågar om han inte vill ha sås, pojken 
ruskar då på huvudet och pedagogen förstår att han inte vill ha. Samma barn och pedagog får vara 
exempel  på att pedagogen inte uppmärksammar barnet som försöker säga något. Det sker i 
”sångsamling med påsktema” då är det många barn samlade i ett och samma rum pojken försöker vid 
upprepade tillfällen säga någonting men varken pedagog eller kamrater uppmärksammar hans försök. 
Som pedagog är det svårt att lyssna på enskilda barn om det är många barn samlade samtidigt. 

Ger input och uppmuntrar till output 

Barnet behöver många tillfällen till såväl språkligt inflöde, input, som språklig produktion, output, 
liksom till återkoppling. Pedagogen behöver uppmuntra barnen till att tala och ge frågor som 
understödjer deras bidrag. Det är därför viktigt att sätta ord på, benämna och samtala om det vi gör 
tillsammans. I ”Hur träd blir till papper” öser pedagogen begrepp över barnen samtidigt som hon 
visar det konkreta material som ger innehåll åt begreppen till exempel bark, pinnar, färg, penslar, 
stora små, korta långa och så vidare. På samma sätt blir barnen i ”vattenlek” språkduschade av 
pedagogen som hela tiden benämner alla de saker barnen använder liksom det de gör med dem: 
kanna, tratt, flaska, mugg, hälla, ösa och så vidare. Detta är exempel på hur barnen får mycket input 
av pedagogerna. I exemplet ”Sagoläsning med samtal om känslor” uppmuntras barnen till output när 
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var och en får berätta utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter. I ”danslek” och ”sångsamling 
med påsktema” lockas också barnen till mycket output genom sången.  

Se imitation som en del av läroprocessen 

Imitation spelar en viktig roll i lärandesituationen. Den ger mallar för hur en viss typ av samtal går 
till. Ett exempel på det är när flickan säger ”kan jag be att få potatismoset” på lunchen på förskolan 
Solrosen. Barnen tillägnar sig ord som omgivningen förser dem med som till exempel i ”sångsamling 
med påsktema” och i ”danslek”. 

Skapar ömsesidighet och hållbara relationer 

Den viktigaste källan till utveckling är tillgången till interaktioner till andra människor. Lärandet ska 
präglas av dialog mellan pedagog och barn. En dialog som i sin tur präglas av utbyte, ömsesidighet 
och gemenskap. En av de faktorer som påverkar barns känslomässiga och sociala utveckling i 
förskolan är att det finns ett positivt samspel mellan pedagoger och barn över tid, alltså goda 
relationer som håller. 

I lunchsituationen på Blåsippans förskola uppmärksammar och bekräftar pedagogens handlingar och 
önskningar. Det finns ett positivt samspel som bygger på och skapar ömsesidighet och relation. 

På förskolan Solrosen skapas ömsesidighet mellan barn och pedagog genom att aktiviteten präglas av 
en dialog som utgår från barnens egna erfarenheter och där man lyssnar intresserat på varandra. 
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6. DISKUSSION OCH 
SLUTSATSER 

Syftet med studien var att beskriva interaktionen och det språkliga samspelet mellan pedagoger 
och flerspråkiga barn i förskolan. Dessutom var syftet att studera på vilket sätt och i vilken 
utsträckning pedagogernas samspelsmönster med barnen kan tolkas språkstödjande för 
flerspråkiga barn i förskolan främst utifrån Vygotskijs språkutvecklingsteori och 
Bronfenbrenners utvecklingsekologi, samt modern forskning. Vygotskij (1999) beskriver med 
sin språkutvecklingsteori att grunden för barnets utveckling sker i samspel med sin omgivning i 
en kollektiv och kulturell gemenskap. Det är förhållande mellan barnet och dess kulturella 
omgivning som avgör vilka kompetenser som barnet kommer att utveckla. Barnet är socialt från 
början och språket fyller en social funktion genom dialogen med andra.  

 

Frågeställningarna i studien har varit: 

• Vad karaktäriserar interaktionen barn-pedagog hos flerspråkiga barn i förskolan? 

• På vilket sätt och i vilken utsträckning kan pedagogens interaktionsmönster tolkas som 
språkstödjande för flerspråkiga barn i förskolan?  

Internalisering kan ses som en utgångspunkt för inlärning där aktiviteten ska präglas av dialog mellan 
pedagog och barn, en dialog som präglas av utbyte, ömsesidighet och gemenskap. Vygotskij förordar ett 
aktivt samspel mellan pedagog och barn där även sociala och psykologiska processer ingår. För att detta 
ska kunna ske krävs samspel i små grupper. I de små grupper som jag har observerat har jag sett hur 
pedagogerna har kunnat se och fångat upp signaler från barnen. Pedagogerna har då bekräftat, satt ord på 
och fördjupat den verbala kommunikationen. En liten grupp gör även att det är lättare att fånga allas 
intressen och utmana var och inom sin utvecklingsnivå så att fortsatt utveckling kan ske.  

När aktiviteterna har skett i stora grupper har däremot barnen haft svårt att fånga pedagogernas 
uppmärksamhet. Dels har inte barnen nått fram med sin kommunikation och dels har inte pedagogernas 
tilltal anpassats till individernas utvecklingsnivå. Resultaten blir att barnen får försämrade möjligheter till 
att utveckla sitt språk i stor grupp. 

Pedagogen behöver vara en god lyssnare för att kunna avgöra var barnet befinner sig i sin språkliga 
utveckling. Pedagogen behöver lyssna in vad barnet säger för att veta vad barnet tänker och vad 
barnet är intresserat av samt hur barnet tar emot och förstår det vi säger. Genom att lyssna kan vi få 
reda på barnets tidigare erfarenheter och upplevelser och anpassa vårt språk till det. Utifrån 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen så krävs en inlyssnande pedagog för att kunna 
fastställa den kognitiva nivå som barnet befinner sig på och därefter samspela med barnet på den nivå 
som gör att barnet utvecklas i nästa steg. Det kan ske genom att pedagogen använder ett språk som 
ligger snäppet över den svårighetsgrad som barnet redan behärskar. Det kan också ske genom att 
pedagogen skapar förutsättningar att barnet får samspela med mer kompetenta kamrater. 
Observationerna har visat att det kan ske när pedagogerna organiserar barnen i grupper kring till 
exempel sagoläsning och projektarbeten. 
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Under observationerna tycker jag mig ha sett att pedagogens språkanvändning i sin tur återspeglar sig 
i barnens språkanvändning. Pedagogerna i Tallunden och en av pedagogerna i Hammarstad visar en 
hög medvetenhet genom att tilltala barnen med ett rikt varierat språk och med en specifik benämning 
av begrepp. När det gäller de små barnen vid vattenleken så imiterade barnen de meningsbärande 
begreppen som pedagogen försåg de med. Till exempel pedagogen säger ”Titta vad som händer med 
stenen, den ligger på botten” och barnet imiterar ”botten”. De äldre barnen i aktiviteten sagoläsning 
om känslor lockas till att utveckla och fördjupa sitt berättande genom pedagogens intresse och 
följdfrågor. Pedagogen frågar ett barn ”Hur ser du ut när du är ledsen?” Barnet svarar ”När du 
gråter” Pedagogen frågar ”När grät du?”  Barnet svarar ”När jag sa till min mamma att hon var 
orättvis” ”Varför var hon orättvis” frågar pedagogen. ”Hon sa att jag skulle ha pyjamas på mig när 
jag skulle äta” och så vidare. Slutsatsen är att det är viktigt att pedagogerna har kunskap om 
språkutveckling för att använda sig av en språklig medvetenhet som gör att barnens språk får det stöd 
det behöver för att utvecklas ytterligare. Gibbons uttrycker det genom att säga att pedagogens uppgift 
är att ge stöd genom att förtydliga, ställa frågor och ge mallar för hur barnet ska uttrycka och 
formulera sig. Cummins påpekar att ju mer stöd man får av situationen eller kontexten desto lättare 
är det att hantera språket. I ovanstående exempel utgörs kontexten av de aktiviteter barnen deltar i.  

För att pedagogen skall få reda på barnens intressen krävs det ett nyfiket förhållningssätt. Med ett 
nyfiket förhållningssätt kan vi få tillgång barnets inkörsportar och använda denna kunskap för att 
tillföra, utmana och stötta barnet till att motiveras att interagera i språkliga sammanhang. Genom att 
utnyttja barnets tidigare erfarenheter och intressen så kan pedagogen skapa en kontext som motiverar 
att såväl lyssna som att utrycka sig. Cummins menar att på så vis bygga upp kontext ger barnet 
möjligheter att förstå ett mer komplicerat språk och att utföra mer kognitivt krävande uppgifter. Så 
menar även Vygotskij att en miljö rikt på begrepp och som ger gott om erfarenheter och där barnet 
deltar i ett aktivt samspel ger en god grogrund för utveckling. 

Det är viktigt att barnet ser en mening och ett sammanhang i den situation som vi samspelar omkring 
eller i den aktivitet vi gör. Öhman pekar på att samspel alltid har en relationell aspekt som omfattar 
samspelets kvalitet, det vill säga hur vi har det tillsammans när vi gör det vi gör. Cummins belyser att 
interaktionen mellan pedagog och barn behöver bejaka barnens kulturella, språkliga och personliga 
identiteter för att man ska skapa förutsättning för att barnet helhjärtat ska vilja satsa på sig själva i 
inlärningsprocessen. Vygotskij menar att genom att pedagogen bygger vidare på barnets befintliga 
kunskaper och intressen och ger nya utmaningar som bygger på det kända men går mot det okända så 
sker en ständig utveckling av språk och tanke. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
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. 
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Vi hoppas på ditt stöd i ett viktigt och spännande arbete. 
 
Vänligen  
 
Margaretha Kareliusson och Ann-Sofie Tyrenberg  
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Bilaga 2 

 
 

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 
 
………………………………………………………………………………
…… 
 
Jag tillåter att ni får filma mitt barn 
 
Barnets 
namn…………………………………………………………………….. 
 
Förälders 
namn…………………………………………………………………………
…… 
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Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 
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