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Sammanfattning  

 
I den här undersökningen har tre förskolepedagogers språkutvecklande arbete i grupper 

med flerspråkiga barn följts under fyra samlingar. Anledningen till att vi valt att studera just 

samlingstillfället är att det enligt skolverket räknas som undervisning - inlärning under 

systematiska former. Med andra ord förutsätts i läroplanen att barn endast lär sig språk i 

explicita sammanhang. Syftet med studien har varit att studera vilka ord, i betydelsen lexem 

(beteckning för ett föremål, en händelse, ett begrepp eller dylikt) pedagogerna särskilt 

uppmärksammar samt vilka strategier de använder sig av för att stimulera barnen i deras 

språkutveckling, med fokus på ordförståelse och ordförråd. Ett analysschema har använts för 

ändamålet och informationen har därefter analyserats enligt detta. Ordförrådet anses idag vara 

en förutsättning för framtida skolframgång för den som studerar på sitt andraspråk (Saville-

Troike, 1984 i Lindberg, 2000) varför pedagogens arbete med barns språkutveckling i tidiga 

år idag anses så viktig. 

Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien är en sociokulturell syn på 

språkinlärning enligt Vygotskys teorier inom vilka barnet ses som aktivt i den egna 

inlärningsprocessen. Metoden vi valt för vår studie är observation. Syftet med studien och 

frågeställningarna i densamma har varit att söka information om vilka ord pedagogerna 

särskilt uppmärksammar, samt vilka strategier de använder för att hjälpa barnen med 

förståelsen av dessa ord. Undersökningsgruppen består av förskolepedagoger som undervisar 

barn med svenska som andraspråk. Studien genomfördes genom att författarna vid fyra 

tillfällen genomförde observationer på två förskolor i ett storstadsområde.  

    Begreppet “ord” används i denna studie enligt de tre kännetecken som anges i Svenska 

Akademiens språklära (2008:28, 29) enligt följande: “När vi talar gör vi inga pauser mellan 

orden utan talar i fonetiskt sammanhållna fraser. Ett kännetecken på vad som är ett ord är 

emellertid att vi har möjlighet att göra sådana pauser i t.ex. övertydligt tal (...) istället för att 

uttala hela frasen i ett svep (...). Ett annat kännetecken på ord är att de (oftast) kan bytas ut 

mot ett annat ord med liknande funktion och betydelse (...). Det tredje kännetecknet på ord är 

att det oftast kan stå som ett ensamt yttrande, d.v.s. exempelvis som svar på en fråga (...). Det 

tredje kännetecknet på ett ord ansluter sig till ett känt försök till ord definition: Ord är den 

minsta språk bit som ensam kan utgöra ett yttrande.” Lexem är “en lexikalisk enhet bestående 
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av en viss, avgränsad betydelse på innehållssidan och en viss form på uttryckssidan” 

(Handbok i lexikografi, 2004:117). 

Vi fann många likheter i pedagogernas arbetssätt med barnens språkutveckling vid de fyra 

samlingarna. Pedagogerna försökte involvera så många som möjligt av barnens sinnen i 

lärandet, och man arbetade genomgående med sånger, rim och ramsor, upprepning och 

användning av bildmaterial, kroppsspråk, grimaser och gester. Pedagogerna visade upp 

objekt, använde sin röst och olika tonlägen, aktiverade barnen fysiskt, upprepade, 

exemplifierade och gav muntligt beröm. Pedagogerna i studien bekräftade barnen med 

leenden, och använde sin röst för att förmedla olika känslor och stöttade barnen genom att gå 

in med vissa ord. De ord de valde att förklara var så kallade vardagsord, exempelvis räkneord. 

De anknöt till närområdet och annat aktuellt såsom naturen och julen. I samtliga fall var det 

pedagogen som tog initiativet till att introducera ny vokabulär. Resultatet visar att det finns 

stora likheter i det språkutvecklande arbetet på de båda förskolorna vid de fyra samlingar vi 

närvarat vid. 

 

Nyckelord: skolspråk, ordförråd, flerspråkighet, stöttning, ordförklaring 
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1. Inledning  

Denna studie grundas i vårt intresse för flerspråkiga barns språkutveckling och hur 

förskolepedagoger kan stimulera och stärka barnen i deras språkfärdigheter. 

Enlig förskolans läroplan, (Lpfö98) ska denna förskola erbjuda barnet förutsättningar att med 

stöd utveckla en mångkulturell tillhörighet samt “lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen” (Lpfö98:7). Ett annat av förskolans uppdrag är “att skapa och 

kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom drama, musik, dans och rörelse för att 

främja barns utveckling och lärande”. 

Förskolan ska också sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd 

och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra”. Tidig språkutveckling i förskolan förebygger att 

tvåspråkiga barn upplever sig som misslyckade i mötet med skolan. Enligt Bakhtiari (2006) 

kommer pedagogens insats att ha långtgående effekter för tvåspråkiga barns språkutveckling. 

I det mångkulturella samhälle som vi lever i, är det viktigt att pedagoger är medvetna om 

betydelsen av tidig språkutveckling hos barn med flerspråkig bakgrund. 

Borgunn (2003) skriver att integration sker i samspel med andra. Enligt Otterup (2005), 

som redogör utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, är identitet något som skapas i 

samspel med andra vari språket är huvudartefakten som kontinuerligt konstrueras. De senaste 

årens samhällsdebatt har rört sig mycket kring betydelsen av språkutveckling just för barns 

identitetsskapande. Många forskare har intresserat sig för ämnet flerspråkighet och tittat på 

olika aspekter av detta. Den norska barnspråksforskaren Aukrust (i Sandvik, 2001:21) visar i 

sin forskning på ett starkt samband mellan barns tidiga erfarenhet av text och språk och deras 

senare utveckling i skolan. I ett samhällsperspektiv är frågan om barns språkutveckling 

intressant då språket idag av de flesta forskare ses som nyckeln in i samhället och anses vara 

av avgörande betydelse för framtida skolframgång. 

Det råder idag en samsyn om vikten av att redan i mycket tidig ålder arbeta med barns 

språkutveckling, vilket vi ser då vi studerar förskolans läroplan. Här står bland annat att 

”språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling”, samt 

att ”förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 

och ta till vara barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö98:7).  
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Vidare betonas att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera med andra” (ibid:10) och att barnen ska ”stimuleras 

och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling (ibid:11). Vi vill studera hur 

förskolepedagoger arbetar för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling, med fokus på 

ordförståelse och ordförråd. En motivering till studien är att se hur man redan i tidig ålder kan 

söka förebygga barns språksvårigheter, för att i förlängningen minska risken för framtida 

koncentrationssvårigheter i skolan. Problem med att koncentrera sig blir allt vanligare hos 

dagens barn. En adekvat språkutveckling kan hindra sekundära koncentrationssvårigheter 

orsakade av barnets miljö såsom brister påfrestande uppväxtmiljö och språkliga brister 

(Kadesjö, 2008). 

Förskolan kan här bidra till att reducera skillnader i elevers utbyte av undervisning och 

lärande och ge bättre skolresultat (Sandvik, 2001). Ett väl utvecklat ordförråd är avgörande 

för att barn ska kunna förstå och göra sig förstådda (ibid:71). I Sveriges förskolor talas i 

dagsläget fler än hundra modersmål och mer än 15 % av barnen är flerspråkiga, enligt 

Myndigheten för skolutveckling (2009). 

1.1 Tidigare forskning 

I detta avsnitt diskuteras tidigare forskning av betydelse för denna studie. Avsnittet är 

uppdelat i forskning om språkets betydelse för individens framtid, skolspråk och 

vardagsspråk, relationen mellan språket som barnet möter på förskolan och dess tal- och 

skrivförmåga i första klass. Därefter följer vikten av språklig stimulans, hur språk stöttar 

varandra, och hur pedagogen kan arbeta för att stödja barnet i dess språkutveckling. 

1.2 Skolspråket  

Det finns stora skillnader mellan ett mer vardagligt språk och det formella skolspråket. En 

elev som trots att hen presterar bra på ett språktest ”inriktat på sociala språkfunktioner”, kan 

ändå möta stora svårigheter då hen i olika skoluppgifter förutsätts behärska det språk som 

krävs för dessa (Lindberg, 2002). Det är inte heller ovanligt att problem som kan relateras till 

språkutvecklingen missbedöms för lässvårigheter, vilket i sin tur leder till att fel stödåtgärder 

sätts in. På samma sätt kan en elevs förmåga att uttrycka sig ge ett felaktigt intryck av att hen 

även behärskar ett mer skolrelaterat språk, vilket inte alls behöver vara fallet.  
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Dessa elever kan då betraktas som om det handlar om inlärningssvårigheter, enligt skolverkets 

skrift Att undervisa elever med svenska som andra språk (2003). 

Parszyk visar i en av sina studier att just användandet av ämnesspecifika facktermer samt 

ord med abstrakt betydelse kan utgöra stora problem för elever med svenska som andraspråk 

(Parszyk:1999). Parszyk (2002) kunde i en annan studie visa på vikten av att behärska språket 

inom skolämnet matematik. Språket i de matematiska uppgifterna innehåller ofta uttryck som 

är svåra att förstå, även med hjälp av läraren. Även då eleven förstår alla orden kan kontexten 

ställa till med problem, vilket gör att hen inte förstår ordets betydelse i just detta specifika 

sammanhang. Språket har därför en avgörande roll inom matematikämnet i både förskola och 

skola. Vissa ord kan vara svåra då de saknar motsvarighet i barnets första språk, och man 

därför saknar ett sådant begrepp. 

Gibbons (2008) menar att det kunskapsrelaterade språket är en förutsättning för att barnet 

senare ska kunna tillgodogöra sig skolundervisningen, då den ställer helt andra krav på barnet 

som med språket hjälp bland annat förväntas tillägna sig kunskaper i helt nya ämnen, 

förutsäga, generalisera och dra slutsatser. Allt detta inbegriper ett ofta abstrakt språk som inte 

är en del av det språk som används till vardags. Ordförrådet är en central del av det vi kallar 

skolspråk och ”den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång för den som studerar på sitt 

andraspråk” (Saville-Troike 1984 i Lindberg, 2002:91). 

1.3 Förskole språk i relation till framtida tal- och skrivförmåga 

I en studie av 25 norska barn med turkiska som modersmål i 20 olika förskoleklasser ville 

forskarna undersöka relationen mellan det tal som barnen möter på förskolan, så kallat 

förskole språk, och barnens tal- och skrivförmåga i första klass (Aukrust & Rydlands, 2011). 

Tesen man utgick från var att de barn som på förskolan kommer i kontakt med ett rikt och 

varierat tal från pedagogerna i första klass kommer att gynnas av detta i form av ett mer 

utvecklat ordförråd samt bättre hörförståelse. För att undersöka om detta stämde studerade 

forskarna bland annat mängden tal samt antal ordtyper och komplexitet i olika förskolor för 

att alltså sedan relatera det till samma barns tal- och skrivförmåga i första klass. Resultatet av 

studien visar att det finns en uppenbar relation mellan språket barnet använder på förskolan 

och dess tal- och skrivförmåga i första klass. Artikeln visar på hur viktigt det är att i förskolan 

arbeta aktivt med barns språk, inte minst de barn som har majoritetsspråket i landet som sitt 

andraspråk.  
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1.4 Språklig stimulans 

I Flerspråkighet i förskolan – ett referens- och metodmaterial (2009) understryks vikten av att 

barn behöver stimuleras språkligt, och att förskolan har ”ett särskilt ansvar för att planerar och 

organisera den språkutvecklande miljön” (ibid:97). Barnet bör ofta få höra och använda språket 

och utmanas i sin språkinlärning, som ska upplevas som varierad och lustfylld. Här nämns tre 

principer som man som pedagog kan utgå ifrån, nämligen att bygga på det barnet har med sig av 

sitt språk, sin kultur och sin förståelse och erfarenheter, att ge innehåll som motsvarar barnets 

behov för att utvecklas, samt att ge barnet möjligheter att i nästa fas använda sina nyförvärvade 

kunskaper självständigt. 

Det senare kan göras genom exempelvis bearbetning av en saga eller berättelse pedagogen 

förmedlat, eller en händelse barnet varit med om. Idag vet man att språk stöder varandra, vilket 

innebär att om man har ett visst begrepp klart för sig på ett språk underlättar det inlärningen av 

samma begrepp på ett annat språk. Ju starkare ett språk är desto lättare är det att tillägna sig ett 

nytt språk. Om man tänker på ett språk som är väl utvecklat underlättar det även studier på ett helt 

nytt språk, eftersom man har något att jämföra med. Att se sammanhang, hur olika saker hänger 

ihop, underlättar språkinlärning. Det har visat sig att barn som inte lyckats nå nästa nivå i svenska 

fått hjälp genom att fortsätta att utveckla modersmålet (Ladberg, 2003). Axelsson(2005) belyser i 

sin studie den sociokulturella och pedagogiska miljöns betydelse för flerspråkiga barns 

litteracitetsutveckling. 

1.5 Pedagogiskt arbete med barns språkutveckling 

Ladberg (2003) nämner tre pedagogiska hörnstenar att ta i beaktande då man arbetar med 

barns språkutveckling, nämligen att den vuxne skapar en atmosfär för språk, organiserar för 

språk och ger barnen ett rikt inflöde av språk. Det finns mycket en pedagog kan göra för att 

stödja barnet i dess språkutveckling.  Det är viktigt att barnet känner sig tryggt, att man 

arbetar med alla barnets språk, leker med språk och rytm på olika sätt och inte bara i 

aktiviteter inplanerade för just detta. Att upprepa hela meningar, att prata mycket med barnet 

och berätta vad man gör och vad som händer, och att låta barnet öva på språket då det behövs 

i ett sammanhang eller en aktivitet, är annat pedagogen kan tänka på. Annat av vikt är att låta 

barnen leka rollekar längre stunder utan att bli avbrutna, samt att använda arbetssätt som 

främjar språkutvecklingen hos barnet såsom skapande verksamhet där man pratar om det som 

skapats.  
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Pedagogen kan förbereda sagoläsningen så att barnet förstår och kanske även illustrera sagan 

med olika hjälpmedel. Ett annat förslag är att arbeta tematiskt så att barnet kommer i kontakt med 

samma berättelser och begrepp men i olika former och skepnader. Pedagogen kan också använda 

ett lite mer komplext språk - speciellt då barnet visar intresse för något, samt använda bilder av 

olika slag som pedagogiskt verktyg (Ladberg, 2003). Språklekar är ett utmärkt sätt att arbeta med 

barns språk, och här kan man träna på rytmen i språket, hur olika ord sätts samman och annat som 

på olika vis bidrar till att öka barnets språkliga medvetenhet. Viktigt är också att på olika sätt 

signalera att barnets modersmål är viktigt och visa intresse för det, inte minst för barnets 

identitetsutveckling. Flera språkutvecklande strategier nämns i Flerspråkighet i förskolan 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008), såsom att ta reda på mer om det aktuella barnets 

bakgrund och att försöka kartlägga den tidiga språkutvecklingen. Eftersom motivationen hos 

barnet självt ofta är avgörande är det av yttersta vikt att pedagogerna på förskolan uppmuntrar 

barnet (med andra ord: empowerment). Barn har, liksom vuxna, olika strategier för hur de lär sig 

språk. 

Sandvik (2001) framhåller litteraturen som en källa till ett ordförråd utöver vardagens när 

det gäller rim, repliker eller särskilda beskrivningar. Detta ger barnet en utgångspunkt för att 

förstå ord och att de kan användas på olika sätt i olika sammanhang. Edmunds (i Sandvik, 

2001) lägger stor vikt vid att muntligt och skriftligt ömsesidigt stöttar varandra, och nämner 

högläsning som ett exempel. Om barnet samtidigt som det lyssnar tillåts att följa med i texten 

förstärks båda dessa förmågor, oavsett vilken slags text det handlar om. Detta gäller 

naturligtvis då barnet är så pass gammalt att det börjat bekanta sig med bokstäverna och deras 

funktion. 

1.6 Identitet 

 
Tidigare forskning har främst handlat om enspråkiga miljöer, men under senare år har allt fler 

studier kommit att handla om det flerspråkiga klassrummet, menar Björk-Willén & Cromdal 

(2006) som studerat språk i skolan. Ett exempel är forskaren Parszyk som följt ett antal 

assyriska/syrianska elevers skolliv från förskolan till nian. Hon menar att det är viktigt att få 

växla språk beroende på sammanhang och hävdar att om vi bejakar elevens flerkulturella 

tillhörighet gynnar det även deras kreativitet och empati (Parszyk, 2002). De flerspråkiga 

barnen måste få utveckla båda sina språk i förskolan (och skolan). Författaren kunde, då hon 

utgick från lärar- och elevintervjuer, visa att de vuxnas sätt att förhålla sig gav eleverna olika 



 9 

förutsättningar vad gällde språk- och begreppsutveckling. Nauclér (1993) skriver att språket 

är en viktig del av barnets jaguppfattning och dess identitet. Barnet blir genom det delaktigt i 

socialisationsprocessen och gruppens gemensamma associationer och värderingar, vilka i hög 

grad är lagrade i språket. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I denna uppsats utgår vi från en sociokulturell syn på språkinlärning. Enligt Vygotskys teorier 

är barnet aktivt i den egna inlärningsprocessen och i sitt eget kunskapsbyggande. Det innebär 

att barnet lär sig språket genom samhället. Med andra ord är samspelet med andra nödvändigt 

för att språkutveckling ska ske. Vygotsky menade även att barnets tänkande som socialt 

verktyg utvecklas i den verbala interaktionen med andra (Strandberg, 2006). 

Även Svensson (1998) framhåller liksom Vygotskys vikten av det sociala samspelet 

mellan barn, samt mellan barn och vuxna, för barns språkutveckling. Säljö utgår också från ett 

konstruktivistiskt synsätt, vilket innebär att individen själv konstruerar kunskap genom att 

utforska olika objekt fysiskt och mentalt. Kunskap är något som byggs upp mellan människor 

genom att de kommunicerar och interagerar med varandra (Säljö, 2000). Vygotsky talar om 

den närmaste utvecklingszonen (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2006) vilket för oss in på 

ämnet stöttning och vilka metoder och strategier för detta som förskolepedagoger använder i 

sitt arbete med att utveckla barns ordförråd. Stöttning ska inte förstås som en synonym till “att 

hjälpa” utan som ett stöd till att uppnå nästa kunskapsnivå. Syftet är främst att ge barnet 

verktyg så att det själv “ska kunna lösa liknande uppgifter i framtiden” (Gibbons i Axelsson, 

Rosander & Sellgren, 2005:135). När barnet börjar skolan ställs hen inför en helt ny 

språkvärld, med bland annat nya typer av texter om obekanta områden. Språket barnet möter, 

ofta benämnt academic level, skiljer sig inte sällan helt från tidigare erfarenheters och är 

väldigt olikt det “vardagsspråk” barnet behärskar (och som hittills varit tillräckligt i dess liv). 

 Det tycks ofta vara just språket som lägger hinder i vägen och inte att det för barnet handlar 

om nya obekanta ämnen (Cummins, 2000). Forskning visar, som tidigare nämnts, att ett 

flerspråkigt barn som kan använda sig av ett visst begrepp på ett språk har lättare att lära sig 

samma begrepp på ett annat språk (Ladberg, 2003), samt att den sociokulturella och 

pedagogiska miljön har stor betydelse för litteracitetsutvecklingen hos det flerspråkiga barnet 

(Axelsson, 2005). Teorin vi utgår ifrån i vårt arbete är språkets betydelse för dessa barns 

identitetsskapande och framtida skolframgång Med detta som utgångspunkt, och med 

fokus/betoning på ordförråd, vill vi undersöka hur förskolepedagoger söker stimulera barns 

språkutveckling. Centrala begrepp i vårt arbete är ordförråd och flerspråkighet ord och 

lexem. De två senare förklaras närmare i Sammanfattning respektive Metodavsnittet.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskolepedagoger arbetar för att stimulera 

tvåspråkiga barns språkutveckling. Fokus ligger på hur de arbetar för att utveckla barns 

ordförråd på deras andraspråk, svenska. För ändamålet har vi valt att observera fyra samlingar 

på två förskolor, då just samlingstillfället av Skolverket ses som undervisning, trots att barnets 

vardag naturligtvis är full också av andra undervisningstillfällen. 
 

• Vilka ord uppmärksammar pedagogerna särskilt i sitt samspel med barnen? 

• Vilka strategier använder pedagogerna för att hjälpa barnen med förståelsen av dessa 

ord? 
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4. Metod 

Undersökningsgruppen består av förskolepedagoger som undervisar barn med svenska som 

andraspråk. Studien genomfördes genom att författarna vid fyra tillfällen genomförde 

observationer på två förskolor i ett storstadsområde. Det som undersöks är vilka ord/lexem 

som pedagogerna särskilt uppmärksammar i sitt samspel med barnen, samt vilka strategier 

som då används.  

    Begreppet “ord” används i denna studie enligt de tre kännetecken som anges i Svenska 

Akademiens språklära (2008: 28-29) enligt följande: “När vi talar gör vi inga pauser mellan 

orden utan talar i fonetiskt sammanhållna fraser. Ett kännetecken på vad som är ett ord är 

emellertid att vi har möjlighet att göra sådana pauser i t.ex. övertydligt tal (...) istället för att 

uttala hela frasen i ett svep (...). Ett annat kännetecken på ord är att de (oftast) kan bytas ut 

mot ett annat ord med liknande funktion och betydelse (...). Det tredje kännetecknet på ord är 

att det oftast kan stå som ett ensamt yttrande, d.v.s. exempelvis som svar på en fråga (...). Det 

tredje kännetecknet på ett ord ansluter sig till ett känt försök till ord definition: Ord är den 

minsta språk bit som ensam kan utgöra ett yttrande.” Lexem är “en lexikalisk enhet bestående 

av en viss, avgränsad betydelse på innehållssidan och en viss form på uttryckssidan” 

(Handbok i lexikografi, 2004:117).  

Med benämningen strategi åsyftas de metoder pedagogen använder sig av för detta 

ändamål. Enligt Essaiasson (2012) bygger den kvantitativa innehållsanalysen på en idé om att 

sådant som förekommer ofta är av större vikt än sådant som förekommer mer sällan. Den 

kvalitativa analysen handlar mer om hur man tolkar resultatet, och mer om innehåll. I vår 

studie ville vi använda oss av båda dessa tillvägagångssätt. Vi har även strävat efter att 

dokumentera på ett informativt sätt så att läsaren utan svårighet kan värdera och tolka 

metoden, följa forskningen och utvärdera, enligt Håkansson (2003).  

4.1 Urval/datasamling 

Vi har observerat tre pedagogers arbete med barns språk/språkutveckling på två förskolor 

i Stockholmsregionen. En av förskolorna är heterogen vad gäller barnens ursprung, och 

har en stor andel flerspråkiga barn, och den andra är mer homogen då de flesta barnen är 

enspråkiga. 

I vår studie gick vi tillväga på det sätt som beskrivs i det följande. 
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4.2 Datasamling Helene Jonasson 

Författare Helene Jonasson kontaktade en förskola och bad om tillåtelse att få observera två 

samlingar. Hon berättade att syftet var att studera pedagogernas arbete, men gav inte fler 

detaljer än så. Förskolan har totalt 25 barn och består av två avdelningar. Vid de aktuella 

samlingarna deltog 14 barn och fyra pedagoger. Barnen var mellan ett och fem år gamla, 

varav och fyra var flerspråkiga. Pedagogen som ledde samlingen vid dessa tillfällen är 30 år 

och har barnskötarutbildning. Både observation 1 och 2 ägde rum inne på förskolan, och tog 

30 minuter per samling. Hon observerade båda samlingarna från början till slut. 

4.3 Datasamling Shiva Dabiri 

Författare Shiva Dabiri tog kontakt med en förskola som hon kände till från tidigare. Personalen 

där visste redan att hon studerar på lärarprogrammet, vilket underlättade att få tillträde till 

studiefältet. Det blev även enklare för pedagogerna att förmedla information om hennes närvaro 

genom veckobrev till berörda föräldrar. Förskolan ligger i ett mångkulturellt område och 

majoriteten av barnen har svenska som andraspråk. Hon observerade pedagogernas arbetssätt med 

barns språkutveckling under två samlingar. Förskolan är placerad i ett område, med gott om fina 

skogsområden vilket ger större möjlighet för verksamheten att vara med barnen i naturen. Den 

består av två syskonavdelningar med 22 barn på varje avdelning. 

 Pedagogerna hade enligt rutinen på förskolan delat barngruppen i två vid samlingen. En grupp 

(A) bestod av barn mellan ett och tre år och den andra gruppen (B) av barn mellan tre och fem. 

Det fanns även en femårsgrupp med barn från båda avdelningarna, som brukade delta i 

gemensamma aktiviteter på förskolan. Observation 1 genomfördes i förskolans innemiljö med 

barngrupp B. En barnskötare hade samling med fem barn. Barnskötaren var 50 år och hade 20 års 

arbetslivserfarenhet. Observationen tog 10 minuter. Observation 2 var i förskolans när utemiljö 

(skogen) med femårsgruppen. Gruppen bestod av en förskollärare, tio barn, varav ett barn med 

behov av särskilt stöd samt en resursperson utan pedagogisk utbildning. Observation tog 15 

minuter.   

4.4 Etiska överväganden 

Eftersom studien inbegriper små barn var det nödvändigt att först få tillstånd från barnens 

vårdnadshavare (bilaga 1). Om någon eller några föräldrar hade motsatt sig att deras barn 

deltog skulle barnet inte ha kunnat omnämnas i studien. En viktig aspekt att ta i beaktande då 
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man gör en studie som inbegriper små barn, är att det är svårt att undvika interaktion. Här 

ställdes vi inför frågan vilken roll vi som observatörer skulle välja. I Esaiasson (2012) 

framhåller bland annat deltagande som en faktor som kan påverka situationen som observeras. 

Den roll observatören väljer kommer att på det ena eller andra sättet att påverka de som 

observeras.  

Studier av gruppdynamikens betingelser visar att stora förändringar sker då gruppen i 

någon bemärkelse förändras, och den sociala aspekten bör därför aldrig underskattas. En 

annan aspekt vad gäller observation som metod som vi hade att förhålla oss till är frågan om 

tolkning. Vi är medvetna om att det i studien blir vår egen tolkning av de olika situationerna 

som får företräde, samt att vi av naturliga skäl endast kunde följa personer och skeenden 

under en mycket begränsad tid. Naturligtvis är barnen och pedagogerna i studien anonyma, 

liksom de förskolor där vi utfört våra observationer. 

 Essaiasson (2012) menar att hur pass öppen man är med avsikterna kan påverka studien i 

ena eller andra riktningen. De som observeras kan naturligtvis påverkas både på ett medvetet 

och ett omedvetet plan om de vet vad forskaren vill undersöka. Vi valde därför att inte i 

förväg berätta för förskolepersonalen vad vi tänkte fokusera på. Den kontakt vi lyckades 

etablera med dem vi observerade var naturligtvis viktig. Om de hade ställt sig negativa eller 

frågande till vår närvaro hade det kunnat påverka studien negativt. Detsamma gäller den 

första kontakten med förskolan. Om inte förskolechefen i fråga hade varit positivt inställd till 

undersökningen och vår närvaro hade vi inte kunnat gå vidare med vår studie. Som nämnts 

tidigare blir en tolkning dessutom alltid subjektiv, trots att forskaren alltid bör sträva efter att 

ge en objektiv bild av ett fenomen eller ett skeende. Det gäller att vara medveten om detta och 

vikten av självkritik vid materialanalysen.  

4.5 Studiens genomförande 

Genom etnografiska observationer undersökte vi vilka strategier pedagogerna använde sig av 

för att stimulera barnens språk, med fokus på ordförråd. Studien ligger mellan hög- och låg 

strukturerad och vi använde oss av både fältanteckningar och observationsprotokoll (bilaga 2) 

Fördelen med fältanteckningar är att vi snabbt kunde skriva ner våra första intryck av något, i 

princip samtidigt som något skedde. Så snart det var möjligt renskrev vi anteckningarna så att 

vi kunde använda dem i analysen. Observationsschemat (bilaga 2) hjälpte oss att 

uppmärksamma sådant av vikt, och var utformat för just vår specifika studie och lätt att fylla i 

då vi var ute på fältet. Detta låg sedan till grund för vår analys. Vi valde att inte använda oss 
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av kamera eller bandspelare, eftersom det kan upplevas som obekvämt för pedagogerna och 

minska fokus i barngruppen. 
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5. Observationer och analys 

Vi har i vår studie observerat fyra samlingar för att undersöka dels vilka ord dels vilka 

strategier förskolepedagoger använder för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. 

Fokus för vår studie är vilken typ av ord pedagogerna väljer att lägga fokus på och stanna upp 

vid för att förklara. Det innebär att vi koncentrerat oss på enstaka ord/lexem som pedagogerna 

särskilt uppmärksammar i sitt samspel med barnen, samt vilka strategier som då används.  

För detta ändamål har vi använt oss av ett observationsschema (bilaga 2). Följande två frågor 

utgör fokus för analysen i studien: 

1 Vilka ord väljer pedagogen att förklara? Sker det på pedagogens eller ett/flera barns initiativ? 

2 Vilka strategier använder pedagogen, det vill säga hur väljer hen att förklara ordet?  

5.1 Observationer Helene Jonasson 

I detta avsnitt beskrivs de två observationerna kortfattat. 

Observation 1, tid: 08.58 - 09.30  

Det är samling i förskolans lekrum med en grupp bestående av 14 barn mellan ett och fem år 

gamla, och fyra pedagoger. Idag ligger fokus på julen och pedagogen som håller i samlingen 

har förberett sig genom att ställa fram en adventsljusstake med fyra ljus på golvet framför sig. 

Hen har även en tändsticksask bredvid sig samt en skål med frukt. Pedagogen pekar på ett av 

ljusen och frågar barnen vad det är för något, och barnen svarar i kör “Ljus!”  

Pedagogen frågar varför man har fyra ljus i ljusstaken och ber barnen att räkna till fyra 

tillsammans. Därefter upprepar pedagogen sin fråga om anledningen till antalet ljus. Ett av 

barnen svarar att det beror på att det blir jul snart. Därefter tar pedagogen tillfället i akt att 

upprepa siffrorna genom att berätta att vi tänder ett ljus första söndagen i december, två ljus 

den andra och så vidare. Hen introducerar orden advent och adventsljusstake genom att peka 

mot ljusstaken och tala om att en sådan kallas adventsljusstake och att varje söndag fram till 

jul även kallas för advent. 

Sedan berättar hen att de ska tjuvstarta lite genom att tända ett av ljusen redan nu, och 

uppmanar alla att sitta stilla så att de inte bränner sig. Därefter håller hen upp en gul lapp i 

form av en ljuslåga och frågar barnen vad det är för något. Barnen ropar åter att det är ett ljus, 

och pedagogen säger att det stämmer men att lågan kanske är lite för stor. Hen frågar barnen 
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om de tror att den passar, och låter ett av barnen fästa papperslågan på det första ljuset i 

ljusstaken av papp som är uppklistrad i fönstret. 

Observation 2, tid: 14.00 - 14.29 

Gruppen är densamma som ovan liksom lokalen och pedagogerna som närvarar. Det är även 

samma pedagog som ansvarar för samlingen som i den tidigare samlingen, då respektive 

pedagog tar alla samlingar under en dag. Under samlingen ska ett av de yngre barnen berätta 

om dagens datum. Pedagogen pekar på kalendern på väggen och säger “Kan någon hjälpa 

(barnets namn)? Vad är det för siffror här?” Barnen säger i kör att det är en tvåa. Pedagogen 

fortsätter fråga och får veta att nästa siffra är en nia och tillsammans bildar de siffran 29. 

Därefter tar hen fram en burk med bollar och frågar hur många det ska vara. När barnen 

svarar “Tjugonio!” får de beröm. Nu säger pedagogen att de ska sjunga Månadssången vilket 

alla gör. I den repeteras såväl månadernas namn samt ord relaterade till årstiderna. Pedagogen 

visar upp en liten tomtefigur för barnen. Hen frågar dem: “Ser ni, ser ni tomten? Han har 

något i handen! Jag vågar inte sträcka in handen så jag tänkte be Iron Man om hjälp” (ett av 

barnen har en Iron Man-tröja på sig). Barnet tar kuvertet tomten har i handen och pedagogen 

öppnar det och läser: “När första ljuset brinner…” och läser dikten för barnen. “Tror ni vi lär 

oss det här till jul?” frågar hen dem. Sedan läser hen dikten igen och barnen får läsa efter. 

Både orden ljus och advent upprepas här. Pedagogen håller nu upp en tomtebild i filt material 

och frågar vad som fattas på tomten. Barnen ropar högt: “Skägg!” Pedagogen förklarar att 

tomten är ledsen för att han saknar skägg och berättar att de ska klistra på en bit skägg på 

honom varje dag. “Varsågod!” säger hen vänd till ett av barnen och räcker fram lite bomull. 

“Nu får du ta mycket lim”, säger pedagogen. Därefter utbrister hen med klagan i rösten “Åh, 

tomten. Stackaren, han har inget skägg!” 

5.2 Analys av Helene Jonasson 

I det följande diskuteras observationerna i relation till forskningsfrågorna 1 och 2. 

Observation 1 

1 Vilka ord väljer pedagogen att förklara? Sker det på pedagogens eller ett/flera barns 

initiativ? 

De ord pedagogen väljer att förklara vid denna samling är substantiven ljus, advent, 

adventsljusstake, samt räkneorden en, två, tre och fyra. Det handlar alltså om vardagsord, men 

som vi vet utgör de en nödvändig grund till det som senare blir barnets skolspråk. Enligt 

Lindberg (2002) beror många barns problem i skolan just på att de inte behärskar det språk de 
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förutsätts kunna använda och förstå, inom de olika skolämnena, och de så kallade 

vardagsorden utgör en viktig grund till det framtida skolspråket. Just ordförrådet är det 

absolut viktigaste för framtida skolframgång för barn som studerar på sitt andraspråk, menar 

Saville-Troike (1984, i Lindberg, 2002).  Substantiven är dessutom konkreta, det vill säga av 

en sådan sort att vi kan röra vid dem. 

De abstrakta substantiven blir trots allt en del av vår vokabulär så småningom, men i just 

dessa barns ålder är de nog för komplexa för att förstås. Räkneorden, å andra sidan, kan ses 

som en naturlig följd av att det är fyra ljus i adventsljusstaken, men kanske är de bara nya ord 

för de allra minsta i gruppen. Introduktionen av de nya orden sker helt på pedagogens 

initiativ. Adventsljusstaken står i barnens blickfång då pedagogen placerat den precis framför 

sig, så att barnen aktiveras visuellt. Pedagogen använder handen till att peka på ett ljus, och 

istället för att säga ordet lockar hen de av barnen som redan kan ordet att säga det. Hen 

använder sig så att säga av det faktum att vissa av de äldre barnen redan behärskar begreppet. 

Däremot tycks det vara helt nytt för de yngsta 

Pedagogen bibehåller barnens intresse genom att utmana dem med ännu en fråga. Hen 

undrar varför man har fyra ljus i ljusstaken och ber barnen att räkna till fyra tillsammans. 

Borgunn (2003) framhåller att integration är något som sker i samspel med andra, vilket 

pedagogen i exemplet tar fasta på enligt min bedömning. Alla barn rabblar i kör tillsammans 

med pedagogen, de använder alltså både rösten och sin hörsel för att pränta in siffrorna. 

Ladberg (2003) betonar vikten av att låta barnet använda språket i ett visst sammanhang eller i 

en aktivitet. Då pedagogen insisterar med sin fråga om anledningen till antalet ljus säger ett 

barn att det är för att det blir jul snart. Jul är ett ord som engagerar även de yngsta, för det vet 

man vad det är. Kanske får ljus extra positiva konnotationer på så sätt. 

Pedagogen utnyttjar det intresse hen väckt hos barnen genom att berätta om hur vi tänder 

ett ljus decembers första söndag och så vidare. Hen introducerar orden advent och 

adventsljusstake genom att peka mot ljusstaken och tala om att en sådan kallas 

adventsljusstake och att varje söndag fram till jul även kallas för advent. 

Sedan berättar hen att de ska tjuvstarta lite genom att tända ett av ljusen redan nu. Att 

pedagogen använder ordet tjuv tror jag det ligger ett syfte bakom. Hen vill nog ge sken av att 

det är något lite förbjudet och spännande som är i görningen. Hen säger åt barnen att sitta 

stilla så att de inte bränner sig. Nu visar pedagogen barnen en gul lapp formad som en 

ljuslåga. Hen uppmanar åter barnen att säga vad det är vilket de gör. Barnen ropar åter att det 

är ett ljus, och pedagogen säger att det stämmer men att lågan kanske är lite för stor. Hen 

frågar barnen om de tror att den passar, och låter ett av barnen fästa papperslågan på det första 
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ljuset i pappljusstaken som är uppklistrad i fönstret. I förskolans läroplan står att ”förskolan 

ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin 

förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra” (Lpfö98:10). Enligt min åsikt arbetar pedagogen i fråga 

genomgående i linje med dessa riktlinjer. 

 
Observation 2  
Orden som förklaras vid denna samling är substantiven ljus, skägg och räkneorden två, nio 

och tjugonio. Flera av orden har med julen att göra och introduktionen sker även nu på 

pedagogens initiativ, men hen låter de barn som redan kan vissa av orden säga dem först. På 

så vis lär de övriga barn. Här kan vi åter referera till Borgunn (2003) som framhåller att 

integration sker i samspel med andra. Därefter upprepar man tillsammans. I princip går det till 

på samma vis med siffrorna. Pedagogen pekar på almanackan där dagens datum står. På en 

direkt fråga från pedagogen svarar de barn som vet att en tvåa och en nia bildar siffran 29. 

Pedagogen uppmuntrar barnen att lära varandra, och synliggör den kunskap som redan 

finns i gruppen. Här övar barnet i ett sammanhang vilket enligt Ladberg (2003) tillhör sådant 

en pedagog bör tänka på i sitt språkutvecklande arbete med barn. Förfarande handlar det i 

princip om sådant man kan “ta på”, eller åtminstone sådant som är synligt i någon form. 

Pedagogerna i förskolan tycks arbeta på ett väldigt konkret sätt genom att orden eller 

begreppen som introduceras lätt kan förmedlas genom bilder, gester, rörelser, rim och ramsor 

eller olika former av fysisk aktivitet. Säljö (2000) menar att individen genom att utforska 

olika objekt såväl fysiskt som mentalt konstruerar kunskap, och att kunskap byggs upp mellan 

människor genom kommunikation och interaktion med andra. Några andra säkerligen nya ord 

nämns även då pedagogen läser dikten för barnen, men dessa förklaras inte närmare vid det 

här tillfället. 

2 Vilka strategier använder pedagogen, det vill säga hur väljer hen att förklara ordet? 

Använder hen synonymer, visar upp ett objekt, använder kroppen, gester eller grimaser, 

rösten, upprepning, exemplifiering, eller låter ett annat barn förklara? 

Observation 1  

I det här fallet använder pedagogen flera strategier. Då temat är julen är det främst ord 

relaterade till den som tas upp. Pedagogen använder gester och pekar för att uppmärksamma 

barnen på adventsljusstaken i papp som hänger i fönstret, alltså en bild föreställande en riktig 

adventsljusstake men mycket större. Hen använder också en riktig adventsljusstake i vilken 

hen tänder det första ljuset. Det handlar med andra ord om att pedagogen visar barnen ett 
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objekt. Här skapar hen stämning kring händelsen med röstens och kroppsspråkets hjälp. 

Pedagogen låter barnet använda språket i ett sammanhang, och att förstå hur olika saker 

hänger ihop, vilket underlättar språkinlärningen (Ladberg, 2003). Hen uppmanar barnen att 

inte gå nära ljuset, för då kan de bränna sig. Det tända ljuset tycks tilltala barnen rent visuellt. 

Därefter får barnen delta genom att ett av dem får fästa papp lågan på pappersljusstaken i 

fönstret. Barnet aktiveras alltså även fysiskt i detta, och inte minst mentalt. 

Det blir ett sätt att involvera barnet i dess inlärningsprocess genom att barnet själv deltar i 

en aktivitet, och det för språkinlärningen så viktiga samspelet uppstår. Dessutom aktiveras 

barnet i samma aktivitet som pedagogen precis genomfört, om än mest som en slags 

spegelbild av denna. Det är viktigt att barnet både får höra och använda språket samt att det 

utmanas i sin språkinlärning (Flerspråkighet i förskolan - ett referens- och metodmaterial, 

2009). Orden används även i ett sammanhang genom att pedagogen berättar vad som händer. 

På så vis exemplifieras de nya begreppen. Överlag arbetar pedagogen helt i linje med Lpfö98, 

i vilken förskolans ansvar för att stimulera barns språkutveckling framhålls, samt vikten av att 

stimulera och utmana dem i deras språk- och kommunikationsutveckling.  

Siffrorna tränar barnen på genom upprepning och detta sker kontinuerligt då övriga ljus 

tänds ända fram till jul. Det blir till en slags ramsa som barnen kommer att öva på idag och 

flera veckor framåt. Språkinlärningen sker alltså även i ett sammanhang för barnen. Överlag 

använder pedagogen kroppen för att peka, nicka och på andra sätt uppmärksamma barnen på 

var de bör rikta blicken. Rösten är ett annat av pedagogens viktiga instrument. Den använder 

hen inte minst för att uppmuntra då barnen gör något bra. Enligt Vygotsky är samspelet med 

andra en nödvändighet för barnets språkutveckling och dess tänkande något som utvecklas i 

den verbala interaktionen med andra (Standberg, 2006). Enligt mina bedömningar arbetar 

pedagogen i exemplet på så sätt, genom att hela tiden involvera barnen såväl känslomässigt 

som mentalt och fysiskt i det som sker.  

Sammanfattningsvis använder sig pedagogen i observation 1 av flera strategier såsom 

gester, att visa upp ett objekt, rösten, använda sin kropp, och låter på sätt och vis ett annat 

barn förklara något genom att aktivera det fysiskt i en aktivitet samt genom exemplifiering. 

 

Observation 2 

Pedagogen introducerar orden genom att göra barnen nyfikna, samtidigt som hen ger dem en 

utmaning. Hen börjar med att visa upp något positivt för barnen - en tomte. Här ser jag hur 

pedagogen aktivt använder sig av sitt ansikte som ett sätt att förmedla budskapet. Hen spärrar 

upp ögonen och formar munnen till ett “o” som för att visa förvåning eller förundran. De 
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flesta av barnen har redan hört talas om julen och associerar tomten till något spännande och 

roligt. Pedagogen arbetar här aktivt med den för inlärningen så viktiga atmosfären, vilket är 

något som Ladberg (2003) framhåller som essentiellt då det gäller barns språkutveckling.  

Att något finns i ett kuvert som måste öppnas gör att barnen förstår att det kan handla om “en 

hemlighet”, vilket gör att de engageras emotionellt och blir extra intresserade och 

uppmärksamma 

 När pedagogen talar om vad kuvertet innehåller viskar hen för att ytterligare understryka 

att det handlar om något viktigt och spännande. Här uppmuntrar pedagogen och bjuder in dem 

till samspel vilket är en förutsättning för språkutveckling g, enligt Vygotky. Vad gäller 

tomtens skägg använder sig pedagogen återigen av något barn känner till och som väcker 

positiva associationer hos dem. Pedagogen engagerar dem känslomässigt genom att åter 

använda sin röst, nu på ett sätt som ger sken av att tomten är ledsen och behöver deras hjälp. 

Barnen involveras även rent fysiskt i aktiviteten och naturligtvis visuellt. Att fästa tomtens 

skägg är en skapande verksamhet som man sedan kan följa upp genom att prata om det. Ett av 

förskolan uppdrag är just att arbeta med skapande verksamhet med olika uttrycksformer 

(Lpfö98).  

Nu säger pedagogen: “Ser ni, ser ni tomten? Han har något i handen! Jag vågar inte sträcka 

in handen så jag tänkte be Iron Man om hjälp” (ett av barnen har en Iron Man-tröja på sig). 

Pedagogen uppmanar på så vis till deltagande i aktiviteten. Barnet tar kuvertet tomten har i 

handen och fröken öppnar det och läser: “När första ljuset brinner…” och läser dikten för 

barnen. “Tror ni vi lär oss det här till jul?” frågar hen dem. Sedan läser hon dikten och barnen 

får läsa efter. Pedagogen använder alltså ramsor för att barnen ska lära sig något, och de (för 

vissa av barnen) nya orden sätts in i ett sammanhang. 

Rytmen i språket gör dessutom att begreppen sätter sig i barnens medvetande på ett 

speciellt sätt i enlighet med Lpfö98 som betonar vikten av att leka med ord.  Både orden ljus 

och advent upprepas här och orden brinner och tändas nämns också. Dessa förklaras dock 

inte närmare, kanske har barnen förstått dem ändå. Vid samling 2 använder pedagogen sig 

också av ett flertal strategier, nämligen att visa upp ett objekt, gester/grimaser, rösten, 

upprepning samt exemplifiering. 

5.3 Diskussion av resultat författare Helene Jonasson 

Syftet med vår studie är att titta närmare på hur förskolepedagoger arbetar för att stimulera 

flerspråkiga barn i deras språkutveckling, med fokus på ordförklaringar och ordförråd. Min analys 
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visar att det under de samlingar jag närvarade vid vanligtvis är pedagogen som introducerar nya 

ord och begrepp. Eftersom ordförrådet är en central del av det så kallade skolspråket och står i 

direkt relation till läsförståelsen i ett senare skede (enligt bland andra Lindberg, 2002) upplevde 

jag det som logiskt att arbeta som pedagogerna gör i dessa fall. Av naturliga skäl kommer det 

främst att handla om introduktion av rena vardagsord i förskoleåldern, men dessa utgör en 

nödvändig bas för att kunna bygga vidare på barnets framtida språk. 

På förskolan jag besökte arbetar pedagogerna aktivt även med de flerspråkiga barnens 

förstaspråk genom att uppmuntra dem att också använda det. Vid uppropen i början av samlingen 

var det exempelvis vanligt att några av barnen, då deras namns ropades upp, svarade “Sí” eller 

“Da”. En spansktalande pedagog i personalen lär också barnen sånger på spanska. För att 

återknyta till Vygostky märks det tydligt att samspelet är en förutsättning för att barnet ska kunna 

lära sig ett språk. Pedagogens ständiga arbete med att repetera, sjunga, rimma, och uppmana till 

repetition är därför ett utmärkt verktyg för att hjälpa barnet med dess språkutveckling. För att 

kunna göra detta använder sig pedagogen av ett antal olika strategier. 

Flera ord och begrepp förklaras genom att pedagogen visar upp det objekt hen vill förklara, 

som när hen till exempel ställer en adventsljusstake framför sig, men också med gester, bilder, 

genom att låta barnen delta på diverse sätt genom rörelse, sång, rim och ramsor och olika former 

av fysisk aktivitet. Även i detta synliggörs Vygotskys teorier om att samspelet mellan individer är 

en nödvändighet för språkinlärning (Strandberg, 2006) och att barnet ska aktiveras i sin egen 

inlärningsprocess. Ladberg (2003) menar att barnet måste få öva språket i ett sammanhang eller i 

en aktivitet. Det var vanligtvis så arbetet med språket under samlingarna gick till. För att återgå 

till situationen med adventsljusstaken använder sig pedagogen både av en riktig sådan, men även 

av en i papp som hon låter ett av barnen fästa papperslågan vid. 

 Pedagogen aktiverar barnen genom att skapa ett intresse för det språkliga uttrycket. Bland 

annat ställer hon frågor till barnen, och uppmanar dem att delta. Detta arbetssätt stämmer väl 

överens med vad som sägs i förskolans läroplan om att “stimulera varje barns språkutveckling”, 

vilket jag såg flera exempel på under samlingarna. Även aktiviteterna med språk och rytm i olika 

former blir ett sätt att befästa det språkliga uttrycket i barnets medvetande, liksom skapande 

verksamhet på vilken följer en diskussion om det som skapats, som då ett av barnen får fästa 

tomtens skägg. 

I läroplan för förskolan står att “förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett 

nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” och dessutom att barnen ska 

“stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling”. Jag anser mig ha fått 
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belägg för att allt detta uppfylls grundat på mina observationer. När det gäller vilken ordtyp 

pedagogen väljer att förklara är det svårt att dra några konkreta slutsatser av studien. 

Flera substantiv (ljus, advent, adventsljusstake, skägg) men även adjektiv och räkneord 

förekom. Dessa får nog anses tillhöra vardagsspråket, även om “skolspråk” är en 

svårförklarlig term. Enligt Vygotsky är samspelet mellan olika individer en förutsättning för 

att språkutveckling ska kunna äga rum (Strandberg, 2006). Enligt Vygotskys teorier ska 

barnet vara aktivt i den egna inlärningsprocessen. Båda de samlingar jag närvarat vid tycker 

jag är utmärkta exempel på detta, pedagogen involverar ständigt barnen i det som görs och 

diskuteras. Säljö framhåller vikten av att den som ska lära sig något nytt behöver utforska sin 

omgivning såväl fysiskt som mentalt, vilket också synliggörs vid båda dessa samlingar. 

 Säljö (2000) menar att kunskap skapas i kommunikationen och interaktionen mellan 

människor, och detta är något som pedagogen verkligen tar på allvar. Både samspelet mellan 

barn och vuxna och mellan barn är nödvändig (Svensson, 1998). Pedagogen som höll i 

samlingarna jag observerade såg till att barnen fick öva på nya ord både tillsammans med 

pedagogen och med varandra. Det är viktigt att låta barnet öva språket i ett sammanhang eller 

en aktivitet, menar Ladberg (2003). Barnen får under samling 1 först bekanta sig med de ord 

de ska lära sig, nämligen ljus och adventsljusstake genom att se riktiga sådana då pedagogen 

tänder ett av ljusen och berättar. Därefter pratar man mer om ljusen och ett av barnen får delta 

i en slags spegling av det pedagogen gör, och hen spelar även skickligt på barnens känslor, i 

ordets positiva bemärkelse. 

Pedagogen skapar intresse och positiva associationer hos barnen. Hen väver även ihop de 

olika momenten på ett intressant sätt, vilket gör att man som åskådare upplever att det finns 

“en röd tråd” i händelseförloppet. Ladberg (2003) framhåller atmosfären som en viktig 

komponent för språkinlärning. Att barnen tillåts öva språket i skapande verksamhet är annat 

som betonas. Allt detta gör pedagogen genom att hen på ett lekfullt sätt låter barnen bekanta 

sig med de nya orden för att därefter själv aktivt göra något praktiskt av det de lärt sig. 

5.4 Observationer Shiva Dabiri 

En kort beskrivning av de två observationerna: 

Observation1, Pedagog A: tid: 09. 30 - 09.40 

Samlingen äger rum i förskolans lekrum. Barnen i gruppen är fem till antalet och i åldrarna 

fyra och fem år gamla. En pedagog närvarar. 
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Samlingen börjar med en sång men barnen tycks inte vara koncentrerade på uppgiften. 

Pedagogen introducerar aktiviteten genom att vifta med en påse i luften. Hen nästan viskar 

“Ska vi se vad vi har i påsen?”. Pedagogen verkar fånga barnens intresse i det ögonblicket. 

Barnen nickar och pedagogen viskar igen “ Jag vill se att ni sitter still”. Barnen gör som 

pedagogen säger och de tystnar för att höra bättre, enligt min tolkning. Pedagogen öppnar 

påsen försiktigt och spänner ögonen i barnen, hen grimaser med ansiktet.  Barnen sitter helt 

stilla nu, det ser ut som om de har glömt bort tid och rum. Det är enda som intresserar dem för 

tillfället tycks vara pedagogens rörelser och påsens innehåll. Pedagogen stoppar in sin hand i 

påsen och säger “Jag känner något som är mjukt och vill komma upp ur påsen, vad tror ni det 

är?” Ett barn skakar på huvudet, andra barn rycker på axlarna. 

Observation 2, Pedagog B, tid: 10.00 - 10.15 . 

 Samlingen äger rum i skogen i förskolans närområde. Barngruppen består av tio femåringar, 

och två pedagoger närvarar. 

Vid det här tillfället ska barnen på utflykt i skogen och jag följer med dem och två pedagoger 

dit. Efter en ganska lång promenad stannar vi på en plats där barngruppen brukar vara en gång 

i veckan. Pedagog B har planerat både aktiviteten och de praktiska sakerna inför dagens 

utflykt.  Hen bjuder först barnen på varsin frukt för att de ska återhämta sig inför samlingen. 

Därefter tar pedagog B fram en vit duk med några bilder på, som hen lägger på marken. 

Barnen sitter på var sitt underlägg i en ring på marken. Bilderna föreställer saker som 

barngruppen hittade vid sitt senaste besök till skogen, bland annat en kotte, granbarr, tallbarr 

och liljekonvalj. Pedagog B inbjuder barnen till samtal genom att fråga om de kommer ihåg 

vad de hittade i skogen sist. Barnen tittar på bilderna och börjar säga namnen på föremålen på 

bilderna. Pedagogen lyfter upp en bild i taget medan barnen säger namnen. Då momentet är 

klart ber pedagog B barnen att gå och hämta liknande växter som de på bilderna, för att sedan 

visa dem för sina kamrater. Samlingen avslutas genom att barnen får berätta om sina föremål 

för gruppen.  

5.5 Analys av Shiva Dabiri 

I det följande diskuteras observationerna i relation till forskningsfrågorna 1 och 2. 

Vilka ord väljer pedagogen att förklara? Sker det på pedagogens eller ett/flera barns initiativ? 

Observation 1 

1- Orden som pedagog A introducerar är adjektiven mjuk och lång. 
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2-Det är pedagogen som tar initiativet att förklara de valda orden ur sången. De sjöng “Var 

bor du lilla råtta” tillsammans och ordförklaringen sker enbart med andra ord och genom 

bilderna som hen visar för barnen. Då de sjunger sången visar pedagogen en bild av en hatt 

samtidigt. Jag antar vid tillfället att det skulle komma fler ordförklaringar i slutet av sången. 

Ett moment som inträffade och påverkade att samlingen avslutades var bland annat när en 

annan pedagog kom in plötsligt och sa ”Vi är klara med andra grupps påklädning i hallen, du 

kan skicka ut barnen så hjälps vi åt” och därefter gick tillbaka till hallen. Pedagog A avslutade 

samlingen med en gång och bad barnen att gå till hallen och klä på sig. Det blev inget samtal 

kring barnens frågor eller funderingar efter dagens samling. I samma ögonblick som barnen 

reser på sig och går ut till hallen hör jag hur barn X säger “Äter man smultron (suckar) och 

tittar på barn Y. Hen (rycker på axlarna) och svarar: Vet inte. Barn X säger ”Äter råtta gris 

korv”? Barn Y: (höjer rösten, vänder sig mot det andra barnet) och säger ”Jag vet inte ” 

medan de går tillsammans mot hallen. 

 Enligt Benckert (2008) är samtal efter aktiviteter extra värdefullt för barnen. Hon menar 

att det är viktigt att pedagogen skapar ett positivt klimat där motparten känner sig fri att tänka, 

känna och fråga om sina funderingar samt får en innehållsrik feedback utan värderingar. 

Samtalet mellan barnen hörde inte pedagogen eftersom hon var tvungen att snabbt lägga 

tillbaka sångbilderna i påsen och vara i hallen för att hjälpa barnen med påklädningen. Mitt 

intryck är att pedagogiskt arbete syftar till att väcka barns intresse och motivera dem för 

inlärning men när de väl blivit intresserade är pedagogen inte tillgänglig. Min mening är att 

pedagogen i det beskrivna fallet inte har tid att förklara svåra ord i slutet av samlingen. 

Pedagogerna planerar att varje samling ska ge barnen möjlighet att diskutera med varandra, 

men de blir avbrutna på grund av tidsbrist. Här kan paralleller dras till Vygotsky som menade 

att allt som individen kan göra på egen hand kan hen göra med hjälp av andra (Sandvik, 

2011). I undersökningen sökte barnet efter förklaringar på två begrepp, nämligen smultron 

och jazz. Hens sökning efter förståelse för begreppen gick vidare till ett annat barn men utan 

framgång. Pedagogen kanske tog för givet att barnen förstod alla ord eftersom de fick se 

bilder som representerade dem, och valde kanske därför att inte förklara orden.  Under 

observationen insåg jag att pedagogen gör allt hon kan för att gynna barnens språkutveckling 

men att tidsbrist inte låter hen ge barnen större tal utrymme. 

Observation 2  

1 - Orden som förklarades av pedagog B var kotte, granbarr, tallbarr samt liljekonvalj. 

2 - Enligt pedagog B, hade några barn vid det senaste besöket i skogen pratat om kotte, 

granbarr och tallbarr. Hen valde därför dessa ord för att alla barn i gruppen skulle kunna 
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arbeta med just de begreppen. Pedagogen valde själv ordet liljekonvalj eftersom barnen 

misstagit det för lingon. 

3 - Pedagog B tog initiativet utifrån några barns frågor och intresse. Pedagog B är extra tydlig 

då hen förklarar ordet liljekonvalj. När hen visar bilden frågar hen om de går att äta, varpå 

barnen svarar “Nej” tillsammans. Pedagog B förklarar därefter ordet ännu en gång för ett barn 

med behov av särskilt stöd, efter att barnet kommit springande och ropat “Titta, jag hittade 

lingon!” 

Pedagog B arbetade även med naturkunskap när hen ställer frågan “Är det en buske eller ett 

träd?”, med matematik när hen frågar “är det lång eller kort tallbarr ” samtidigt som hen 

arbetar med språkinlärningen. Enligt Benckert (2003: 93-97) tror ofta pedagoger och andra 

vuxna att så kallade “vardagsord” även är lätta att förstå för tvåspråkiga barn. Benckert menar 

att ordförrådet skall byggas upp i konkreta situationer vilket också utvecklar läs- och 

skrivinlärning. Barn behöver både bada i språket och bli stimulerade i sin utveckling 

(Benckert, 2008:97). Min uppfattning är att pedagog B berikar barnens ordförråd genom att 

namnge de begrepp som barnen ser på bild och sedan även i verkligheten. Generellt gäller i 

samtal att man tvingas att formulera sig så att talet bli begripligt för andra, vilket gör att man 

tvingas att arbeta med sitt språk. 

 Samtalet mellan barn och pedagog ska inte bygga på frågor som innehåller givna svar, 

vilket innebär att barnets svar begränsas till enstaka ord, hävdar Benckert (2008:101). I 

läroplanen står att barnen ska ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och 

lösning (Lpfö98:6). 

Forskningsfråga 2. Vilka strategier använder pedagogen, det vill säga hur väljer hen att 

förklara ordet? 

Pedagogen A (observation1) använder sig av följande fem strategier: 

1- Visar ett objekt (bild av ett smultron) som aktiverar barnets syn, samtidigt som de sjunger. 

2- Sjunger tillsammans med barnenen. Barnens hörsel aktiverades till exempel under sången 

“Vad gör du klockan 8”.  

3- Pedagog A använder sig av sitt tonläge, hen förstärker rekvisitan och gör rösten mer 

nyansrik och inlevelsefull, när hen viftar med en påse i luften och viskar “ Ska vi se vad vi har 

i påsen?”  Barnen gjorde som pedagogen bad och blev tysta för att höra bättre. Hen lyckas i 

det ögonblicket att fånga barnens intresse. 

4- Pedagogens kroppsspråk för att få ännu mer uppmärksamhet av barnen.  Ett exempel var 

när hen försiktigt öppnar påsen och spänner ögonen i barnen. Hen gör även olika grimaser 
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med ansiktet. Hen väcker barnens nyfikenhet under samlingen, det enda som gjorde barnen 

blev intresserade i den stunden var pedagogens rörelser och påsens innehåll. 

5- Stöttning, pedagog A bekräftade barnen när de hade hittat rätt svar men tillåter dem ändå 

att själva bilda sig en uppfattning genom att komma fram till det rätta svaret. Exempelvis 

nickar pedagogen då hen säger ”Jag tror att det är en råtta, men jag tar ut den så ni få se vad 

det är”. 

Pedagog B (observation2) använder sig av följande fyra strategier: 

1- Hen lägger bilder i en rad på den vita duken och stimulerar på så vis barnens syn. Därefter 

visar hen barnen en bild i taget på ordet som ska läras ut, exempelvis med den första bilden 

som föreställer ett granbarr. Hen visar en bild av en kotte och barnen säger “Det är en kotte”. 

Pedagogen frågar “Vem äter kottar?” och barnen svarar “Ekorren”. På det viset får barnen 

ordet i ett sammanhang som ger dem större förståelse för det. 

2 - Repetition tillsammans av alla orden, samtidigt som barnen hör både sin egen röst och de 

andra barnen i gruppen. Därefter får barnen ytterligare en möjlighet att höra ordet uttalas 

korrekt genom att pedagogen använder det i en fråga. Ett exempel på detta är då barnen 

tillsammans ropar “Granbarr” som svar på pedagogens fråga. Då hen frågar om de är korta 

eller långa ropar barnen att de är korta. 

3- Barnens känsel, genom att de känner på föremålet i sina händer. De får alltså se det i 

verkligheten och knyta an till det i den fysiska kontexten. 

4- Pedagogen låter ett barn förklara ordet genom att det ges ett uppdrag att utföra. Hen säger 

exempelvis “Kan ni gå och hämta en liknande sak/växt som den på bilderna vi tittade på och 

något som ni vill visa för era kompisar?” . Detta ger barnen möjlighet att göra egna 

jämförelser mellan föremålen de hittar och de på bilderna. Därefter får vart och ett av barnen 

berätta för gruppen vad de har hittat. Om någon inte kom ihåg namnet på föremålet ställde 

pedagogen frågan till de andra barnen för att de skulle ge rätt svar. På detta vis får barnen 

tydlig återkoppling, och som avslutning får de ännu en gång med hjälp av varandra repetera 

begreppen. Samtidigt ger det pedagogen en möjlighet till formativ bedömning och att avgöra 

vilka begrepp man bör arbeta vidare med.  

5- Pedagog B stöttar barnen då hen säger “Ni är duktiga för ni kommer ihåg vad de heter” och 

då hen vid ett annat tillfälle bekräftar dem med sitt leende. 

Förutom de nämnda strategierna arbetar pedagogerna med förutsättningar för lärande 

genom att de skapar goda lärandemiljöer. Detta ser jag genom att pedagog A genom sin 

beskrivning inbjuder barnen till samtal och ger dem tid att tänka innan de svarar på frågorna 

som hen ställer, som när hen säger “Jag känner något som är mjukt och vill komma upp ur 
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påsen, vad tror ni det är?” Ett barn gissar att det är “en katt” och pedagogen stöttar och 

försöker hjälpa till genom att säga “En katt har ganska lång svans men det här djuret har ännu 

längre svans, men hans kropp är mindre än kattens”. Denna förklaring ger barnen en 

vägledning, vilket leder till att ett annat barn kommer på att rätt svar är “en råtta”. Pedagog B 

bjuder även barnen på varsin frukt före samlingen, vatten och underlägg. Detta gör att barnen 

återhämtar sig efter den långa promenaden samt undviker att de blir blöta och fryser då de 

sitter direkt på marken i skogen. Pedagogen fångar barnens intresse genom att ta fram en vit 

duk som hen lägger på marken. På så vis förstår barnen vad de förväntas fokusera på. 

5.6 Diskussion av resultat författare Shiva Dabiri 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar och ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra (Lpfö, 98:7) I det anser jag att det framgår vilken 

tonvikt skolverket lägger på pedagogens arbetssätt vad gäller att främja barns 

språkutveckling. Det är detta som ligger till grund för vår studies syfte, nämligen att studera 

pedagogens arbetssätt med flerspråkiga barn. Vi har i undersökningen koncentrerat oss på 

ordförklaring, ordförråd, stöttning och skolspråk. Lindberg (2002:83) menar att ordförråd är 

en viktig del i språkfärdigheten, vilket ger bra förutsättningar för lärandet. Gibbons (2008) 

hävdar att ordförråd är en central del av det vi kallar skolspråk, vilket innebär ett mer 

komplext språk av abstrakt karaktär. 

Enligt min tolkning av studien kan det vara vardagsrutiner som hindrar det pedagogiska 

arbetet med ordförklaring och språkfärdighet som ständigt ska pågå i förskolan. Om vi tittar 

närmare på observation 1 lägger pedagogen stor vikt vid att skapa en nära relation med barnen 

och väcka deras intresse genom att använda språkpåsen med bilder. Tyvärr avbryts arbetet på 

grund av påklädningen, vilket gör att hen även missar barnens funderingar och frågor om 

betydelsen av smultron och jazz.  Jag är övertygad om att pedagogen skulle ha tagit tillfället i 

akt att förklara orden för barnen i hallen medan de klär på sig, om hen hade hört barnen söka 

efter en förklaring. Att förklara innebörden av ett ord, även synonymen, är mycket 

betydelsefullt för barns språkutveckling. I situationen jag här beskriver ser vi att det är lätt 

hänt att barnens frågor försvinner “i luften”. 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande och utveckling samt 

stimulera barns lärande genom att erbjuda en trygg verksamhet med omsorg enligt Lpfö98. 

Gibbons (2008) lyfter fram en användbar strategi i det språkutvecklande arbetet som hon 
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kallar stöttning, vilket är en nödvändig och tillfällig hjälp för att barnet ska komma vidare i 

sin utveckling (i Benckert, 2008). Sandvik (2001:39) ”definierar stöttning “som pedagogens 

vägledning inom vissa ramar vilket leder barnet mot större insikt i sina egna läroprocesser”. 

 Sandvik framhåller att vi genom stöttning kan leda individen till Vygotskys utvecklings zon 

eftersom zoner inte är begränsade till något bestämt område utan gäller alla områden. Enligt 

Benckert (2008) är stöttning det viktigaste barnet behöver för att komma vidare i sin 

språkutveckling. Stöttning ska leda det framåt mot nya färdigheter, ny förståelse och nya 

begrepp (ibid, 2008). Enligt min tolkning av observation 1 finns det inte tid för pedagogen att 

hinna stötta barnen i exemplet genom ordförklaring. 

Pedagog B stöttar barnen när de går igenom alla bilder genom att säga “Ni är duktiga för 

att ni kommer ihåg vad de heter”. Här berömmer hen barnen medan hen förklarar varför. 

Sedan ler hen och försöker att ta ögonkontakt med var och en som sitter i ringen. Då inser jag 

att pedagogen även bekräftar den enskilda individen, genom att hen visar att hen ser vart och 

ett av barnen och vad de gör. Hen stöttar barnen med leenden då barnen letar efter föremål i 

skogen. Då förmedlar pedagogen att hen är nöjd med att vara delaktig i barnens uppdrag. Hen 

stöttar dem även med rösten, genom att ge positiva signaler genom att glatt ropa “Braa, jag 

väntar här på er”. 

Pedagog B samtalar med barnen om begreppen kotte, granbarr, tallbarr och liljekonvalj 

och ger utrymme till vart och ett av barnen att berätta vad de har hittat. Om någon inte 

kommer ihåg namnet på föremålet ställer pedagogen frågan till de andra barnen för att de ska 

säga rätt svar. Detta kopplar jag till Vygotskys sociokulturella teori vilken utgår från att 

individens språkutveckling sker i samspel med andra. Pedagog B visar vid tillfället även sin 

uppskattning genom att applådera och tacka barnen för samarbetet. 

Jag inser att språkinlärning i just denna observation hör till kategorin situationsberoende, 

det vill säga att barnen kunde referera till platsen där de befann sig. För att barns språk ska 

kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt inriktat mot skolrelaterade språkfärdigheter, anser jag att 

de behöver lära sig i situations oberoende sammanhang. Pedagogen kan utmana barnens 

potential genom att utgå från en konkret kontext för att senare kunna gå vidare till en högre 

kognitiv nivå. Ett exempel på detta är utflykten i skogen då barnen får bekanta sig med 

begreppen kotte, granbarr, tallbarr och liljekonvalj. Därefter kan de arbeta med begreppen i 

olika form på förskolan, kanske genom att göra böcker med bilder av dessa. 

 Barn har olika sätt att lära, vilket är en trolig orsak till att man använder sig av olika 

estetiska arbetssätt i förskolan såsom sång, bild, skapande och drama. I mitt material anser jag 

att pedagogerna använder sig mest av bild och sång. Det kan vara bra att använda sig av 
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skapande, drama och böcker som en vidare utvecklingsstrategi för att stödja barnens 

begreppsbildning. Nauclér hävdar att barnets begreppsbildning går hand i hand med dess 

språkutveckling. I samma veva som barnet förstår och uppfattar sin omvärld skapar det bilder 

av företeelser i omvärlden (Nauclér, 1993).  

Jag anser att min studie visar att problemet i pedagogiskt arbete (enligt observation 1.2) är 

att det visserligen syftar till att väcka barns intresse och motivera dem för inlärning, men när 

de väl blivit intresserade är pedagogen inte alltid tillgänglig, eller också är arbete enbart 

kopplat till en specifik plats, som exempelvis skogen. Detta visar att pedagogerna strävar efter 

barnens språkutveckling men i verkligheten blir de av olika anledningar begränsade i sitt 

arbete. Det märks inte minst vid samlingen i skogen, då pedagogen under en begränsad tid 

måste ge barnen tid för att promenera till skogen och tillbaka till förskolan, aktiviteten i 

skogen, fri lek och även en buffert för oväntade händelser. 

 Jag är övertygad om att pedagogerna gör allt de kan för att gynna barnets språkutveckling 

men tidsbrist lägger hinder i vägen bland annat för barnets tal utrymme. Ett exempel på detta 

som jag nämnde tidigare är då samlingen avbröts på grund av att pedagogerna var tvungna att 

hinna i tid med barnens påklädning under observation 1. Under observationerna insåg jag att 

barnen associerade orden långt och mjuk genom pedagogens förklaring men därefter inte fick 

någon förklaring till innebörden och betydelsen av orden smultron och jazz. 

Nauclér (1993:25) förklarar att ibland lär sig barn ord som de inte förstår betydelsen av, 

vilket gör att de associerar till olika saker och begrepp i svenska språket på ett felaktigt sätt. 

Ett annat exempel visade sig under observation 2 då barnen fick lära sig betydelsen av tallbarr 

men utan att få använda ordet i ett sammanhang. Jag menar att pedagogen i sitt arbete kan 

tänka till mer angående tal utrymme, ordförklaring och tid när det gäller språkutveckling. 

Ladberg (2003) menar att pedagogen i sitt arbete bör tänka noggrant på de tre viktiga 

hörnstenarna tal utrymme, tid och atmosfär. Enligt Nauclér (1993) har förskolan en viktig roll 

för barns socialisation in i skriftspråket genom att de får samtala med vuxna och andra barn, 

och genom sagoläsning och lekrollar/ dramalekar. 

I en mångkulturell förskola är det viktigt att pedagogen är medveten om barnens 

kompetens när det gäller språkutveckling. Liksom en byggnadsställning håller upp huset som 

håller på att uppföras, ska pedagogen på samma sätt stödja barnens språkutveckling. Vi 

märker i observation 1 tydligt hur barngruppen fokuserade på sången och pedagogens 

kroppsspråk när det gäller sång med bilder. Även i observation 2 motiverar pedagogen barnen 

med hjälp av bilder, vilket jag tolkar som att hen är medveten om att bilderna utgör ett 

uppenbart stöd för barnens successiva litteracitetsutveckling, det vill säga konkreta aktiviteter 
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med direkt eller indirekt koppling till en text. Benckert (2008) framhåller att för att 

språkutvecklande arbete ska kunna genomföras behöver omständigheterna planeras i förväg, i 

form av stimulans, motivation, likhet, olikhet och tal utrymme. 

Under observation 2 insåg jag att pedagogen planerat väl inför skogsbesöket. Hen tog även 

bilder av föremål som barnen hade hittat i skogen för vidare arbete och dokumentation. 

Sandvik (2001:137) menar att planering och kartläggning ger förskollärarna ett redskap för 

systematisk dokumentation, vilket ger återkoppling både för det enskilda barnets 

språkutveckling och dess samspel med andra barn och vuxna i förskolan. Jag inser att det i 

pedagogiskt arbete är mycket viktigt att i efterhand gå igenom vilket syftet är och vilka 

metoder som använts, samt hur en aktivitet utfördes och varför ett visst innehåll valdes just i 

den aktiviteten. 

Benckert (2008) skriver att planering ur ett andraspråksperspektiv ska lägga fokus på 

innehåll, form/ funktion och en ständig användning av språket. Min analys av de två 

observationerna visar att pedagogerna försöker att planera ur ett andraspråksperspektiv. Den 

ena pedagogen förklarar orden långt och mjuk som hen troligen förutsätter kan vara svåra för 

flerspråkiga barn. Den andra pedagogen väljer att förklara ord som har med skogen att göra då 

dessa kan skilja sig mycket mellan olika länder. Pedagogen utgår här i sin planering från ett 

andraspråksperspektiv. Det såg jag till exempel under en samling då pedagogen genom samtal 

med barnen bildar sig en uppfattning om vilka ord de kan och vilka som är nya. Däremot 

använder sig pedagogen inte av orden i skriftlig form som en strategi för att arbeta vidare med 

dem, vilket skulle kunna göras genom att använda faktaböcker eller tidningar för att utvidga 

barnets ordförståelse samtidigt som man lägger grunden för skolspråket. 

Under min studie undrade jag över modersmålsundervisning på just denna förskola. Enligt 

vad pedagogen berättade för mig finns det varken pengar, tid, eller språkligt kompetent 

personal, vilket gör att modersmålsundervisningen lyser med sin frånvaro här. Det innebär att 

denna undervisning, som är det viktigaste i flerspråkiga barns tidiga språkutveckling, får 

barnet först i skolåldern. Pedagogernas arbetssätt under mina observationer visar dock att 

barns språkutveckling inte är helt beroende av modersmålsundervisning. Även pedagogens 

engagemang i arbetet med att introducera nya begrepp, vilket ger flerspråkiga barn bättre 

förförståelse, har också stor betydelse för deras språkutveckling.  
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6 Gemensam diskussion  

I våra respektive studier fann vi många likheter i pedagogernas arbetssätt med barnens 

språkutveckling, trots att den ena förskolan var mer heterogen och den andra homogen vad 

gällde barnens språkliga bakgrund. Pedagogerna på båda förskolorna försökte ständigt att 

involvera så många som möjligt av barnens sinnen i lärandet. Detta tror vi är ett utmärkt 

arbetssätt för att underlätta för barnet i dess språkutveckling. Andra gemensamma nämnare 

såg vi i pedagogernas arbete med sånger, rim, ramsor, upprepning och användning av 

bildmaterial, samt att de genomgående använde sig av kroppsspråk och gester. Samtliga 

pedagoger bekräftade barnen med leenden och andra positiva ansiktsuttryck, och använde sin 

röst för att förmedla olika känslor.  

Pedagogerna stöttade även barnen genom att gå in med vissa ord. Vi uppfattade också att 

det fanns ett syfte med aktiviteterna, eller “en röd tråd” i arbetssättet oavsett temat för 

samlingen. De ord pedagogerna valde att förklara var i samtliga fall så kallade vardagsord. De 

anknöt till närområdet och annat aktuellt, såsom naturen och julen. Vid de samlingar vi 

närvarade vid var det pedagogen som tog initiativet till att introducera ny vokabulär, ibland 

pådriven av att ett barn på olika sätt signalerade att något var svårt. Pedagogerna vid de båda 

förskolorna väljer även att lägga samlingen vid samma tid varje vecka. Samtliga pedagoger 

hade, enligt vår bedömning, planerat noggrant inför samlingen. 

Om vi däremot tittar på skillnader var dessa inte lika många. När det gäller vilka ord 

pedagogen valde att förklara hade hen på förskolan där Helene observerade utgått från 

vokabulär relaterad till julen, medan pedagog A i Shivas observation arbetade med ord för 

sådant man kommit i kontakt med i skogen, och pedagog B utgick från sådant som antogs 

vara svårt för barnen. Det handlade som tidigare nämnts om vardagsord, kanske ibland av 

gammal vana. Med det menar vi att pedagogen kopplade ordet till situationen man befann sig 

i men inte utvecklade resonemanget vidare genom att exempelvis använda någon text eller 

litteratur i syfte att utveckla ett mer situations oberoende språk. Några olikheter vi fann, dock 

utan direkt relation till forskningsfrågorna, är det antal pedagoger som deltog vid samlingarna, 

samt att en av dem ägde rum utomhus till skillnad från de övriga. 

 Pedagogen som observerades av Helene Jonasson använde sig i observation 1 av gester, 

att visa upp ett objekt, rösten, sin kropp, exemplifiering, och lät på sätt och vis ett annat barn 

förklara något genom att aktivera det fysiskt i en aktivitet. Vid samling 2 använde sig 

pedagogen också av ett flertal strategier, nämligen att visa upp ett objekt, gester/grimaser, 



 33 

rösten, upprepning samt exemplifiering. De pedagoger som observerades av Shiva Dabiri 

använde sig av olika tonlägen - det vill säga rösten, grimaser och leenden, kroppsspråk, 

ögonkontakt och även muntligt beröm beroende på situationen. I observationerna använde sig 

pedagogerna även av tystnad. Då och då nickade de när barnen pratade, och visade på så vis 

att de lyssnade på dem, vilket i vi menar är en utmärkt strategi. 

Något som förvånade oss är att det tycks finnas en tendens att använda samma material på 

samma sätt oavsett hur gruppen ser ut. Vi menar att det borde vara möjligt att introducera nya 

texter och sånger beroende på den specifika barngruppens intressen, behov, kunskaper, 

språkprofil och tidigare erfarenheter. Ett exempel skulle kunna vara att den traditionella 

sången “Imse vimse spindel” kombineras med, eller byts ut mot den nyare versionen “Imse 

vimse spindel rock”. 

Författare Shiva upplevde vid en av sina observationer att pedagogen blev avbruten och 

inte hade planerat tillräckligt noggrant enligt tidsschemat. Pedagogen tycktes inte hinna med 

allt hen planerat för, trots att det här inte rörde sig om någon stor grupp barn. Samtidigt inser 

vi att tidsbrist är ett känt problem inom förskolans verksamhet, vilket leder till att många av 

barnens funderingar inte följs upp. Pedagogerna lyckas visserligen ofta väcka ett intresse hos 

barnet, men tvingas avbryta den pågående aktiviteten för att tiden är knapp och en annan 

aktivitet måste påbörjas. Till följd av detta blir det sällan tid över för repetition av nya ord, 

frågor eller intressanta diskussioner. Vi menar att barnet måste få använda det nya ordet eller 

begreppet i ett sammanhang för att befästa det i minnet. Det ligger dessutom på pedagogens 

ansvar att på olika sätt förklara ordet. Detta ger barnet möjlighet att utveckla det ordförråd 

som ska ligga till grund för det framtida skolspråket. Ordförrådet är, som tidigare nämnts, en 

förutsättning för framtida skolframgång för den som studerar på sitt andraspråk (Saville-

Troike, 1984 i Lindberg, 2000). Detta är själva grunden till varför pedagogens arbete med 

barns språkutveckling i tidiga år är så viktig. 

6.1 Didaktiska implikationer 

Vad gäller didaktiska implikationer för förskolans verksamhet, och idéer för densamma, är ett 

förslag att ge de olika aktiviteterna mer tid. Detta gäller inte minst samlingar och andra 

tillfällen då pedagog och barn arbetar aktivt med språket. Exempelvis kan pedagogen skriva 

ner nya ord som hen inte hinner förklara. Risken finns annars att ett specifikt ord av barnet 

enbart kopplas till ett visst sammanhang, alltså blir situationsberoende. Här kan vi dra en 

parallell till oss vuxna, även vi bör ta tillvara tillfället då informationen är färsk för att bäst 
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kunna dra nytta av den. Pedagogerna vi observerade ställde ofta frågor till barnen. Ofta var 

dessa dock inte tillräckligt öppna för att erbjuda barnen möjlighet att ge ett genomtänkt svar, 

eller att utveckla ett resonemang kring något, kanske beroende på tidsbrist eller andra 

faktorer. Även barnens frågor hamnade ibland “mellan stolarna” i stressen och bullret på 

förskolan.  

Ett förslag kan vara att inte ha samling direkt i samband med lunch, då barnen mitt på 

dagen ofta är trötta och inte mottagliga för att arbeta med språket. Samlingen blir tyvärr 

ibland ett sätt att samla barnen och lugna dem inför nästaaktivitet istället för att ses som en 

värdefull möjlighet till att arbeta med språkutveckling. Det kan i sin tur leda till att samlingen 

förlorar i värde hos barnen. En annan idé är att varken ha en fast tid eller plats för 

samlingstillfället, utan att improvisera beroende på dagsform, barnens ålder och liknande. 

Precis som vi sett under våra observationer anser vi att pedagogerna även fortsättningsvis kan 

använda ett stort utbud av medel och ta många sinnen i anspråk i det språkutvecklande 

arbetet. Samlingstillfällena bör värderas för de viktiga språkutvecklande tillfällen de skulle 

kunna vara.  

Det ligger också i förskolans intresse att förnya sig och hänga med i samhällets utveckling. 

Vi tror därför på att kombinera det traditionella med det mer moderna, som i exemplet med 

sången “Imse vimse spindel”. Vi menar att det lätt blir mycket upprepning, samt att man i 

större utsträckning kunde ta tillvara ny teknologi, ny litteratur samt använda sig av flera olika 

kulturer i lärandet. Arbetet med olika estetiska uttrycksformer är grundläggande i förskolan, 

vilket vi också observerat i form av musik, användandet av bilder och andra visuella 

hjälpmedel. Däremot tycks drama inte ha någon roll alls, åtminstone inte under samlingarna 

på de förskolor där vi observerade, trots att det i högsta grad fångar barns intresse och berör 

dem. Att använda drama som metod har visat sig ha mycket positiv inverkan på barns språk. 

Det främjar även inlevelseförmåga och empati hos barn, samt deras kroppsuppfattning. Flera 

sinnen aktiveras dessutom genom det. Drama är ett sätt att använda sinne och kropp vilket 

Piaget framhåller i sin devis learning by doing. Sådant som lärs i leken minns barnen lättare, 

eftersom det blir en positiv upplevelse som berikar barnet (Erberth & Rasmusson, 2008). 

Detsamma gäller naturligtvis rörelse och dans som ligger mycket nära drama som 

uttrycksform. Här vill vi återknyta till Vygotsky och teorin om den närmaste 

utvecklingszonen. Beprövad erfarenhet visar att drama har mycket goda effekter på barns 

koncentration, sociala samspel, samarbete, samt utvecklar deras förmåga att lyssna, berätta, 

reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar.  
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Vi menar därför att drama som arbetssätt borde få ta minst lika stor plats som musik och bild 

gör i förskolans verksamhet idag.  Även litteratur kan ges större plats på förskolan. Sandvik 

(2001) framhåller att den ger barnen ett ökat ordförråd på områden som inte tillhör 

vardagsspråket. Ordförrådet är en central del av skolspråket som ger läsaren en större förståelse 

av texten menar Lindberg (2002). Det visar oss hur viktigt det är i barns språkutveckling att 

pedagogen ständigt använder sig av litteratur som stödjer skolspråket.  Litteraturen låter barnen 

tolka, uppleva nya världar där inga svar med nödvändighet är rätta eller felaktiga, samt aktiverar 

deras fantasi. 

Skolverket (2011) lyfter i sin forskningsöversikt fram att pedagogerna ofta använder sig av 

böcker i form av högläsning vid vila, lämning/hämtning i förskolan, vilket inte alltid leder till att 

barnen lär sig eftersom de inte är mottagliga. Förslagsvis kan pedagog B efter skogsbesöket göra 

egna böcker med barnen som en aktivitet, och på så vis förena det talade och det skrivna språket. 

Då hör barnen ordet flera gånger, till exempel ”tallbarr” och tränar genom repetition. De använder 

ordet i en mening och förstår dess innebörd.  Sedan arbetar barnen med händerna skapande till 

exempel kan de rita bilder till boken och befästa språket. Därefter ser de ordet tillsammans med 

vuxna under högläsning. Pedagogen kan även utveckla arbetet vidare genom teater/drama. 

Pedagogen kan också fylla på barnets ordförråd både under sitt planerade och oplanerade 

arbete, vilket ger stora möjligheter till språklig träning. Det är viktigt att pedagogen planerar 

aktiviteter men det är lika viktigt med oplanerad aktivitet när det gäller språkutveckling. Vi 

menar att barnet utvecklar sin språkliga förmåga även utanför samlingen om pedagogen är 

närvarande, flexibel och inte blir stressad i sitt arbete. Här tänker vi oss att det kan vara 

vardagsrutiner som hindrar det pedagogiska arbete som ständigt bör pågå i förskolan. 

6.2 Slutord 
 

Vår tolkning av materialet visar att det språkutvecklande arbetet vid de fyra samlingar vi 

närvarat vid sker på ett likartat sätt på de båda förskolorna i studien. Vi vill understryka att vi 

inser att förskolepedagogens dagliga arbete är en stor utmaning med allt vad det innebär av 

tidspress och inte sällan stora barngrupper. Dock tror vi att det ligger ett värde i att lägga extra 

krut på språket trots att tiden ibland är knapp. Självklart måste verksamhetens rutiner följas av 

pedagogerna, men vi menar att det viktigaste i deras uppdrag är att främja barnens 

språkutveckling. Forskning visar att språket utgör en mycket viktig del av barnets identitet, 

genom vilket det blir delaktigt i socialisationsprocessen och gruppens värderingar (Nauclér, 
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1993). Vi menar därför att det skulle vara väl använda resurser och är övertygade om att 

arbetet kommer att betala sig i framtiden. 
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8 Bilaga 1 brev till vårdnadshavare 

 

 

 

 

 

 

Hej!      datum 

 

Jag är en lärarstudent som läser min sista termin på lärarutbildningen. Jag ska skriva en uppsats 

om språkutveckling, med fokus på förskolepedagogers arbete. För att få ut bästa möjliga resultat 

av studien behöver jag göra observationer. Jag behöver er tillåtelse för att få genomföra 

undersökningen på ditt barns avdelning. Alla uppgifter som framkommer av observationen 

kommer endast att användas i undersökningens syfte. Förskolan och barn förblir anonyma.  

 

Jag är tacksam för svar så snart som möjligt. Om du har frågor går det bra att kontakta 

XXXXXX 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 
�   Observation i klassrummet godkännes 

 
�   Observation i klassrummet godkännes ej 

 

 

 

Barnets namn:_______________________________________________________________ 

 

 

Målsmans underskrift:_________________________________________________________ 
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9 Bilaga 2 observationsschema 

Tid  Situation/Plats  Ordförklaring  Stöttning pedagogens 

strategi 

Tid  

     

 

 

 


