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Abstrakt:

Syftet är att undersöka ett arbetssätt för att stödja barn med annat modersmål än
svenska i deras språkutveckling på svenska, med fokus på ordförrådsutveckling.
· Att beskriva arbetssättet så som pedagogerna beskriver det.
· Hur kan man konkretisera ord och ords betydelse?
· Har föräldrar sett någon utveckling i sina barns ordförråd? I så fall vilken?
· Vilka för- och nackdelar har arbetssättet och hur kan det utvecklas?

Studien är kvalitativ, en fallstudie har gjorts på en förskola där majoriteten av barnen
har svenska som sitt andraspråk. Materialet utgörs av intervjuer med pedagoger, som
arbetat med bokprojekt som metod för att stimulera språkutvecklingen av svenska
språket, och föräldrar vars barn deltagit i projektet.

Resultatet visar att projektets styrka är att det stärker gruppgemenskapen i
barngruppen vilket också får positiv effekt på språkutvecklingen. Bokprojektet ger
möjlighet till stöd i upprepningar, konkret material, skapande, lek och en bredd på
olika scaffoldingstrategier som pedagogerna tillämpar. Utifrån ett
ordinlärningsperspektiv tyder resultatet på att projektet varit mest effektivt för barn
som redan kan tillräcklig svenska för att förstå sammanhanget i boken. Bara två av de
fyra föräldrarna som intervjuats ger exempel på ord som kan knytas till förskolans
bokprojekt. Arbetssättet brister i att pedagogerna valt en enda och för vissa barn
mycket svår bok. I studien ges inga exempel på att projektboken läses på
modersmålet. I förhållande till tidigare forskning framstår det som en stor brist.

Förslag på utveckling: Fler och enklare böcker, stöd på modersmålet, knyta
språkutvecklande lekar till projektet och utveckla ett tydligt planeringsunderlag för
pedagogerna där målen från läroplanen följs upp.

Nyckelord: Andraspråk i förskolan, Bokprojekt i förskolan, Barnlitteratur och
andraspråksutveckling
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1. Inledning
Det här arbetet handlar om ett arbetssätt för hur barnböcker kan användas för att stödja förskolebarn
med svenska som andraspråk i deras utveckling av svenska språket. Pedagogerna i studien ville vända
en trend där barn inte lärde sig svenska och barngrupperna var stökiga. Ur det behovet skapades en
metod där skönlitteratur var utgångspunkten för lärandet i barngruppen. Arbetssättet var tänkt att ge
barnen en djupförståelse av ord och begrepp. Därför valde pedagogerna att arbeta i projekt kring en
bok. Upprepning, fördjupning, upplevelser och bearbetning med en bok som utgångspunkt under ett
helt läsår var tänkt att skapa gemenskap och ett lustfyllt lärande men framför allt stödja
språkutvecklingen av svenskan. Fungerar ett sådant arbetssätt?

Ämnet är aktuellt då bristande kunskaper i svenska språket i många sammanhang pekas ut som en av
orsakerna till skolsvårigheter längre upp i åldrarna. Även barnböcker i förskolan är mycket i ropet nu.
Genom böckerna ska barnen möta begrepp och utveckla ordförrådet. De ska få erfarenheter av
skriftspråket så som att börja känna igen dess tecken och börja förstå hur skrift används som bevarare
av det sagda/budskapet. Metoderna och arbetssätten är många och det finns mycket skrivet om
liknande arbetssätt med projekt kring barnböcker i förskolan, men inte kopplat till
andraspråksutveckling. En pedagog i min studie uttryckte att hon upplevde ett traditionellt arbetssätt
som otillräcklig stimulans, att ”orden inte fastnade hos barnen” vid bokläsande. Hon menade att barnen
saknade upplevelser av begrepp och ordförståelse i så stor utsträckning att förståelsen av boken uteblev
och inget intresse för böcker väcktes i barngruppen. Barnen fick inte ut allt det positiva som var tänkt i
bokläsningssituationerna. Därför handlar det här arbetet om att undersöka och utveckla verksamheten
utifrån de särskilda krav som inlärningen av ett andraspråk ställer i förhållande till böcker och
bokläsning.

I mitt yrkesutövande upplever jag att det i förskolan finns en känsla av att man som pedagog inte räcker
till och att man saknar verktyg för att tackla problemen.
Det finns en stor enighet hos förskolans personal om att roten till många av de problem som barn har
är svårigheter i utvecklingen av språket. Språket är bärare av tankar och möjliggörare av socialt samspel.
Språket bygger på orden och deras betydelser och funktioner. Därför är ordinlärningen utgångspunkt
för mitt arbete. I förskolan finns det gott om goda intentioner men kunskap om pedagogiska metoder
och strategier för att effektivisera ordinlärningen på ett andraspråk är däremot bristvaror.

I och med den reviderade läroplanen (Lpfö 98) blir förskollärarens ansvar för att leda och organisera
arbetslaget tydligare. Jag upplever, som många andra, tidsbrist och att jag inte hinner med att utveckla
arbetssätt som bygger på forskning inom ämnet. Det är svårt att nå målen i läroplanen, därför vill jag
ägna mitt examensarbete till att förena praktik med teori om andraspråksutveckling. Hur skulle ett
effektivt arbetssätt för ordinlärning kunna se ut? Vad är viktigt att ta med i planeringen och vad skapar
goda förutsättningar för ordinlärning för alla barn? Det är frågor som jag och många andra förskollärare
står inför. Därför handlar det här arbetet om just det.

Studien som arbetet bygger på är gjord på en förskola i en Stockholmsförort där en övervägande
majoritet av barnen hade svenska som sitt andra språk. För många av barnen på förskolan där studien
är gjord är förskolan det enda sammanhanget där de möter svenska språket. Det ställer höga krav på
kvalitén på förskolans språkutvecklande arbetssätt. Däremot är behovet av arbetssätt som tar hänsyn till
barns skilda förutsättningar varken ett isolerat behov hos barn med svenska som sitt andra språk eller
ett isolerat storstadsbehov.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet är att undersöka ett arbetssätt för att stödja barn med annat modersmål än svenska i deras
språkutveckling på svenska, med fokus på ordförrådsutveckling.
· Att beskriva arbetssättet så som pedagogerna beskriver det.
· Hur kan man konkretisera ord och ords betydelse?
· Har föräldrar sett någon utveckling i sina barns ordförråd? I så fall vilken?
· Vilka för- och nackdelar har arbetssättet och hur kan det utvecklas?

2.1  Relevans

På senare år har det skett en tydlig ökning av intresset för ämnet andraspråk i förskolan. Det finns
svensk och internationell forskning inom områden som exempelvis hur småbarn lär sig ett andraspråk,
arbetssätt i förskolan och pedagogers inställning till barn med annat modersmål. Det är dock ett väldigt
komplext och stort område. Jag har inte funnit särskilt mycket forskning om arbetssätt och metoder i
förskolan.

Lpfö 98 är tydlig i språkets ställning för lärande.

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga
stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet
och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får
bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. (Lpfö 98 sid 7)

Lpfö 98 innehåller omfattande mål på området språk och språk i relation till kunskaper, så som
förmågan att resonera, och språk i relation till normer och värden så som förmågan att samtal kring och
ge utryck för sina egna ställningstaganden. Målen omfattar alla barn i förskolan. Nedan följer några
exempel på mål hämtade ur Lpfö 98.

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin

omvärld,
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå

andras perspektiv,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och

samtala om dessa,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband
mellan begrepp,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om
naturvetenskap,

• barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. (Lpfö 98 sid 10)

För att sträva efter att uppfylla dessa mål inom språkområdet krävs att pedagogerna har goda kunskaper
om olika barns förutsättningar att lära. Kunskapen om andraspråksutveckling och interkulturellt lärande
är i en rad studier identifierade som ett bristområde (se t ex Skans 2011, Kultti 2012) inom svensk
förskola. För att försäkra sig om att verksamheten vilar på forskning och beprövad metod (skollagen
kap1 §5) krävs undersökningar av metoders effektivitet för att stödja barn med annat modersmål  i
deras utveckling av svenskan. I det sammanhanget är min studie relevant då den inriktar sig på att
beskriva vad pedagogerna beskriver att de gör och vilken påverkan det kan sägas ha på barnens
språkutveckling och möjligheter till språkutveckling.
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3.  Litteraturgenomgång/ tidigare forskning
I det här avsnittet presenterar jag fyra tidigare studier som undersökt flerspråkighet i förskolan samt en
bok som behandlar ett bokprojekt i förskolan men som ej är knutet till flerspråkighet. Den litteratur
som nedan följer har haft betydelse för mitt arbete då jag tolkat mitt resultat i förhållande till den.

3.1 Anders Skans (2011)
En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken
Anders Skans har gjort en fallstudie på en förskola i Malmö som beskrivs arbeta interkulturellt. På
förskolan undersökte Skans personalens språkutvecklande arbete utifrån de didaktiska frågorna hur och
vad. Studien bygger på intervjuer med pedagoger samt observationer av rutinsituationer och planerade
aktiviteter. Skans undersökte hur modersmål och konkret språkstöd användes i de olika kontexterna
och vad som lärdes ut. För mitt arbete är studien intressant för att han har undersökt
sagoläsningssituationer och smågruppsaktiviteter. Skans kommer fram till att när pedagogerna i studien
använde konkret material så avgjordes val av böcker och de ord som konkretiserades av vilket material
som var lätt att tillgå. Det rörde sig då om olika djur och vardagsföremål. De aktiviteter då
språkutveckling stod i fokus var sagoläsning i helgrupp eller samlingar. Pedagoger med annat
modersmål gav instruktioner på modersmålet eller översatte enstaka ord. Skans menar att det är mera
effektivt att barn med ett annat modersmål först får höra sagan på modersmålet i en liten grupp och
därefter delta i stor grupp med konkret material. Sagoläsningssituationen följde en tydlig struktur.
Strukturen på aktiviteten tenderar i Skans studie att överskugga barnens möjlighet att ta egna initiativ
eller ställa frågor. De språkstimulerande aktiviteternas innehåll var skilda från rutinsituationer och
smågruppsaktiviteter. I smågruppsaktiviteter eller fria leksituationer användes inte språkstöd genom
konkret material eller annan vuxenstyrd språkinlärning. Däremot använde pedagogerna modersmål och
teckenkommunikation. Skans använder sig av Øzerks modell och menar att ett flerspråkigt lärande
bygger på att språkutveckling och kunskapsutveckling går hand i hand och inte ska skiljas åt. Han ser en
risk i att flerspråkiga förskolor fokuserar på språkinlärning och isolerar detta från kunskapsutvecklingen.
Han för ett resonemang om att läroplanen har förstärkt lärandets roll i förskolan. Den flerspråkiga
förskolan måste sträva efter att ge barnen ett kunskapsspråk som utvecklas tillsammans med
kunskaperna för att uppnå målen. Förskolan behöver planera för att ge ett innehåll, ord och
erfarenheter som ligger utanför hemsituationen.

3.2  Anne Kultti (2012)
Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande
Kulttis avhandling är en studie av situationen för 10 barn med svenska som andraspråk på deras
förskolor. Barnen var mellan 1.6 år och 3 år gamla och gick på 8 olika förskolor. Kultti gjorde
observationer av de flerspråkiga barnens deltagande i sagoläsning, samlingar, lek och måltidsituationer
under sex månader. Förskolorna där studien gjordes låg i områden med olika socioekonomisk prägel
och barnens modersmål varierade. Kultti kommer fram till att förskolan ger gott om utrymme för
lärande där pedagogerna agerar modell och där barnens deltagande inte kräver ett språkligt bidrag. I
exempelvis sångsamlingar godtogs rörelse som aktivt deltagande.
När barnen lekte med andra barn beskriver Kultti hur barnen i studien i stor utsträckning använde sig
av att härma och göra lika som kamraterna. Barnen använder sig av dessa strategier för att ta kontakt
med kamrater och hålla lekar vid liv. Att leka en känd situation från förskolans vardag var en annan av
de strategier som barnen använde sig av för att få igång gemenskap med andra barn. Kultti menar att
barn på så vis bygger upp ”kulturella lekmanus” kring en gemensam förståelse av det som föreställs och
hur man ska agera. Vad som leks och hur leken utvecklas är beroende av barnens erfarenheter och
tillgång på artefakter. Utifrån det lyfter Kultti vikten av gruppaktiviteter med pedagogisk stöttning som
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metod för att öka samspelet och samarbetet barn emellan. Hon menar att barn i samspel med andra
barn eller pedagoger kring ett visst tema eller material utmanas i den proximala zonen. Aktiviteterna
som erbjuds ska vara utformas så att de ger utrymme för barn, som på förskolan lär sig att använda sitt
andra språk, att använda även icke språkliga strategier och upprepning för att vara aktiva deltagande i
ett språkligt sammanhang. För mitt arbete är Kulttis avhandling intressant därför att hon studerat
sagoläsning i barngrupp. I sagoläsningsituationen har Kultti studerat bokläsning i liten grupp och visar
då hur pedagogen använder olika strategier för olika böcker. En bok lästes genom att ta vara på barnens
egna initiativ och vidareutveckla barnens bidrag. Pedagogen riktade sin uppmärksamhet genom frågor
till både individ och grupp. Barnen fick peka på bilderna och kommentera. En annan bok lästes som
monolog av pedagogen. Barnen förväntades lyssna och sedan knyta det lästa till nästa aktivitet. Kultti
menar att barnen på så vis fick erfarenheter av olika sätt att läsa en bok. Olika bokläsningssituationer
omges av olika normer och regler som barnen skolas in i successivt. Erfarenheter barnen gjorde i
bokläsningssituationer återspeglades senare i deras lekar med böcker.
Kulttis studie visar att förskolan är en institution där svenska språket dominerar och där barn med
annat modersmål sällan uppmuntras att tala modersmålet av pedagoger. Undantagen i studien gällde
engelska och då en pedagog talade sitt modersmål med ett barn med samma modersmål. I studien talar
barnen sitt modersmål med andra barn om det finns barn med gemensamt modersmål i samma grupp.
Kultti problematiserar osynliggörandet av barnens modersmål eftersom det kan ge ojämlika villkor till
språkutveckling, samtidigt som att stärka svenska som gemensamt språk i förskolan ger enligt Kultti en
inkluderande effekt när barnen har olika språklig bakgrund. Barnen i studien tycks redan innan 3-
årsåldern ha utvecklat en förståelse för de olika språkens olika funktion. De visar enligt Kultti stor
medvetenhet om vilka språk som kan talas med vem och i vilka situationer.

3.3 Åsa Ljunggren (2013)
Erbjudanden till kommunikation i en flerspråkig förskola. Fria och riktade
handlingsområden
Ljunggren har i sin licentiatuppsats studerat hur barnen på en flerspråkig förskola kommunicerar främst
med varandra och vad som möjliggjort den specifika kommunikationssituationen. Hon har observerat
barn i fria leksituationer och i måltidsituationer. Ljunggren har använt sig av Edward Reeds teori och
Affordancebegreppet när hon undersökt barnens möjligheter till kommunikation. Hon översätter det
till erbjudande och ger det en betydelse som jag tolkar som möjliggörande, alltså vad som erbjudits
material, aktivitet eller organisation av tid och rum, men också de regler och normer som förmedlats
från pedagogerna. I studien framgår att barn i samspel med andra barn bearbetar språket på många
olika nivåer. Det gemensamma meningsskapandet initierat av barn och barn emellan karaktäriseras av
vilda kast i innehållet där fantasi, tidigare erfarenheter och olika artefakter spelar en betydande roll för
kommunikationens form och innehåll. Barnen som observerades uppfann nya ord när behov uppstod i
kommunikationen. De lärde av varandra och de lärde ut till varandra. Ljunggren menar att dessa
språkliga aktiviteter har stor betydelse för barns lärande och bör i större utsträckning stimuleras.
Ljungrens observationer bekräftar Reeds teori att vilka lekar som leks och vilka ämnen som barnen
samtalar kring bestäms av de förutsättningar som pedagogerna ger i form av organisation av tid, rum
och tillhandahållandet av material samt vilka regler som gäller i barngruppen.
För min studie är hennes arbete intressant för att det just lyfter fram vikten av att som pedagog
organisera för att ta vara på och möjliggöra barns kommunikation sinsemellan i språkutvecklande syfte.
Hon sätter med sin forskning fokus på pedagogens makt över vilka språkdomäner barnen utvecklar,
upptäcker och uppfinner ett språk i.

3.4 Monica Axelsson (2005)
Utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning -Målområde språkutveckling och
skolresultat
Stärkta trådar -Flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap
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Rapporten är den andra utvärderingen av Stockholms deltagande i den så kallade storstadssatsningen i
början av 2000-talet. Ett av flera områden i storstadssatsningen var att förbättra språkfärdigheter och
skolframgång. Hela rapporten utgörs av 3 olika studier av flerspråkiga barn i skolan och förskolan. En
av dessa är särskilt intressant för mitt arbete då den bygger på en studie av litteracitetsutveckling hos
flerspråkiga barn i förskolan. Monica Axelsson har observerat olika litteracitetsutvecklande aktiviteter
på fem olika förskolor i Stockholm ht 2002, vt 2003 och vt 2004. De flesta barn i studien är fem år
gamla. Studien undersöker hur barnen förhåller sig till både litteracitet på modersmålet och på svenska.
Axelsson menar att det trots att det finns uttryckt i läroplanen att förskolan ska stödja flerspråkig
utveckling så domineras förskolan av det svenska språket. Bortsett från att det i några fall fanns
välkomstfraser på olika språk och olika alfabet uppsatta i hallar så domineras litteracitetsutvecklingen på
förskolorna helt av svenska skriftspråket. Det fanns på förskolorna barnböcker på andra språk för
föräldrar att låna och för barn att bläddra i. Axelsson problematiserar kring att det finns sociala och
kulturella skillnader i berättarkulturer och barns socialisation in i litteracitet. Hon beskriver det som om
det är den svenska godnattsagomodellen som är normen för litteraciteskulturen på förskolorna.
Förskolorna ser som sin uppgift att sprida den svenska normen till modersmålet och läsningen i
hemmet. Andra kulturers litteracitet beaktas inte, menar hon, och på så sätt tas inte barns erfarenheter
av litteracitetshändelser utanför förskolan till vara. Det finns också en risk för att pedagogerna
omedvetet förmedlar bilden av svensk litteraciteskultur som högerstående och att barnens kultur i
hemmet skulle vara ovidkommande för barnens litteracitetsutveckling. Axelsson ser en risk för att
barnens inställning till modersmålet och den egna kulturella identiteten påverkas av de signaler som
förskolan sänder ut när svensk kultur görs till norm.

Axelsson beskriver pedagogernas bokarbete och sagoläsning som att det finns flera olika sätt att läsa en
bok. Ett sätt är monologisk läsning då barnen bara förväntas lyssna. Pedagogerna läser till exempel
böcker för barnen på vilan. Barnen förväntas då inte ge några egna bidrag utan förhoppningsvis somna
till bokläsningen. Så förekommer två typer av dialogisk läsning då barnen bjuds in att lämna bidrag. Det
ena sättet är att svara på slutna frågor när pedagogen förhör barnen på innehållet. I det andra fallet
diskuteras tolkningar mera öppet. De frågor som pedagogen ställer i dessa sammanhang saknar färdiga
svar. De karakteriseras av att pedagogen vill få veta hur barnen upplever och tolkar sagan. Eller så
ställer pedagogen öppna frågor som syftar till att uppmärksamma barnen på olika detaljer i boken.

Axelsson beskriver i sin studie att dessa boksamtal har olika inslag. Barnen och den vuxne tolkar och
uppmärksammar bilderna. Det diskuteras hur karaktärers känslouttryck har illustrerats och bildspråk så
som streck som illustrerar skrik. Olika ord tas upp och betydelsen diskuteras. Barnens egna erfarenheter
knyts till berättelsen. Pedagogerna och barnen reder ut vem som gjorde vad och tolkar innehållet.
Barnen och pedagogerna läser tillsammans olika ord och diskuterar skriftspråket.
Andra sätt att bearbeta sagor är att låta barn vara med och dramatisera berättelser man tidigare läst.
Barnen i studien får också återberätta kända berättelser med flanellografbilder. Ett tredje sätt är att låta
barnen rita en bild efter sagoläsningen på en del av ett A4-papper. På andra delen skriver pedagogen
ner barnets berättelse. Barnet dikterar och den vuxne skriver och läser sedan upp vad som skrivits ner.
Under dessa aktiviteter ställer också pedagogen ytterligare öppna frågor om barnets tolkningar.
De skrivaktiviteter som barnen uppmuntras att göra i studien är att skriva sitt namn och forma sina
namn i lera.

Axelsson argumenterar för att förskolan behöver arbeta aktivt för att bredda utbudet av genrer som
erbjuds barnen så att det inte bara blir sagor. Hon efterlyser fler skrivförberedande aktiviteter och
material som uppmuntrar till att skriva. Dessutom lyfter hon vikten av att förskolan ger ett stöd i att
synliggöra barnens olika språk. Axelsson menar att barnen bör få reflektera över olikheterna och
likheterna i de olika språken och litteracitetskulturerna utan att svensk kultur och svenskt skriftspråk
har en ställning som norm.
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3.5 Marie Arnesson Eriksson (2012)
Lärandet i sagans värld – om temaarbete i förskolan och i förskoleklass.
Förskolläraren Marie Arnesson Eriksson har skrivit en bok om en förskolas arbete med sagotema. I
många år har förskolan Svejserdalen i Mölndals kommun arbetat med barnböcker som utgångspunkt
för sina sagoteman. Arnesson Eriksson beskriver hur pedagogerna väljer en saga per läsår som de sedan
arbetar med på olika sätt. Pedagogerna planerar och organiserar för att få in läroplanens mål i sagotemat.
Sagotemat blir som en röd tråd som genomsyrar hela verksamheten. I boken beskrivs hur pedagogerna
klär ut sig till sagokaraktärer och använder handdockor från boken på samlingen. Fantasin och de
gemensamma upplevelserna är grunden för arbetssättet som beskrivs som glädjefyllt och tillåtande.
Sagan finns med så väl inne som ute på gården och på skogspromenaden. Barnens möjlighet att själva
skapa sig egna relationer till karaktärerna ges stort utrymme. Boken är tänkt som inspiration till
pedagoger och förskolechefer. Boken tar inte upp hur man i projektet läser böcker utan hur pedagoger
kan göra för att ge barnen lustfyllda möten med böcker och sagor för att stimulera det lustfyllda
lärandet. Det framgår inte om det på förskolan finns barn med annat modersmål. Ämnet andraspråk
och flerspråkighet berörs inte i boken. Boken är ändå intressant för mitt arbete för att den beskriver ett
bokarbete med en bok ett helt läsår och hur pedagogerna organiserar för det. Arnesson Eriksson menar
att sagotemat skapar gemenskap i gruppen och främjar på så sätt ett gott gruppklimat. Gruppklimatet
och de många roliga upplevelserna som pedagogerna bjuder barnen på gör att barnens fantasi, språk
och lek stimuleras.

4.  Centrala begrepp
I detta avsnitt presenterar jag och förklarar begreppet andraspråk och tre begrepp ur den sociokulturella
teorin. Begreppen är centrala för hur materialet i den här studien har tolkats och förståtts.

4.1  Andraspråk
Begreppet andraspråk är nödvändigt att förklara då det är ett mycket komplext område. Jag har valt
samma definition som Skolverket anger i sitt stödmaterial Fler språk i förskolan (Skolverket 2013). I min
studie beskriver begreppet andraspråk bara att barnet påbörjat sin språkutveckling på modersmålet och
något senare påbörjat inlärningen av ett annat språk. Axelsson (2005) beskriver ytterligare ett kriterium
som definierar ett andraspråk. Det är att språket lärs in i kontakt med modersmålsanvändare av språket.
Alltså att den som lär sig ett andraspråk befinner sig i en miljö där personen kommer i kontakt med
språket och dess talare. Det skiljer andraspråksinlärning från att lära sig ett främmande språk så som
t.ex. tyska i skolan eftersom språket då lärs in i en miljö som är skild från användandet av språket i
övrigt.

Begreppet andraspråk kan leda till att man felaktigt drar slutsatsen att det rör sig om två språk, ett första
och därefter ett andra, så enkelt är det dock inte. Ett barn kan ha flera modersmål om barnet exponeras
för flera språk från början t.ex. om barnets föräldrar har olika modersmål och de bestämmer sig för att
tala sina respektive modersmål med barnen. Barn kan på så sätt ha både svenska och ett annat språk
som modersmål. Det är också möjligt att barn har två modersmål och svenska som andraspråk.
Flerspråkig kan man bli när som helst i livet då man påbörjar inlärningen av ett nytt språk. Det skiljer
sig från modersmål på det viset att man bara kan tillägna sig modersmål från starten.
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I skolverkets stödmaterial Fler språk i förskolan (2013) varnas för att likställa flerspråkighet med utländsk
bakgrund. Flerspråkighet beskriver att personen har en kompetens att uttrycka sig på flera språk och
inte, som det ibland kommit att likställas med, att personen har en bristande svenska. Att en person har
svenska som andraspråk säger inget om den personens nivå på svenska eller nivå på modersmålet. Det
markerar bara den ordning personen kommit i kontakt med språken. Det är särskilt viktigt att komma
ihåg i min studie, då barnens språksituation vid närmare betraktelse skiljer sig mycket åt. I gruppen barn
med svenska som andra språk kan skillnaderna på nivån av modersmålet och svenskan vara väldigt
stora. I gruppen barn med svenska som andra språk ingår barn som talar något av de svenska
minoritetsspråken, barn som är födda utomlands, barn som har en eller två föräldrar som har andra
modersmål än svenska. Barnen får svenska som andraspråk bara om föräldrarna väljer att tala sina
andra språk med barnen i hemmet. Det är därför viktigt att inte betrakta dessa barn som en homogen
grupp ur ett språkbehärskningsperspektiv.

Flerspråkighet hos barn är också förknippat med många myter och åsikter. I boken Tvåspråkighet med
förhinder (1996) för Hyltenstam och Tuomela ett resonemang där de menar att åsikterna om hur
hemspråksundervisningen bör bedrivas mera speglar maktförhållandena mellan majoritetskulturen och
minoritetsgrupper än hur språken lärs in och hur inlärning av ett eller flera språk påverkar inläraren.
Det har ansetts som skadligt och försvårande att lära sig flera språk samtidigt och att föräldrarna därför
ska välja ett språk åt barnet. Samtidigt som det ansetts att barn med lätthet lär sig behärska flera språk
samtidigt. Inget är helt sant. Hyltenstam och Tuomela beskriver att bakom tankar av dessa slag ligger
ofta en vision om vilket samhälle man vill uppnå. Hyltenstam och Tuomela (1996) menar att attityder
till språken spelar en avgörande roll för barnens möjlighet att utveckla sina språk allsidigt. Deras
forskning visar att ett välutvecklat förstaspråk underlättar inlärningen av ytterligare språk och främja
kunskapsutvecklingen hos barnen eftersom barnet då redan har utvecklat ett begreppssystem som stöd
för tanken och minnet men att detta inte står i kontrast till att även utveckla en hög nivå på
andraspråket. Språk ur ett inlärningsperspektiv ska inte ses som konkurrenter. Det ideala är enligt
Hyltestam & Tuomela att satsa på en allsidig flerspråkig utveckling från tidig ålder. Att utveckla ett eller
flera språk är ingen självklarhet. Ett allsidigt utvecklande av flera språk ställer krav på stimulansen av
språken. Skolverket stödjer sig på Houwers forskning som kommit fram till att ”barn behöver höra och
använda båda språken för att lära sig att behärska dem”(Skolverket 2013 sid.13). Att föräldrarna och det
omgivande samhället talar olika språk är ingen garant för att barnet lär sig båda språken. Barnets
språkbehärskning är beroende av vilka språk barnet hör och får möjlighet att tala.

Flerspråkiga samhällen är ur ett globalt perspektiv vanligare förekommande än enspråkiga samhällen. I
en diskussion om andraspråk bör dock nämnas att det är ett komplext område som är långt ifrån
okontroversiellt. Det kan bero på att språk och kulturell identitet är nära sammanlänkade. Haglund
(2004) skriver om att majoritetskulturens förhållande till olika minoritetsgruppers språkutövande är ett
uttryck för maktförhållandena mellan grupperna. Det gör att det i samhället, och inte minst på den
politiska nivån, kan finnas vitt skilda uppfattningar om företeelsen. Spridningen är så stor att vissa anser
flerspråkighet vara en viktig samhällsresurs medan andra anser att det hotar och skadar den nationella
identiteten. Haglund (2004) för ett resonemang om kultur, identitet och makt i det postmoderna
samhället där språket blivit ett medel för å ena sidan privilegierade grupper att behålla kontroll över
makt och resurser. Å andra sidan är språket ett medel för olika minoritetsgrupper att göra motstånd och
inte inordna sig i mönstret.
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Förskolan är en del av samhället och även här märks betydelsen av och variationen i pedagogers
uppfattningar och attityder till barnens modersmål. Olika språk har mycket olika status, vilket påverkar
barnens och deras familjers förhållande till modersmålet och andraspråket. Detta påverkar barnens
inlärning av språken. Ett tydligt exempel på Stockholm stads olika attityder till olika språk är att det i
Stockholm snabbt etableras friskolor, från förskolor och upp till gymnasiet, där all verksamhet är på
engelska. I den politiska debatten om skolan beskrivs att ha svenska som andraspråk som en
skolsvårighet och att det kan försvåra inlärningen av kunskaper, men ingen ifrågasätter etableringen av
friskolor som bedriver undervisning i alla ämnen på engelska. I fallet med de engelska skolorna är hela
idén att barnen inte har engelska som modersmål. Engelska ses som en viktig kompetens och att
barnen lär sig på ett andraspråk är inget som i det sammanhanget skulle försvåra inlärningen av
kunskaper. Blandningen av attityder, makt, myter och att gruppen barn med svenska som andra språk
är en icke homogen grupp gör andraspråk till en mycket komplex fråga.

I mitt arbete har jag valt att inte belysa attityder till eller uppfattningar om flerspråkighet. Jag har
begränsat mig till att bara undersöka språksituationen som beskrivs med begreppet svenska som
andraspråk och vilka särskilda krav det ställer på förskolans sätt att stimulera inlärning av nya ord och
begrepp.

4.2  Tre begrepp ur den sociokulturella teorin
Den sociokulturella teorin lanserades på 1920- och 30-talet av den ryske psykologen Lev Vygotskij. Det
är en utvecklingspsykologisk teori där barnets utveckling av språket är centralt (Hammarberg 2004
svenska som andra språk). Den grundar sig på tanken att språket utvecklas i socialt samspel med andra
och av ett behov att kommunicera. Carlsson (2012) hänvisar till bland annat Säljö (2005) och Lindqvist
(1999) och menar att intresset och lusten är de centrala drivkrafterna bakom barns erövrande av nya
färdigheter och kunskaper i en sociokulturell teoriram. Språket och tänkandet ses som beroende av
varandra och utvecklas i relation till varandra. Vad som lärs och kommuniceras är beroende på den
kultur som barnet omges av. Inom den sociokulturella teorin spelar miljön, redskap och sociala
relationer  en avgörande roll för vilken kunskap som lärs in och vilka erfarenheter individerna gör.
Interaktionen mellan barnen sinsemellan och med pedagogerna blir viktiga vägar till utveckling av
kunskap och språk. Carlsson (2012) citerar Säljö (2000) ”Att lära sig ett språk är att lära sig tänka inom
ramen för en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap” (Carlsson 2012 sid. 12).
En annan viktig ingrediens i Vygotskijs tanke om lärandet är fantasins funktion och betydelse. Vygotskij
menade att fantasin är att kunna kombinera redan kända företeelser till något nytt. Fantasin ses som en
förmåga som behöver erfarenheter och stimulans för att utvecklas.
Kultti (2012) skriver:

Det är en missuppfattning att barn är extra fantasifulla av sig själva, menar Vygotskij, och
betonar att förmågorna att kunna föreställa sig och låtsas utvecklas i kommunikativa sammanhang, där
bland annat leken har en betydelsefull plats. (Kultti 2012 sid. 19)

Inom förskolan har den sociokulturella teorin kommit att i allt större utsträckning ersätta tidigare
stadiumteorier om barns utveckling och lärande. Förskolans läroplan Lpfö 98 har ett stort fokus på
språk och språkets betydelse för lärandet. Den bygger i stor utsträckning på den sociokulturella synen
på lärande och utveckling (Skolverket 2013). För mitt arbete är det som gör den sociokulturella teorin
särskilt användbar i andraspråkssammanhang synen på språkets särställning som instrument för tanken
och att lärandet är beroende av den kultur som omger den som ska lära. Det ger utrymme för de stora
olikheter i bakgrund och erfarenheter som gruppen barn med svenska som andraspråk visar upp, vilket
de inom förskolan tidigare dominerande stadieteorierna inte gjorde, då den fokuserade på mognad i
relation till ålder.
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För mitt arbete ger en sociokulturell teori en förståelseram som ger många pedagogiska möjligheter att
effektivisera barns inlärningssituationer. Det ger mig möjligheten att titta på det sammanhang som
barnen ingår i och de riktade pedagogiska handlingarna.

4.2.1 Den proximala utvecklingszonen
Med den proximala utvecklingszonen, eller zonen för närmaste utveckling, menas området mellan vad
en person klarar på egen hand/redan kan och vad personen kan med hjälp av någon/något. Begreppet
myntades av den ryske psykologen Lev Vygotskij och används inom den sociokulturella teorin om hur
lärandet går till. Den proximala utvecklingszonen är den nivån där utvecklingen sker och erfarenheten
blir till ny kunskap. Att fortsätta att göra det man redan kan är enligt Vygotskij att ligga i den aktuella
zonen och alltså under den proximala zonen. Att ligga för högt är att barnet eller eleven inte klarar av
och inte heller förstår momentet även när denne får hjälp med det. Ligger man för högt över den
proximala zonen eller för lågt under sker ingen inlärning eller utveckling av nya kunskaper och
färdigheter. I det här arbetet är den proximala utvecklingszonen viktig eftersom tanken om att det finns
en nivå som är särskilt effektiv för inlärning får pedagogiska konsekvenser. Pedagogen ska rikta sina
ansträngningar till att hitta den proximala utvecklingszonen. Det effektiva lärandet bygger på
pedagogens observationer av barnens utveckling inom det området som pedagogen vill utveckla.
Därefter ska pedagogen anpassa pedagogiken till att ligga strax över barnens aktuella nivå. Ljunggren
(2013) hänvisar till Lindahl och menar att barnets aktiva deltagande, vilja och fantasi är viktiga för att
skapa lärsituationer.” Lindahl understryker att barnet med en vuxens hjälp kan utvecklas från en nivå till
en annan, men en viktig förutsättning är att barnets fantasi får ett stort utrymme i pedagogiken”
(Ljunggren 2013 sid.18). Pedagogens uppgift blir att effektivt använda alla dessa delar, relationer,
interaktioner, miljön och material för att stödja barnens utveckling och hitta nya utmaningar i deras
proximala utvecklingszon för lärande. Kultti (2012) hänvisar till Säljö (2000) och skriver att ”villkoren
för utveckling kan inte på ett tydligt sätt hänföras vare sig till enskilda individer, kulturella redskap eller
sociala sammanhang, utan till samverkan mellan alla dessa nivåer ” (Kultti 2012 sid. 22).

I mitt arbete med förskolebarn med svenska som andraspråk är det viktigt att förhålla sig till de mycket
skilda erfarenheterna barnen har med sig av språk. I en barngrupp med en majoriteten barn med annat
modersmål så kommer barnen att ha stor spridning på språkliga förkunskaper och begreppsbildning.
För att ligga i den proximala zonen för utveckling krävs enligt Skans (2011) en individualisering av det
pedagogiska innehållet och metoden.

4.2.2 Scaffolding
Man kan säga att scaffolding beskriver den pedagogiska konsekvensen av tanken om att lärandet ska
ske i den proximala zonen för utveckling. På svenska används också stöttning eller mediering för att
beskriva samma sak. Lidberg (2004) refererar till Maybin, Mercer och Sterer (1992) som angett två
kriterier för att pedagogens sätt att hjälpa ska kunna beskrivas som scaffolding ”Dels måste man kunna
visa att eleven lyckas lösa uppgiften med lärares hjälp, dels måste det framgå att eleven som ett resultat
av detta uppnått en högre grad av självständighet (Lidberg 2004 sid. 472).

Hammarberg (2004) beskriver scaffolding som ”tolkningar, rättelser, ifyllnader, omformuleringar och
utvecklande av det sagda” (Hammarberg 2004 sid. 65).  Scaffolding används ofta som term i
undervisning av äldre barn och vuxna med svenska som andraspråk och beskrivs då som den stöttning
inläraren får från sin mera kunniga samtalspartner. En annan form av scaffolding är kollektiv stöttning.
Exempel på scaffolding i grupp är att i smågrupper diskutera sig fram till lösningar i bearbetningen av
en text eller att läraren stöttar genom att leda eleven framåt med frågor snarare än att ge klara svar.
Begreppet tar också hänsyn till det fördjupande lärande som sker när en individ förklarar något den
känner till för någon som inte kan det. Till den som förklarar ger dessa situationer tillfällen att klä den
egna kunskapen med ord och bli medveten om sitt kunnande, vilket tar kunskapen till en annan
dimension (Lidberg 2004 sid. 473).
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I min studie avser jag med scaffolding de pedagogiska handlingar som blir konsekvensen av
pedagogernas observationer eller den ram som pedagogen medvetet skapar runt barnen i syfte att de
ska lära nya kunskaper. I sammanhang med yngre barn blir scaffolding att pedagogen inbjuder till
samtal och aktiviteter som ger utrymme för barnens egna meningsskapande utifrån sin nivå. Det blir
viktigt hur pedagogen ställer frågor till barnen och pedagogens sätt att delta i lek samt vilka material och
vilka aktiviteter pedagogen väljer att tillhandahålla barnen.

4.2.3  Språkande
Språkande är ett begrepp som i språkutvecklingssammanhang ofta används för att beskriva samtal
mellan barn och vuxna och barn sinsemellan där ett eller flera språk och uttryckssätt bidrar till ett
gemensamt meningsskapande. I förskolan är språkandet centralt för språkutvecklingen och lärandet då
begreppet syftar på den interaktion individer emellan där ny kunskap blir till. I Skolverkets stödmaterial
Flera språk i förskolan (2013) hänvisar man till Swain (2006) och menar att ”begreppet språkande tillåter
oss att fokusera på hur barn sinsemellan och med personal skapar mening i vardagen” (Skolverket 2013
sid. 10). Bjar & Liberg (2014) använder begreppet språkande för att beskriva interaktionen mellan
barnet och omgivningen i den språkliga socialisationsprocessen och lärandet. ”Det är således som
medlem av ett samhälle, en kultur i vilket språkandet är ett sätt att nyskapa, återskapa och vidmakthålla
betydelse, som man växer upp till en språkande människa” (Bjar & Liberg 2014 sid. 21).

Bjar & Liberg (2014) lyfter betydelsen av att ett barn får delta i språkande för utvecklandet av barnets
självbild och jag-uppfattning. Barnet får genom det tidiga språkandet en upplevelse av att det kan lämna
bidrag till samtalet och få gensvar. I relationer där språkandet äger rum får barnet en spegling av sig
själv. Barnets tidiga språkande initieras ofta av en vuxen som ställer stödfrågor och klär barnets bidrag
med ord. Barnet får genom sitt deltagande i språkandet med andra tillgång till förebilder för hur
språkandet går till, vilka normer och relationer som omger olika former av språkande. Om barnet möts
av uppmuntran och bekräftelse i sitt språkande ökar motiveringen att fortsätta utveckla sitt språk och
lämna nya bidrag till språkandet.

Jag väljer begreppet språkande och inte talutrymme. I mitt arbete är begreppet språkande intressant då
barnen i studien är i en fas av språkutvecklingen där alla orden och grammatiken för att beskriva
situationen eller det aktuella ämnet ännu inte lärts in. Talutrymme beskriver den möjlighet att få tala
som en individ får men inte vilket uttryck individen tillåts använda. Talutrymmet är så klart en viktig
ingrediens för möjligheten att språka, men jag behöver för det här arbetet ett begrepp som beskriver
barnets bidrag med en större öppenhet för olika typer av språkliga uttryck. Det är genom språkande
som barnet lämnar sitt aktiva bidrag och påverkar innehållet tillsammans med andra. Den språkande
aktiviteten är enligt Bjar & Liberg (2014) en förutsättning för att kunskaper om omvärlden och språk
ska utvecklas.

5.  Metod
I det här avsnittet beskriver jag hur studien är gjord, vilken metod som används, hur urvalet av
informanter gått till, hur materialet har bearbetats samt de etiska ställningstaganden som jag gjort.
Vidare presenterar jag här också den aktuella förskolan utifrån vilken information som är viktig för
arbetet så som organisation, storlek, språksituation för barnen och pedagogisk inriktning.
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5.1  Ansats
Uppsatsen är en fallstudie som utgör en del av en aktionsforskningsstudie gjord på en förskola i ett
mångkulturellt område i en större svensk stad. Hela förskolan arbetade höstterminen 2014 och
vårterminen 2015 med barnlitteratur som metod för att stödja barn med svenska som andraspråk i
deras utveckling av det svenska språket. I det arbetslag som jag arbetade i och som jag valt att
undersöka, arbetar pedagogerna med en och samma bok som utgångspunkt för sitt arbetssätt med
projekt som sträckte sig över hela läsåret. Tanken med aktionsforskning är enligt Rosenqvist &
Andrén ”att påverka och förändra den verksamhet som studeras” (2006 sid 37). I det aktuella fallet rör
det sig om att öka förståelsen för barns andraspråksutveckling av svenskan och att utveckla metoder
och arbetssätt som bygger på ”forskning och beprövad metod” (skollagen kap.1 §5) om hur barn
tillägnar sig ett andra språk genom barnlitteratur. Hela förskolan har fått gå på 3 föreläsningar i syfte att
öka förståelse för såväl andraspråk som sagoberättande. Den här uppsatsen kan sägas vara ett delmål i
ett längre utvecklingsarbete i arbetslaget då utvecklingsarbetet fortsätter även efter det att min studie är
avslutad. Då aktionsforskning ofta pågår under en längre tid och tanken är att delta i en
förändringsprocess krävs ett kontinuerligt insamlande av material. Materialet går man sedan igenom
tillsammans med sina andra medforskare (i mitt fall arbetslaget) och förändrar praktiken efterhand
utifrån det som visat sig. Vi har använt oss av dokumentation i form av att fotografera barnen i aktivitet
och sedan diskutera utifrån dessa foton i arbetslaget.

Den här studien undersöker bara en begränsad del och en begränsad tid av projektet, det vill säga det
eventuella resultat av den ordinlärningsmodell som användes augusti-november 2014. Därför har jag
valt att utforma studien som en fallstudie för att begränsa och rama in bara en viss del av arbetssättet. I
det här arbetet redovisar jag därför inte mitt eget material som anteckningar från planeringen eller
reflektionssamtal, så som är brukligt i aktionsforskning, utan bara den del som kommer fram i min
intervju-undersökning. Jag har valt en fenomenologisk inriktning på studien då jag är intresserad av
arbetssättet som det beskrivs och eventuella resultat, ”det som visar sig” (Rosenqvist & Andrén 2006
sid. 32) och inte bakomliggande orsaker. Resultatet ska sedan ställas mot forskning om
andraspråksutveckling hos förskolebarn och andra studier av språkstödjande arbetssätt. Syftet är att
stödja andraspråksutvecklingen av svenska samt att hitta arbetssätt där man använder barnlitteratur som
utgångspunkt för barns lärande.

5.2  Tillvägagångssätt och materialbearbetning
Studien bygger på 7 kvalitativa intervjuer med 3 pedagoger som arbetat i bokprojekt och 4 föräldrar.
Intervjuerna var formella i den bemärkelsen att intervjuerna ”följde en noggrann struktur” (Rosenqvist
& Andrén 2006 sid. 71) med på förhand bestämda frågor och följdfrågor (se bilaga 2 och 3). Frågorna
och ett informationsbrev (se bilaga 1) delades ut i förväg till alla deltagarna i undersökningen. Däremot
hade inte alla deltagare läst frågorna innan intervjutillfället. I dessa fall läste jag upp frågorna en gång
innan jag började intervjun. Alla intervjuerna spelades in med dator.

Jag lyssnade igenom alla intervjuerna 3 gånger och skrev sedan ner dem, dock inte helt ordagrant. Jag
har tagit mig friheten att ändra viss ordföljd och att skriva det ord informanten försöker säga även om
det varit fel uttalat. När det varit mera svårtolkat har jag skrivit ut det som sagts ordagrant. Detta var
nödvändigt för att förstå innebörden trots brister i svenskan hos informanten. Jag har inte lagt till ord
eller tagit bort ord. En intervju genomfördes på engelska och den har jag översatt till svenska. Efter
utskriften har jag fört in intervjuerna i analysscheman för att se likheter och skillnader mellan
informanterna (se bilaga 4 och 5).
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5.3  Val av informanter
För att få en större tillförlitlighet var det viktigt att få med flera perspektiv på undersökningen. Därför
valde jag att intervjua både pedagoger och föräldrar. Mitt urval av pedagoger grundar sig i att jag valde
ut pedagoger som ansvarat för att planera delar av projektet självständigt och som var villiga att bli
intervjuade. Två av pedagogerna är i nuläget aktiva i ett bokprojekt medan en tredje pedagog har arbetat
med ett liknande projekt för två år sedan. Då de centrala delarna för den här studien är desamma för
båda bokprojekten, så som hur man valt att konkretisera begrepp och ord och att man valt att arbeta
med en och samma bok ett helt läsår, anser jag att det ger en ytterligare inblick i arbetssättet.
Föräldrarna valdes ut utifrån att deras barn deltagit i bokprojekt perioden augusti-november 2014 och
att barnet har ett annat modersmål än svenska. Två ytterligare aspekter som spelat in i urvalet var om
föräldern var villig att ställa upp på att bli intervjuad och inspelad samt om vi kunde göra oss förstådda
med varandra. Tre av intervjuerna var på svenska och den fjärde på engelska. Jag valde att fråga
mamman till en flicka och mammorna till tre pojkar. Tre av barnen är födda i Sverige och det fjärde
barnet har varit i Sverige i 8 månader. Alla barnen är mellan 3,6 år och 4,6 år gamla vid intervjutillfället.
Att det bara blev mammor berodde på att föräldrarna blev tillfrågade om de ville delta i studien när de
hämtade eller lämnade sina barn på förskolan. Det var oftast mammorna som gjorde det och i de här
fallen är de aktuella mammorna barnlediga eller studerar så de hade tid att medverka i studien. Att
urvalet av föräldrar skedde på det här sättet påverkar självfallet resultatet. Föräldrarnas beskrivningar
gäller upplevelsen av det egna barnet och kan inte generaliseras i någon större utsträckning. Det bör
också beaktas att 3 av mammorna representerar den grupp av föräldrar som kan göra sig förstådda på
svenska och vågar låta sig bli inspelade. Mammans självförtroende och öppenhet inför att tala svenska
kan påverka barnens inställning till svenska språket på ett sätt som ytterligare begränsar möjligheten att
göra generaliseringar utifrån resultatet av övriga barn i barngruppens språkutveckling. Jag valde dock att
även intervjua en mamma som inte talar så mycket svenska men där vi har engelska som gemensamt
språk för att få ytterligare bredd på mitt material. Vid 2 av intervjuerna var ett yngre syskon närvarande
i rummet vilket kan ha påverkat informanten att skynda på intervjun något.

5.4  Den aktuella förskolan
Förskolan är Reggio Emilia-inspirerad och använder sig av pedagogisk dokumentation i arbetet samt
har en pedagogisk tanke där miljöer, material, aktiviteter och pedagogernas förhållningssätt ses som
viktiga delar som påverkar barns lärande. Man arbetar i storarbetslag med barn i åldershomogena
grupper. Det är en relativt stor förskola med omkring 150 barn inskrivna. Den ligger i ett
mångkulturellt förortsområde. Majoriteten av barnen och personalen har ett annat modersmål än
svenska. I kommunen har alla barn med annat modersmål än svenska som fyllt 3 år rätt att få en
timmes modersmålsstöd i veckan om föräldrarna så önskar

På förskolan finns 4 arbetslag. Alla arbetslag arbetar med ett för arbetslaget gemensamt projekt. I varje
arbetslag är grunden 6 pedagoger. Pedagogerna arbetar i pedagogpar och har sina bestämda roller. 2
pedagoger arbetar som ateljépedagoger och ansvarar för aktiviteterna i ateljén, 2 arbetar som
grundpedagoger och ansvarar för aktiviteterna på hemvisterna (inomhus) och 2 är utepedagoger och
ansvarar för uteverksamheten. Därtill tillkommer resurspedagoger som stöttar upp så att det finns extra
personal för insatser kring barn i behov av särskilt stöd. Barnen roterar mellan pedagogerna i
arbetslaget och tanken är att de ska göra erfarenheter som kompletterar varandra i de olika
situationerna. Barnen ska få många tillfällen att ingå i mindre grupper tillsammans med en pedagog som
deltar aktivt i barnens aktivitet. Utifrån dessa fasta förutsättningar väljer pedagogerna innehåll och
metoder.
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5.5 Etiska ställningstaganden
Jag har valt att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) i mina etiska ställningstagande
för den här studien, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet.

I samband med att föräldrarna och pedagogerna blev tillfrågade om de var intresserade av att delta i
studien fick alla tillfrågade information muntligt. Efter visat intresse fick de även information skriftligen
i form av ett informationsbrev (se bilaga 1). I brevet framgår syftet med undersökningen, hur lång tid
intervjun skulle ta, att deltagarna garanterades anonymitet, att det var frivilligt att delta samt att de
inspelade intervjuerna skulle förstöras när arbetet var avslutat. På så sätt uppfylldes informationskravet.

Vid intervjutillfället visade det sig att några medverkande inte hade läst eller förstått informationen i
brevet. Därför blev, för att uppfylla samtyckeskravet, alla medverkande informerade igen genom att jag
läste brevet och förklarade oklarheter för deltagaren. Därefter lästes alla intervjufrågor upp och innan
inspelningen började blev alla deltagarna påminda om att de fick avsluta intervjun när de önskade och
att de fick välja att inte svara på frågor om de så önskade.

I studien säkras anonymiteten genom att alla namn på deltagarna i den här studien är fiktiva och varken
förskolans namn eller orten undersökningen är gjord på finns med i uppsatsen. Redan under
transkriberingen av intervjuerna bytte jag ut namn på personer och platser som nämns under
intervjuerna. På så sätt uppfylls konfidentialitetskravet.

För att slutligen uppfylla nyttjandekravet har, under arbetets gång, endast jag haft tillgång till det
inspelade materialet och materialet kommer endast användas i denna undersökning. När mitt arbete
blivit godkänt kommer alla filer med de inspelade intervjuer samt de transkriptioner jag gjort av dessa
att raderas eller på annat sätt förstöras.

6. Resultat och analys av pedagogintervjuerna,
arbetssätt

I det här avsnittet presenterar jag den del av resultatet som behandlar de tre pedagogernas beskrivningar
av sina arbetssätt. För att förstå vad de intervjuade refererar till i intervjuerna inleds avsnittet med en
presentation av hur barnen och pedagoger var organiserade. Sedan presenterar jag de två böckerna som
varit utgångspunkt för bokprojekten. Därefter följer resultatet utefter pedagogernas förståelse för
ordinlärning på ett andraspråk, hur de gjort sitt urval av de ord de valt att arbeta med, samt vilka ord de
nämner. Därefter beskrivs arbetssättet utifrån hur de olika pedagogerna beskriver hur barnen får möta
och bearbeta boken. Avsnittet avslutas med att beskriva hur pedagogen upplever arbetssättet och vilka
målsättningar de haft med sina respektive upplägg.

6.1  Barngrupp och organisation
De två bokprojekten som min undersökning bygger på hade liknade ramar. Pedagogerna arbetar i olika
roller som ateljépedagoger, grundpedagoger och utepedagoger. Det är så kallad projekttid tisdag,
onsdag och torsdag mellan 9-15 då pedagogerna ska genomföra de planerade aktiviteterna inom
projektet. Övrig tid och måndagar och fredagar är så kallade mötesdagar då 2 pedagoger i varje
arbetslag deltar i olika diskussionsforum för utvecklingsarbete, vilket gör att det är fler barn per
pedagog.
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I Maria och Mimmis barngrupp ingick 42 barn i åldrarna 3-4 år. Det fanns 9 personal då det fanns barn
med särskilda behov och personal som inte arbetar heltid. Det är alltså en relativt liten del av arbetslaget
som jag intervjuat. Maria arbetar främst som grundpedagog inne på hemvisten och Mimmi arbetar i
ateljén. Därtill fanns också en utegrupp där jag själv arbetat. Barnen var under projekttiden indelade i 3
fasta grupper med 14 barn i varje grupp samt 2 pedagoger per barngrupp och därutöver eventuella
resurspedagoger. Alla dagar börjar med att barnen var på gården fram till klockan 9. Måndagar och
fredagar var större delen av barngruppen ute merparten av dagen.

Sara arbetade i ett arbetslag där barnen var mellan 2-3 år gamla och 36 till antalet. I arbetslaget ingick 7
pedagoger då ett barn hade resurspedagog. Barnen var inte indelade i fasta grupper utan fick i viss
utsträckning välja i vilken aktivitet de skulle ingå under projektdagarna. Sara arbetade i likhet med Maria
på hemvisten som grundpedagog.

6.2  Böckerna
Boken som var utgångspunkten för Marias och Mimmis projekt hette Det hemska spökhuset skriven av
Kicki Stridh (1992) och illustrerad av Eva Eriksson. I korthet handlar boken om en flicka som gått vilse
i skogen och övernattar i ett spökhus. Huset är fullt av varelser som försöker skrämma henne men
dessa försök går flickan helt förbi. Hon förstår aldrig att hon är i ett spökhus, vilket gör att varelserna
kommer av sig i sina försök att skrämmas och i förvåning går de flickans bild av situationen tillmötes.

Boken de arbetade med i Saras arbetslag var Mamma Mu får ett sår skriven av Jujja Wieslander (2006) och
illustrerad av Sven Nordqvist. Boken är en del av en serie kring karaktärerna Mamma Mu som är en ko
och hennes vän Kråkan som är en kråka. I den här boken halkar Mamma Mu på en sten. Hon slår sig i
huvudet och får en bula och river sig på taggtråd och får ett sår. Mamma Mu ber sin vän Kråkan att
hjälpa henne att hämta något kallt att lägga på bulan. Kråkan hämtar motvilligt, efter att först länsat
bondens frys på ”god mat”, ett paket fryst spenat som han lägger på bulan. Spenaten smälter och
Mamma Mu blir grön. Kråkan hjälper en motvillig Mamma Mu att tvätta sig. Mamma Mu blir frisk igen,
bonden märker ingenting och Kråkan erkänner att han i stället för att hjälpa sin vän direkt först ätit upp
maten i frysen.

I alla tre intervjuerna beskrivs böckerna som svåra för barnen med många ord som barnen inte kan.

6.3  Pedagogernas tankar om barns ordinlärning på ett andraspråk
Pedagogerna ger på olika sätt uttryck för liknade tankar om hur barn lär sig nya ord, så som
upprepningar, uppleva orden med flera sinnen, förklaringar, stöd i att höra ordet i olika sammanhang
och att få använda orden i egen språkproduktion samt stöd i konkret material, bilder och kroppsspråk.
Alla ger uttryck för att barnen på förskolan behöver mera stimulans för att lära sig nya ord jämfört med
svenskspråkiga barn. Alla pedagoger beskriver hur de använder sig av flera strategier i kombination för
att barnen med svenska som andraspråk ska lära sig nya ord. Pedagogerna beskriver hur barnen
utvecklar en förståelse successivt.

På frågan vad de gjort för att barnen med svenska som sitt andra språk ska lära sig nya ord svarar de så
här.

Sara svarar:
Men… om du frågar mig så tycker jag att det jag sagt om att uppleva med alla sinnen. Det var just för att de
barnen skulle lära sig och få en känsla av vad orden betydde. För där jag arbetade tidigare behövde inte barnen
det. De kunde redan ord som smälta och spenat. De visste vad de betydde för de hade föräldrar som talade
svenska med dem i hemmet. Men barnen här kunde inte det. Så då behövde de få uppleva orden för att förstå
dem. Man lär sig mycket mer vad ett ord betyder om man också får uppleva det i stället för att bara höra det.(...)
Vi arbetade mycket med overhead och då fick de ju berätta. Och träna på det.
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Maria svarar:
Vi väljer ju ord och uttryck som vi arbetar kring och som vi upprepar många gånger i olika sammanhang.

Då försöker jag förklara och upprepar många gånger, eller förklara på olika sätt. Ibland förstår de inte på en
gång. Ibland tar det längre tid. Ibland är det först efter några dagar som jag ser på dem att, nu förstår de.

Mimmi svarar:
För att barnen skulle få en förståelse för ordet slemmigt så fick de känna på ordet helt enkelt. De slemmade! (...)
Vi kladdade med det upprepade gånger så att de fick en känsla av vad slem är!

Barnen visste inte vad det var eller hur man ser ut när man är förvånad. Men eftersom vi har tränat på det. Jag
har visat hur man är förvånad.  Jag visade med mig själv, jag visade bilder på olika människor som är förvånade,
vi har pratat om hur man är när man är förvånad. Så nu när jag berättar eller läser att den och den blir
förvånade, då är de som tittar på mig förvånade.

6.4  Vilka ord som valts ut, hur valet skett och vilka metoder för att
skapa förståelse som pedagogen ger exempel på

Sara
Ord som nämnts i intervjun med Sara är fryst, spenat, smälta, taggtråd, vass och stängsel.

Metod för att skapa förståelse: Bildstöd, konkreta upplevelser av att känna på och utforska, samtal kring
begrepp där pedagogen ställer öppna frågor och att barnen får återberätta med utrymme för flera
uttryck utöver talet såsom kroppsspråk och skapande.

Sara beskriver hur hon upplevde att barnen tappade intresset vid ett särskilt avsnitt i boken. Sara drog
slutsatsen att barnen inte förstod orsak och verkan i boken och att de behövde göra erfarenheter av de
begrepp som handlingen byggde på. ”Barnen hade inte de orden med sig” När hon har identifierat ord
som barnen inte förstår så planerar hon utifrån att ge barnen en upplevelse av ordet och begreppet.
Barnen fick därför undersöka spenat som smälte och känna på taggtråd, så att de fick egna erfarenheter
av bokens handling. Saras exempel på ord är adjektiv, substantiv och verb. Sara använder också
bildstöd i form av att skriva ut boken på overheadbilderna och sedan låta barnen peka på detaljer och
kommentera de stora bilderna på väggen för att barnen också ska få möjligheter att använda språket.

Maria
Ord som nämnts i intervjun med Maria är vilse, spöke, ögonfransar, snubbla, häxor, spökhus och häxsoppa.

Därtill beskriver maria hur hon arbetar uttalat med prepositioner men utan att specificera några ord.

Metoder för att skapa förståelse som Maria ger exempel på är förståelse utifrån att använda orden i
olika sammanhang, upprepning, spel, bildstöd, förklaringar och diskussioner om ords betydelse, bygglek
och gestaltande lek,

Hon tänker sig att förståelse av nya ord kan komma sig av att barnet får höra ordet i olika sammanhang
och att det själv får använda orden i olika sammanhang. Hon använder ett lottospel med bilder på olika
monster, häxor mm. Där tänker hon sig att barnen genom att se olika bilder av samma sak ska få en
vidare förståelse för vad som kännetecknar till exempel ett monster.  Genom att höra orden många
gånger ska barnen känna igen dem och få en förståelse för dem och på så sätt möjlighet att börja
använda ordet själva. Hon använder också bygglek där karaktärerna finns som dockor och gestaltande
lek för att konkretisera olika delar av sagan och få med orden i lekens form. Hon gjorde spökdräkter
och lyssnade på spökljud. Hon läser även andra böcker om ämnet spöken. Maria vill vidga förståelsen
av begreppet spöken och beskriver en rad olika strategier där konkret material, barnens aktiva
handlande och bokläsande samspelar för att ge barnen en större förståelse. Hon för också samtal med
barnen om ords betydelse då hon låter barn som kan vad ord betyder få förklara dem för de barn som
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inte kan. Då kan barnet som kan få visa eller berätta med sina egna ord. Hon beskriver hur hon
uppmärksammat att barnen har svårt med prepositionerna. Därför tar hon en fras i texten och låter
barnen upprepa den med betoning på prepositionen. Hon gör också övningar när barnen sitter vid
bordet och hon frågar barnen var hon står. Marias ord är flera ordklasser, adjektiv, verb, substantiv och
prepositioner.

Mimmi
Ord som Mimmi nämner i intervjun är monster, slemmig, kladdig, förvånad och tunga.

Metod för att skapa förståelse som Mimmi ger exempel på är bildstöd, konkreta upplevelser,
pedagogens kroppsspråk i dramatiseringen av boken, förklaringar och diskussioner om ords betydelse,
skapande och förståelse utifrån sammanhang.

Mimmi beskriver att vissa ord har kommit upp i en gemensam planering där svåra ord identifierades
och delades ut till olika pedagoger i arbetslaget. Mimmi fick sagokaraktären slemmigt monster och
uppgiften att hitta aktiviteter i ateljén som skulle göra ord och begrepp kopplade till slemmiga monster
begripliga.
Hon beskriver hur hon blandat ihop mjöl, vatten, olja och grön karamellfärg till slem. Så har hon låtit
barnen kladda med det för att få en upplevelse av det slemmiga monstret som finns med i sagan. Hon
berättar i intervjun att barnen kallar det för att slemma. Barnen fick också måla egna monster.

Förvånad och tunga var ord som fanns med i texten. Mimmi såg hur vissa barn i gruppen inte förstod.
Då använde hon bilder på förvånade personer och sitt eget kroppsspråk. Hon diskuterade med barnen
om hur man är när man är förvånad. Tungan var bara att räcka ut och be barnen räcka ut sina tungor.
Så diskuterades vilka som har tungor, djur och människor. Mimmi beskriver att hon ibland låter barn
som förstår få översätta till modersmålet för barn med samma modersmål som inte hänger med. De
ord som Mimmi nämner är både substantiv och adjektiv.

6.5  Sagoläsning och dramatisering
I Saras och Marias beskrivningar är själva läsandet av boken en återkommande aktivitet men utan andra
förstärkningar än de som ges av bilderna i boken. Barnens roll under läsningen framgår inte tydligt i
intervjuerna. De beskriver hur de avslutar läsandet när de märker att barnen tappat intresset.

Mimmi beskriver dramatiserande av boken som det centrala i arbetssättet. Berättandet beskrivs som rikt
på kroppsspråk och konkret material (barnen har själva gjort pappersfigurer av karaktärerna).
Dramatiserande beskrivs som om det är repetitivt och att barnen känner igen sig i strukturen. Barnen
bjuds in i att säga olika repliker i kör.

6.6  Återberättande och barnens uttryck

Sara
I Saras planering var det centrala att barnen skulle få berätta och återskapa innehållet i sagan med flera
uttryck. Sara lägger i intervjun stor vikt vid att ge utrymme och förutsättningar för barnens egna
uttrycksformer. Språkandet med hjälp av overheadbilderna gav enligt Sara barnen möjlighet att göra
sina egna tolkningar och ställa frågor. Hon berättar: ”Vi hade ju skrivit ut hela boken på overhead så
fick barnen lägga på bilderna och berätta till på sitt sätt.” Arbetssättet med overheadbilder
vidareutvecklades sedan till att barnen illustrerade sagan med egna overheadbilder. ”Ja de ritade inte
bara. De gick och hämtade djur och la på, gjorde gubbar med play-do och så. Och de berättade med
hela kroppen till bilderna. De ramlade som Mamma Mu”(Sara).
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Sara använder sig också av frågan ”Vad kan vi använda som stängsel?” i syfte att fördjupa barnens
förståelse av vad stängsel är genom att de i bygglekens form fick upptäcka och reflektera över ett
stängsels funktion.

Det var då jag blev så imponerad av Signe för att hon hittade det där taggiga materialet direkt. Vi bara frågade
vad vi kunde använda till ett stängsel och hon gick och hämtade det. Kommer du ihåg hur de kämpade med att
försöka få staketet att stå. Men sen kom de på att om man satte en bit så och en bit så att det blev som zick
zack så kunde det stå. Det var så fantastiskt (Sara).

Maria
Maria tillämpar lek som meningsskapande metod. Hon beskriver hur hon bjuder in barnen till att
bearbeta begrepp i språkandets form i bygglek och genom att gestalta delar av sagan i lekandets form.
Maria beskriver hur hon själv är aktivt deltagande i barnens lek som en metod för att stödja språk och
deltagande.

När vi bygger hus då uppmuntrar jag barnen. Jag säger kom vi ska bygga ett hus. Då kommer barnen och tar
det material som de vill bygga med. Och sen fortsätter dom. Ibland när jag ser att de börjar leka monster och
häxor så är jag med och är en häxa t.ex och dom är flickorna eller så är de monster. Vi är tillsammans och det
bara rullar på.(...) Ja vi bygger det i olika material. Vi bygger med lego, träklossar, mjuka klossarna de stora
mjuka kuddarna som finns på orangea hemvisten. Vi använder stora tyg. Så tar vi filtar som spöken och så är
barnen spöken och kan bädda sängen med spöken som flickan gjorde i sagan.(…) Och de lagar ofta häxssoppa
fortfarande. Av olika ingredienser. Det kan vara sand och det kan vara sniglar eller maskar (Maria).

Mimmi
Mimmi använder sig själv som modell och så ska barnen härma henne. De får använda samma figurer
som hon använt tidigare och så får de återberätta sagan som hon gjort. Hon berättar. ”Efteråt får de
göra likadant. De får leka med figurerna, de får berätta för sig själva, för mig eller för sina kompisar.”
Det är oklart om alla barn är aktiva i de här aktiviteterna. Mimmi beskriver att alla barn är aktiva i de
mera praktiska skapande inslagen i projektarbetet. Hon ger exempel på hur hon bygger ett spökhus
tillsammans med barnen i ateljén.

De känner gemenskap och vill vara tillsammans. Där i sagan med sagan. Det är en rätt bra grej. Sen när vi är i
ateljén då kämpar de tillsammans för en och samma grej. Just nu ska vi bygga huset. Dom! Allihopa vill vara
med, de vill måla huset och de vill bygga huset. Då tycker jag det är jättebra. Man kan säga att det har sagan gett.
Att de kan vara tillsammans på det här viset runt en gemensam grej.(Mimmi)

6.7  Pedagogernas beskrivningar av projektet
I projektet med boken ”Det hemska spökhuset” har en gemensam planering haft stor betydelse för
vilka ord som valts ut i början och för uppdelningen av vem som gjort vad.

Marias och Mimmis beskrivningar skiljer sig åt på en viktig punkt trots att de ingått i samma projekt.

Maria
Maria lyfter i intervjun att valet av bok och projektets form hade som mål att göra alla barn intresserade
av boken. Hon beskriver hur hon har ändrat och anpassat upplägg av bokläsandet med utgångspunkt i
barnens intresse.

Så vi började med att vi hade valt en bok som alla barn skulle bli intresserade av. Så det blev ”Det hemska
spökhuset” Så började vi läsa boken. Det är en ganska lång bok. Så det gjorde vi i omgångar. Vi slutade då när
vi tänkte att barnen började bli trötta .(Maria)
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De läste boken i kortare avsnitt. Maria ger exempel på hur hon sedan knöt det lästa till en aktivitet.

Med spökdräkterna. Då hade jag planerat att vi sätter oss och läser just den biten i sagan om spökena. När
flickan bäddar sängen med spöklakan. Vi bearbetade just den här biten av sagan. Sen hade jag planerat hur jag
skulle presentera tyget för barnen och vad vi skulle göra med det och att de skulle få klä ut sig till spöken och
spöka (Maria).

Maria lyfter att de flesta barnen i gruppen är intresserade av sagan som ett resultat av arbetssättet. Hon
knyter intresset till att det blir en gemensam upplevelse för alla barn i gruppen och att barnen har
identifierat sig med sagan.

Jag ser att många barn blir engagerade i det här som är gemensamt för hela vår grupp. Jag ser att nästan alla är
väldigt intresserade av den här boken. Så man kan se att flickor och även pojkar kan se sig själv i den här sagan.
Den blir liksom personlig det handlar om dem själva. Det är därför det blir så stort intresse i gruppen (Maria).

Mimmi
Mimmi beskriver en mera privat utgångspunkt för sitt upplägg av metod. Mimmi beskriver som sitt mål
att utveckla barnens förmåga att göra sig egna bilder inne i sina egna huvuden. Hon beskriver att
barnen behöver lära sig att lyssna till böcker. Hon anser att det är särskilt utvecklande för barnets
fantasi att bara höra ord utan bilder.

Därför att jag själv älskar att berätta. Och jag växte upp med en familj där mormor och morfar alltid berättade
historier och berättelser. Så jag … alltså min fantasi, min huvudvärld byggdes på ett helt annat sätt än de som
inte tycker om böcker, de som inte tycker om berättelser, de som inte kan bara blunda och lyssna på någon
som berättar utan istället måste titta och se handlingen. Så jag tycker … för mig…. Fantasin utvecklas… bättre?
Eller jag tycker det är bättre helt enkelt. För man kan se världen så som den presenteras i tidningar eller på TV,
alltså från bilder. Men jag tycker att det är viktigt att man kan bygga sig egna bilder inne i sitt huvud bara från
ord. Jag tycker det är jätte jättebra. Jag skulle vilja… eller det spelar ingen roll egentligen vad jag vill. Men jag
hoppas att föräldrarna läser för sina barn. Så att de kan få det där lugnet och ron och bara ta ord och bygga
sina egna bilder inne i huvudet. Inte bara titta på Ipaden, TV och film. Det har vi dagligen. Men den där andra
stimulansen behöver de (Mimmi).

Hon lyfter som ett problem att det finns barn som inte hänger med och inte förstår när hon berättar
sagan. I intervjun ger hon exempel på mognad, barnens bristande språkbehärskning av svenska, bokens
längd och sin egen arbetssituation som orsaker till problemet med barn som inte hänger med.
Anpassningen som hon gjort för att möta problemen är att hon dramatiserat boken i stället för att läsa
den. Genom dramat förväntas barnen få stöd i förståelsen av kroppsspråk och konkret material. Hon
beskriver att vissa barn tappar intresset och inte förstår trots anpassningarna. Skälet som hon ger är att
sagan är för lång. Mimmi beskriver inga anpassningar som att korta ner sagan eller dela upp den i
mindre delar.

Våra barn i gruppen är mellan 3 och 4 år. Vissa 4-åringar är väldigt mogna medan vissa 3 åringar är väldigt
små. Sagan är ganska lång och de minsta, ja, jag tror de tappar tråden när man tar den för länge. När man
läser för länge. När man inte gör ljud till varelser eller spelar med mimiken. Då är den lite lång.(…) De tycker
om sagan och de tycker om när jag spelar teater för dem med figurerna. Alltså de vill vara med och de säger
olika repliker och ord i sagan tillsammans med mig. Så de är intresserade. Men det finns andra som inte har
det här språket som börjar vandra med blicken och tappar intresset efter 5-10 minuter. Där har jag inte nått
fram. Jag når dem inte för han eller hon förstår inte (Mimmi).
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Arbetssätt med sagolåda säger hon är likadant som på hennes tidigare arbetsplats. Hon beskriver en
svårighet i att utveckla och nivåanpassa arbetssättet utan partner och med stor barngrupp. Ofta leder
hon en barngrupp på 12- 14 barn tillsammans med en vikarie som byts ut mellan gångerna. Hon
beskriver att hon inte hinner med att samtala med barnen i mindre grupper för att knyta sagan till
barnens egna erfarenheter som hon hade velat.

Jag försöker ha projektdagar så gott det går. Skulle jag ha någon att samarbeta med och bolla idéer, då skulle det
vara mycket enklare. Då skulle jag kunna ägna mig åt kanske fem barn åt gången. Då skulle vi kunna samtala
och knyta händelser från sagan till verkliga livet. Då skulle kanske de som inte vill säga något eller inte kan säga
något komma fram och våga prata (Mimmi).

Sara
Sara ger i intervjun uttryck för att hon knutit en initial avsaknad av intresse för boken hos barnen till
bristande språkförståelse. Hon berättar att hon kommit in i projektet när det redan hade börjat. Sara har
inte deltagit i diskussioner i arbetslaget om vilken bok som skulle väljas och varför.

Jag kom ihåg att i början där när jag började, så orkade de inte lyssna så länge. Mamma Mu är en rätt lång bok.
De tappade intresse efter 5-10 minuter. Det var ingen som orkade lyssna klart och ändå hade vi en rätt så liten
grupp. Bara 5 barn när vi hade projekt. Men det förstår man ju. Det är inte ett dugg intressant att sitta och
lyssna när man inte förstår någonting. Det är klart (Sara).

Sara observerade var barnen tappade intresset och försökte göra boken intressant för barnen genom att
ge barnen de ord och erfarenheter som de saknade i förhållande till bokens handling.

I intervjun med Sara beskriver hon hur barnen när de utvecklat en förståelse för handlingen i boken
blivit intresserade av den och hur de även då kunde knyta boken till egna erfarenheter på ett
självständigt sätt.

De började visa ett helt annat intresse för Mamma Mu och orkade lyssna på hela. De lekte Mamma Mu. Allting
var ju Mamma Mu och Kråkan till slut. De blev så fascinerade av plåster. Så fort de gjorde illa sig så skulle de
ha plåster. Med plåster blev allting bra (Sara).

7.  Diskussion av resultatet, arbetssätt
I det här avsnittet diskuterar jag resultatet från tidigare avsnitt i relation till annan forskning. Avsnittet
inleds med att presentera skillnader i kontext mellan mitt material och tidigare forskning. Därefter
diskuteras resultatet utifrån om det arbetssätt som pedagogerna beskrivit är en effektiv metod för att
stödja barn med ett annat modersmål än svenska i deras utveckling av svenska språket.

7.1 Skillnader och likheter i förhållande till andra studier
Det finns påfallande skillnader mellan bokprojekten i min egen studie och den forskning jag tagit del av.
Det skiljer sig i organisation av förskolorna, pedagogisk inriktning, barngruppsstorlekar och framför allt
läsaktiviteternas utformande. I de fall då forskare har studerat läsning i barngrupp har tillfället då
pedagogen läser eller arbetar med ordförståelse varit skilt från övriga aktiviteter. I mitt arbete är
litteraturen den röda tråden som de övriga planerade aktiviteterna utgår ifrån. Arbetet med boken är ett
projekt för hela arbetslaget och alla barn i barngruppen. Det är också ovanligt stora barngrupper.

De ord som lyfts ut och konkretiseras är inte som i Skans (2011) studie vardagsföremål eller djur. I
fallen med bokprojekten har pedagogerna valt ord och begrepp som är svåra att konkretisera med
bilder. Pedagogerna har valt att i mindre grupper låta barnen få konkreta erfarenheter av vad orden
betyder. Ett sådant arbetssätt finns inte i den litteratur som jag tagit del av. Därför är det svårt att dra
några paralleller till vad forskningen säger om ett sådant arbetssätt.
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I Axelsson (2005) och Kulttis (2012) undersökningar läser pedagogerna böcker i mindre grupper på 3-5
barn och samtalar med barnen i språkandets form om innehållet och bilderna under läsningen. I min
undersökning beskrivs inga bokläsningsaktiviteter då barnen ställer frågor eller kommenterar innehållet
eller bilderna under läsningens gång, med undantag för Saras beskrivning av läsning med
overheadbilder. Det går inte att utifrån materialet göra sig en tydlig bild av hur själva läsningen av boken
går till. För att undersöka hur pedagogerna läser boken hade jag behövt göra observationer av
lässituationerna.

I Skans (2011) studie läses böckerna i helgrupp. Det finns flerspråkiga pedagoger med under
bokläsningen som ger instruktioner till barnen och översätter enstaka ord på barnens modersmål. I de
två bokprojekten som jag studerat beskrivs inga förstärkningar på modersmål från pedagogernas sida.
Mimmi ber ibland barnen översätta för varandra.

Det som skiljer dessa 2 bokprojekt från annan forskning är att de tre pedagogerna försöker ge barnen
en känsla för vad ord betyder. Att lära med alla sinnen är något alla tre värderar högt. Därför varvar de
att läsa boken med att göra ”fördjupningar” kring vissa ord och begrepp. Fördjupningarna syftar till att
ge konkreta upplevelser av ords betydelse. Orden som valts ut är dels substantiv, verb men framförallt
adjektiv. Utifrån pedagogernas beskrivningar så rör det sig om ord som pedagogen tänkt sig eller märkt
att barnen inte förstår.

7.2  Hur stimuleras språkutvecklingen av bokprojekten?
Böckerna som använts beskrivs som svåra för barnen med många ord och begrepp som barnen inte
kan på svenska och kanske helt saknar erfarenhet av.

Pedagogerna som jag intervjuat delar uppfattningen om att läsa saga och att titta på bilderna i boken
inte gör alla barn delaktiga och intresserade på grund av brist i förståelse hos barnen. De ger på olika
sätt uttryck för att ett traditionellt arbetssätt kring böcker inte ger tillräckliga upplevelser och tillräckligt
många upprepningar för att barnen med svenska som andra språk ska lära sig nya ord av bokläsning.

I likhet med Axelsson (2005) som lyfter vikten av att böckerna bearbetas på olika sätt som viktigt för
ordinlärningen anser pedagogerna i min studie att förståelsen av nya ord och bokens innehåll växer
fram i en växelverkan mellan att lyssna på boken, få egna upplevelser av orden samt att barnen får
återberätta sagan med flera uttryck. För att åstadkomma detta används konkret material, fördjupningar
kring ord, gestaltande lek och drama.

7.3  Böckerna och den proximala zonen för inlärning
Alla pedagoger ger på olika sätt uttryck för att de observerat barnen för att förstå vad barnen förstår
eller inte förstår. Det rör sig då om ansiktsuttryck, ögonrörelser och bristande intresse. I viss
utsträckning ligger dessa observationer till grund för vidare planering eller anpassningar.

I förskollärarnas beskrivningar finns flera likheter. Sara och Maria beskriver att de lyssnar efter barnens
språkbruk för att veta hur de ska gå vidare. De anpassar arbetssätt och metoder och påverkar innehållet
efter vad de upplever som barnens nivå, samt väljer aktiviteter som alla barn kan delta i efter sina olika
förutsättningar. De lyfter båda intresset som viktigt. Sara relaterar intresse till förståelse och Maria lyfter
gemenskapen i gruppen som en faktor som stimulerar intresset. Kultti (2012) menar att inom den
sociokulturella teorin så anses intresset och barnets aktiva deltagande vara viktigt för att inlärning ska
ske. Här märks tydligt att Sara och Maria har anammat den sociokulturella teorin och att de genom den
får pedagogiska redskap som de omsätter i sin praktik. Carlsson (2012) hänvisar till Säljö (2005) och
menar att ”Pedagogens roll i det sociokulturella perspektivet blir att observera, reflektera, planera och
agera utifrån barnets proximala utvecklingszon genom att stödja och samspela med barnet” (Carlsson
2012 sid. 20).
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Mimmi ger en annan bild av målsättningen med bokprojektet. Barnen ska lära sig nya ord och lära sig
lyssna på böcker. Intresse och gemenskap framstår som positiva resultat men inte som om det varit en
målsättning i sig. Hon uttrycker uppfattningar om vikten av konkret material och upplevelser för att
barn ska lära sig ord. Hon lyfter vikten av språkförståelse som största orsaken till om barn kan delta
eller ej i aktiviteterna. Det kan tyckas som en motsägelse till att hon håller fast vid att träna barn i att
lyssna och få bättre fantasi utan bildstöd. Hon uttrycker tankar om att fantasin skulle gynnas av att
barnen fick träna på att lyssna utan annan input. Jag tolkar det som att Mimmi värderar att behöva
konkret material för sin förståelse lägre än att förstå utan. Mimmi är kanske inte bekant med
sociokulturella teorins tankar om hur fantasin utvecklas.

Arbetssättet med sagolådan framstår i intervjun som väldigt fast i sin form. Ett annat sätt att tolka
Mimmis arbetssätt är att det är inriktat på att täcka upp de flesta barn i barngruppens nivå. Det framstår
i intervjun som om Mimmi ser det som oundvikligt att vissa barn inte hänger med när skillnaderna är så
stora i gruppen. Skans (2011) kritiserar arbetssätt med det ”normala” som utgångsläge ur ett
mångkulturellt perspektiv. ”En normalitet som utesluter en minoritetsgrupp, exkluderar elever och
försvårar eller närmast omöjliggör goda studieresultat” (Skans 2011 s44).

Då barngrupp och bok är samma för Mimmi och Maria framstår skillnaden i målsättning ha större
betydelse för möjligheten att anpassa upplägget efter barnens olika språkbehärskningsnivåer, än boken
och barngruppen.

En annan skillnad i intervjuerna är att Maria inte beskriver samma svårigheter i sin arbetssituation som
Mimmi. Om det beror på att det finns en skillnad i hur de blivit påverkade av kollegors frånvaro eller
om det beror på möjligheten att anpassa aktiviteter efter förutsättningarna kan jag inte utifrån mitt
material dra några slutsatser om.

Ytterligare en skillnad är att Maria har en förskolläraexamen och Mimmi har en barnskötarutbildning.
De olika nivåerna på utbildning kan ha betydelse för hur bekant pedagogen är med olika teorier om hur
barn tillägnar sig språk, vilket i sin tur kan påverka hur pedagogen använder sig av dessa i sitt arbetssätt.

Materialet tyder på att förskollärarna i studien väljer aktiviteter som möjliggör aktivt deltagande i
gemenskapen för flertalet barn. Valet av metod har en utformning så språkbehärskningsnivån inte får
en avgörande betydelse för möjligheten till deltagande. De väljer aktiviteter med målsättningen att
barnen ska utveckla en förståelse för handlingen och ett intresse för boken.

Detta går i linje med Kulttis (2012) resultat. Hon lyfter i sin studie vikten av aktiviteter som inte kräver
ett fullt utvecklat språk för det aktiva deltagandet.

Resultatet tyder på vikten av gemensamma gruppaktiviteter där enskilda barn får utrymme och kan delta på
olika premisser. Det innebär att samtliga barn blir delaktiga i språkliga aktiviteter i förskolan på svenska oavsett
deras bidrag eller språkkunskaper (...) dvs. att alla inte behöver delta språkligt och att det finns möjlighet att
förändra deltagandet (Kultti 2012 sid. 167).

Saras och Marias val av metoder kan med stöd i Kulttis (2012) studie ses som en viktig del i att genom
inkludering av barns olikheter gynna inlärning av ord och begrepp för barn med lite utvecklat svenskt
språk.
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7.4  Effektiv ordinlärning
Utifrån forskning om ordinlärning genom sammanhang kan man ifrågasätta valen av för svåra böcker.
Att välja en för svår bok gör att det tar längre tid för barnen att förstå sammanhanget. Enström (2010)
beskriver i boken Ordens värld svårigheten i att hitta rätt nivå när andraspråksinlärare förväntas lära nya
ord med stöd av kontexten på det här sättet.

”Om nivån är för hög blir steget mellan input och den egna kompetensen för stor och det hela blir en
övermäktig uppgift. Om nivån är för låg och man förstår allt leder det inte till någon språklig utveckling. Den
ideala nivån är därför en aning över den nivån där inläraren befinner sig vilket innebär att det mesta är
begripligt men inte riktigt allt. Då finns goda förutsättningar att inlärning ska äga rum, under förutsättning att
inläraren dessutom behärskar olika gissningsstrategier”. Enström 2010 sid. 24).

Skans (2011) lyfter vikten av att barnen med annat modersmål får höra boken läsas på modersmålet
först. Han menar att det skulle snabba på barnens inlärning av nya ord på svenska om barnen fick
möjlighet att förstå sammanhanget i sagan med hjälp av modersmålet. Ingen av pedagogerna beskriver
att barnen fått böckerna lästa för sig på modersmålet.

Både valet av en svår bok och avsaknaden av stöd på modersmålet skulle utifrån ett sådant resonemang
försvåra inlärningen av nya ord för den grupp barn som har det största behovet av språkstimulans.
Mimmis beskrivningar av att det efter 3 månader med samma bok finns barn som inte kunnat delta fullt
ut i dramaaktiviteterna tyder på att så kan vara fallet.

Om samma barn som inte hänger med i Mimmis dramatiserande är aktiva och deltar i Marias aktiviteter
går inte att fastställa i mitt material. Mitt material visar bara att Maria inte beskriver samma problem och
att hon valt ett annat upplägg utifrån att barnen ska orka delta. Jag tolkar det som om Maria
nivåanpassade inputen inom ramen för projektet.

7.5  Inkludering eller exkludering
Förutom att lära barn ord genom sammanhang och konkreta upplevelser lyfter pedagogerna vikten av
att barnen känner gemenskap i gruppen, har tillräcklig språkförståelse och intresse för boken för att en
effektiv språkinlärning ska bli möjlig. De olika pedagogerna värderar dessa tre faktorer hos barnen olika.

Det är inte Mimmis metod med sagolådan som i sig är exkluderande utan att aktiviteten blir för lång så
att mängden input barnen inte förstår blir för hög så att förståelsen går förlorad och barnen inte orkar
lyssna. Som jag ser det ligger problemet i att Mimmi riktar sig till de barn som kan tillräcklig svenska i
dramaaktiviteten. Trots goda intentioner får brister i kunskap om hur barn skapar förståelse
konsekvensen att de barn som har störst behov lämnas utanför stimulansens räckvidd. Mimmi tycks
inte lägga ihop sina observationer av att vissa barn inte förstår med att hon borde anpassa och förändra
sitt arbetssätt. Det ter sig utifrån en sociokulturell teoriram orimligt att barn utifrån ett stoff de inte
förstår skulle tränas i att göra inre bilder av detta. Jag drar slutsatsen att kunskap är av stor betydelse för
att pedagogerna ska kunna använda sina observationer av barnen för att anpassa arbetssättet utifrån
barnens olika nivåer.

Jämför jag Mimmis beskrivning av sitt arbetssätt med Marias så ser jag att Maria med en annan
medvetenhet och målsättning skapar inkluderande strukturer. Hon använder främst lek. Att använda
lek som språkutveckling är inte helt okomplicerat. Fler språk i förskolan stödjer sig på en studie av Ervin-
Tripp (1986) och menar att barn som inte har tillgång till språket ofta inte heller får tillträde till den
språkutvecklande leken med de andra barnen. Leken måste uppfylla en rad kriterier för att bli till
meningsskapande och kommunikativa sammanhang där språket får innebörd, till exempel att barnet är
intresserad av att delta, lekens struktur är igenkännbar, språkanvändningen är knutet till sammanhanget,
barnet har erfarenhet av vad som ska lekas, den vuxne fungerar som språklig stöttepelare och barnen
använder svenskan i leken. Först då blir lek språkutvecklande och barn kan delta trots minimala
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språkkunskaper (Skolverket 2013 s 43). Marias beskrivningar av hur hon är med i leken när hon
gestaltar sagan genom lek uppfyller alla dessa kriterier.

7.6  Andra metoder för ordinlärning
I materialet ser jag att Maria när hon tränar prepositioner inte använder samma arbetssätt som hon gör i
övriga fall. Hon blir mera undervisande och ställer slutna frågor. Det är troligt att Marias försök att
arbeta med prepositioner skulle bli mera effektivt om barnen hade rollen som de aktiva under övningen
och frågorna var mer öppna. Om barnen inte kan prepositioner eller är mycket osäkra på dem så är det
rimligt att anta att de inte kan svara rätt på frågor om prepositioner. Det ser i min studie ut som att när
pedagogerna ger sig in på områden de själva känner sig osäkra på så påverkar det val av metod negativt.

Ett sätt att komma ifrån osäkerheten hos pedagogerna och effektivisera ordinlärningen skulle kunna
vara att liksom Maria spelade lotto med barnen och använda sig av flera lekar och övningar för
ordinlärning så som Kims lek och TPR-metoden (Total Physical Response). Kims lek är en vanlig lek
och leks ofta under samlingen på förskolor. Leken går till så att barnen sitter i en ring och pedagogen
lägger ut ett antal föremål eller bilder. Sedan tar pedagogen bort ett eller flera föremål utan att barnen
ser. Därefter ska barnen gissa vilket/vilka föremål som fattas. Leken tränar framför allt minnet men
beroende på hur pedagogerna leker den så kan den användas för att lära sig nya ord kopplat till föremål
och bilder. Se (https://forskolebloggen.wordpress.com/2012/10/01/kims-lek-med-farger). TPR-metoden går ut
på att barnen visar med kroppen att de förstår. Pedagogen säger ord eller meningar och barnen ska göra
det pedagogen säger. Till exempel hålla upp ett föremål eller utföra en handling. Se
(https://en.wikipedia.org/wiki/Total_physical_response). Några sådana ”traditionella” metoder används inte.
Det skulle troligen vara både ett enkelt redskap för pedagogerna att använda och ett effektivt
komplement för att effektivisera barnens inlärning av nya ord. Skans (2004) förespråkar särskilt TPR-
metoden ”Jag anser att TPR-metoden som innebär att barnen får visa sin förståelse med hela kroppen,
är viktig. Denna metod visar stor respekt för barnens integritet, de tvingas inte till misstag” (Skans 2004
sid. 34).

7.7  Scaffolding och språkande
När man ser på vilket slags utrymme till återberättande och egna uttryck barnen får, ser man att det är
där det förekommer mest scaffolding från pedagogerna sida. Mimmi är modell som barnen förväntas
kopiera. Maria är med i leken och stöttar med ord och lekstöd. Sara använder ett material som
overheadprojektor och ger ett exempel på hur hon ställer öppna frågor.

Alla pedagogerna beskriver att de ser resultat av just det arbetssättet de valt. Jag bedömer det som att
scaffolding är en effektiv och nödvändig arbetsmodell för att få barn, med svenska som andra språk, att
börja tala och använda svenskan. Att barnen i barngruppen roterar mellan pedagogparen i ateljén, ute
och på hemvisten gör att de får del av olika pedagogers olika strategier.

I Saras planering var barnens uttryck det centrala och det hon tycks ha planerat aktiviteter kring. Hon
beskriver också fler strategier än Mimmi och Maria. Jag drar slutsatsen att planering som syftar till att
barnen ska få förutsättningar att uttrycka sig får betydelse för mängden scaffoldingstrategier.

I den forskning jag tagit del av framstår det som om valet av material och upplevelser har stor betydelse
för barnens förutsättningar att sinsemellan språka. Ljunggren (2013) belyser i sin forskning vikten av
gemensamma upplevelser och artefakter för barnens kommunikation sinsemellan. I ett fall observerar
hon två barn som står i ett fönster och tittar på sitt bygge ute på gården som blåst sönder. Det ena
barnet vet troligen inte vad orden blåsa och vind betyder och svarar och frågar lite oväntade saker. Det
andra barnet visar och förklarar så att begreppen reds ut och de får en gemensam förståelse av varför
bygget har rasat.
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Av observationen framgår hur barnen stöttar varandra i sin gemensamma kommunikation och hur de
tillsammans skapar en gemensam mening. Det framgår hur kommunikationen uppstår kring det gemensamt
upplevda, och hur den medieras via artefakter (Ljunggren 2013 sid. 79).

Att Mimmi, Maria och Sara tillhandahåller material att leka och skapa med som går att knyta till
projektboken skulle enligt Ljunggrens (2013) resonemang påverka och stödja barnens möjlighet att
språka tillsammans kring gemensamma upplevelser av boken. Ljunggrens (2013) studie visar att val av
material har stor betydelse för barnens möjlighet att samtala, återberätta och sätta ord på sina
upplevelser även under aktiviteter då inte pedagogerna styr eller deltar. Maria, Mimmi och Sara ger
beskrivningar av hur barn på eget initiativ leker lekar tillsammans som inspirerats av projektet. Detta
tyder på att Ljunggrens tes om materialets betydelse gäller också i min studie och får betydelse för
barnens språkutveckling.

8.  Resultat och analys av föräldraintervjuerna: Vilka
resultat har bokprojektet gett? Vilka nackdelar har
arbetssättet?

I det här avsnittet ger jag inledningsvis en presentation av de fyra föräldrarnas beskrivningar av sina
barns språksituation vid projektets början och hur föräldrarna beskriver sina barns deltagande i
projektet. Därefter följer de resultat från projektet som föräldrarna beskriver och de resultat som
pedagogerna beskriver. Avsnittet avslutas med de nackdelar som pedagoger lyfter med arbetssättet och
den kritik som föräldrar framför angående förskolans arbetssätt för att stimulera barnens
språkutveckling.

8.1  Föräldrarnas beskrivningar
De 4 barnen Idris, Ali, Robb och Evin har alla svenska som andraspråk men där upphör likheterna. Ali
beskrivs ha ett välutvecklat modersmål men vara osäker på svenska, Idris beskrivs ha en stark svenska.
Evin talar inte på modersmålet och hennes svenska hade en period av tillbakagång strax innan projektet
började. Robb har vid intervjutillfället varit i Sverige 8 månader. Han talade och förstod knappt svenska
när projektet börjar. Bara ett av fyra barn beskrivs ha haft en god svenska när projektet började i
augusti.

Utifrån mammornas beskrivningar av vad barnen berättat om projektet hemma framstår Idris och Ali
som aktiva och intresserade av projektet. Det går inte att få någon bild av Robbs och Evins deltagande
och delaktighet i projektet utifrån mammornas beskrivningar. Robb beskrivs ha stora brister i svenska
språket mera generellt. Hur Evins svenska språkutveckling ser ut är svårt att få någon tydlig bild av
utifrån intervjun.

Evins, Alis och Idris mammor är positiva till förskolans arbetssätt. Robbs mamma har andra
förväntningar på vad förskolan ska ägna sig åt. Hon är kritisk till att det leks i för stor utsträckning och
menar att Robb tappat färdigheter han demonstrerat tidigare såsom att säga alfabetet och räkna till 50.
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8.2  Vilka resultat från bokprojektet framkommer i intervjun med
föräldrarna?

Evin
Evins mamma är mycket imponerad av sin dotter men de exempel hon ger är inte särskilt avancerade.
Det kan bero på att mamman har låga förväntningar på sitt barn eller att hon själv har begränsningar i
svenska språket som påverkar svaren på frågorna i intervjun. ”Svåra ord. Som härligt t.ex. och
egentligen och bodde. Det här är jättesvårt tycker jag. Pappa märkte det också. Eftersom han är född
här så märkte han att hennes språk har utvecklats jättebra. ”Att en utveckling har skett som familjen
märker av är dock relativt säkert. Det enda exemplet mamman ger som går att knyta till projektet är att
Evin blivit rädd för spöken. ”Hon brukar säga det är läskigt. Öppna lampan spöket kommer. Jag kan
inte sova om det är mörkt”

Idris
I intervjun med Idris mamma framgår att lekaktiviteter är något som Idris upprepar också när han har
kommit hem. ”Ja han leker. Just nu är det spökhuset. Alla bor i spökhuset. Det är häxor, slemmiga
monster, spöken och lejon och så. Och dom äter och så.”

Idris använder flera ord från projektet. Uttrycket slemmiga monster kan ses som ett resultat av Mimmis
arbete med att ”slemma”.

Ali
Alis mamma ger en liknande bild av att hennes son berättar om förskolans aktiviteter och
projektet. ”Han har jättestort intresse av det här huset. Han berättat vad som finns inne i huset. Lejon
och häxor och allt. Jag lärde mig många nya ord från honom”.

I intervjun framkommer också att Ali reflekterat över att ord har en betydelse och kan förklaras med
andra ord. ”Jag frågade honom vad betyder vilse. Han sa att tappa sin mamma och pappa”.

Det skulle kunna vara ett resultat av att han deltagit i diskussioner om ords betydelse så som Maria och
Mimmi beskriver. Alis mamma ger exempel på ordet vilse, samma ord som Maria beskriver att hon har
arbetat med.

Robb
Robbs mamma har inte märkt av några direkta resultat från projektet. Förutom möjligen det att Robb
leker monster och skrämmer sin lillebror.

8.3  Sammanfattning
I 2 fall av 4 har föräldrarna märkt av att barnen lärt sig nya ord i projektet och ger även exempel på ord
som kommer från projektet. I de övriga 2 fallen är resultaten utifrån föräldrarnas beskrivningar svaga
och kan komma sig av förskolans arbete men det skulle lika gärna kunna vara input från annat håll, till
exempel TV.

8.4  Resultat som pedagogerna kopplar till projektet
Mimmi

· Barnen har lärt sig nya ord från projektet.

· De kan händelseförloppet i sagan och berättelsens struktur.

· Barnen är mera kamratliga och får ett bättre samarbete i aktiviteter som är knutna till projektet.

· Barnen tycker att det är roligt med Spökhuset.
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Maria
· Barnen använder ord från projektet i sitt dagliga tal.

· Barnen fick en gemensam förståelse för vad som ska lekas.

· De flesta barn i gruppen är engagerade i projektet.

· Barnens bygglek har utvecklats så att byggena blir högre, mera detaljerade och de kombinerar
olika material.

· Projektet har gynnat gruppgemenskap mellan barnen i gruppen och mellan barn och pedagoger.

Sara
· Barnen fick en djupförståelse av ord och begrepp.

· Språket utvecklades.

· Barnen visade intresse för boken och utvecklade förmågan att lyssna på berättelsen.

· Gruppgemenskap. Boken om Mamma Mu gynnade särskilt förmågan till kamratskap.

· Barnen blev engagerade och pratar fortfarande, 2 år efter att projektet avslutas, om Mamma Mu
och Kråkan.

· Barnen kunde knyta egna upplevelser till sagan.

8.5  Utveckling som föräldrarna relaterar till förskolans arbete
Idris

· Leker projektet hemma.
· Berättar gärna och ofta.
· Tycker om att lyssna på böcker.
· Har lärt sig nya ord genom projektet.

Ali
· Väckt lusten att lära.
· Berättar hemma om boken.
· Har lärt sig nya ord från projektet.
· Vågar ta kontakt med andra barn på svenska.
· Visar ett självförtroende i att tala svenska.
· Är intresserad av böcker.

Robb
· Språkutveckling på svenska går framåt.
· Har lättare att göra sig förstådd.
· Har blivit mera hjälpsam mot sin lillebror.

Evin
· Pratar mycket.
· Berättar hemma om förskolan.
· Kan vänta på sin tur.
· Kan stå på sig bättre.
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8.6  Nackdelar med bokprojektets arbetssätt som pedagogerna
beskriver

Mimmi

· Det är enformigt att arbeta med en bok ett helt år för pedagogen.
· Boken är för svår och för lång för vissa barn i gruppen.
· Det blev för lite olika litteraturgenrer, brist på faktaböcker.
· Arbetssättet kräver planering på ett sätt som det inte finns möjlighet till.

Maria
Maria väljer att inte svara på frågor om nackdelar med projektet. Men hon nämner i ett annat
sammanhang en svårighet i att få med alla läroplanens mål.

· Matematiken kommer inte med i projektet.

Sara
· För få ord.
· För få erfarenheter av olika böcker.
· Tidsbrist. Förskollärarens tid går åt till mycket annat vilket innebär att det finns för lite tid för

att arbetet med barnens språkutveckling ska bli effektivt.

8.7  Kritik som föräldrarna tar upp mot förskolans
språkutvecklande arbetssätt

Robb
· Förskolans verksamhet innehåller för lite undervisning.
· Barnen lär sig inte nödvändiga kunskaper så som att säga alfabetet, räkna till 50 och säga sina

egna namn och föräldrars namn.

Evin
· Känner oro för dotterns utveckling av modersmålet.

Ali
· Hon är orolig för att förskolan tidigare inte gett tillräckliga förutsättningar för Ali men främst

hans äldre syster att utveckla en god svenska och att detta ska leda till framtida skolsvårigheter.

Idris
· Inga nackdelar beskrivs.
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9.  Diskussion av resultat: Bokprojektet som metod, för-
och nackdelar

I det här avsnittet försöker jag sätta tidigare avsnitts resultat från intervjuerna med pedagogerna och
intervjuerna med föräldrarna i relation till varandra och till tidigare forskning. Avsnittet inleds med att
diskutera gruppgemenskapen då den framstår som främsta vinst med bokprojektet. Vad i arbetssättet
gynnar gruppgemenskapen och hur gynnas språket av det? Därefter diskuteras resultatet utifrån
bokprojektet möjlighet att stimulerat utvecklingen av ett kunskapsspråk hos barnen samt svårigheter
och begränsningar i bokprojektets utformande. Avsnittet avslutas med att diskutera modersmålets roll i
projektet eller snarare bristen på modersmålstöd.

9.1  Gruppgemenskap som språkutvecklande resurs
Alla pedagoger beskriver en ökad gruppgemenskap som ett av resultaten. I intervjuerna anser
pedagogerna att barnen har fått något gemensamt att leka kring. Pedagogerna beskriver hur det i
bokprojektet förekommer mindre konflikter mellan barnen och mera gemenskap än tidigare projektet.
De 3 pedagogerna och 2 av föräldrarna beskriver att barnens lust att lära har stimulerats av projektet.

Det stämmer överens med vad Arnesson Eriksson (2012) beskriver i sin bok. Där den ökade
gemenskapen, det lustfyllda lärandet och fantasilekarna barnen emellan är resultat de ser med sitt
sagoprojekt.

I relation till forskning lyckas bokprojektet med att skapa vad Kultti (2012) kallar att ”skapa kulturella
lekmanus”. Att pedagogerna ger barnen i barngruppen gemensamma upplevelser inom sagan bidrar till
att det i skapas en förståelse hos barnen för vad som ska lekas och hur det går till. Barnen skulle enligt
Kultti (2012) på så sätt bli språkutvecklande resurser för varandra inom dessa ramar. Marias deltagande
och stöttande roll i barnens lek kan ses i parallell till Kulttis studie. Hennes deltagande i leken blir en
mycket viktig del i skapandet av ett gott gruppklimat och stimulans av leken där igenom även språket.

Särskilt för Robb, som beskrivs som osäker och rädd, kan det tänkas att insatser för ett inkluderande
gruppklimat och aktiviteter där han inte måste tala för att delta är betydelsefulla.

På så sätt skulle bokprojektet kunna vara inkluderande i det att barn med svag svenska får stöd i en
förståelse av vad som ska lekas när de leker med andra barn. Att alla 4 föräldrar beskriver en språklig
och social utveckling efter 3 månader skulle kunna vara en markör för att arbetssättet så som
pedagogerna beskriver det stärker gruppgemenskapen och att detta påverkat utvecklingen av svenska
språket.

9.2  Kunskapsspråk
Skans (2011) menar att förskolans språk ska skilja sig från hemmets språk. Han menar att för att
förebygga framtida skolsvårigheter behöver barn med svenska som sitt andra språk exponeras för ett
kunskapsspråk redan i förskolan. Detta ”kunskapsspråk” är skilt vardagspråk därför att det innehåller
ord som barnen inte möter i sin vardag. Det krävs tillrätta lagda möten med ämnen så som
naturkunskap och mattematik för att utveckla detta språk. I Lpfö 98 står att förskolans uppdrag är att
arbeta så att barnen får ett språk och erfarenheter som lägger grunden för fortsatt kunskapsutveckling.

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle
präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att
barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället
behöver. (Lpfö 98 sid. 6)
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Skans argumenterar för medvetna planerade arbetsmodeller där tidigare erfarenheter och
språkkunskaper lägger grunden för att klä nya erfarenheter i språk och förståelse. På så sätt sker en
utveckling så att dessa nya ord kan bli till nya kunskaper och inlärning av ytterligare språkfärdigheter.

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från
barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och
reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.
(Lpfö98 sid. 6 och 7)

I Lpfö 98 läggs extra vikt vid att ”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre
möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden”. I intervjuerna finns
också en medvetenhet kring detta. Projektet i sig är vad Lpfö 98 beskriver som temainriktat arbetsätt.
Pedagogerna tillför material, metoder och tekniker in i projektet så att barnens lärande bli mångsidigt och
sammanhängande. På så sätt möter barnen i viss mån också ett språk för teknik, naturvetenskap och
matematik och utökar sitt språk i projektet kända bas.

Exempel på detta är att:

· Maria läser relaterad litteratur där barnen kan dra nytta av en förförståelse av vissa begrepp i
mötet med nya.

· Mimmi efterlyser att gå vidare och bygga på med flera böcker.

· I projektet ges exempel på bygg- och konstruktionslekar i relation till boken.

· Sara ger exempel på hur hon arbetade med fryst och smälta samt att man använde
overheadprojektor i projektarbetet med boken.

Dessa exempel visar på att pedagogerna tar till vara tillfällen som uppstår och fångar upp och
tillrättalägger situationer för att stödja utvecklandet av ett kunskapsspråk med boken som grund.
Pedagogerna ger barnen erfarenheter som de inte möter i sin hemmiljö. Men det här är ett område som
behöver utvecklas. Det finns i bokprojektet som jag ser det en inte fullt utnyttjad möjlighet att utveckla
ett strukturerat arbetssätt där barnens språk byggs ut med nya ord och erfarenheter utifrån en känd bas.

Kanske är inte bokprojekt det mest effektiva sättet för att utveckla ett kunskapsspråk. Att pedagogerna
uttrycker en medvetenhet och i viss utsträckning också lyckas omsätta det i praktiken är inte samma sak
som att det görs på ett genomtänkt sätt. Fördelarna utifrån språk- och kunskapsutveckling som
pedagogerna fångat upp handlar troligtvis mera om arbetssätt i projektform än om arbetssättet kring
boken. Maria lyfter svårigheten med att få med matematiken i projektet. Jag drar slutsatsen att om man
ska ha bokprojekt på det här sättet krävs det att pedagogerna planerar utifrån och följer upp målen i
läroplanen kontinuerligt.

Arnesson Eriksson (2012) beskriver i sin bok hur de på hennes förskoleenhet utvecklar ett
planeringsmaterial utifrån målen i läroplanen som de sedan följer i sina sagoprojekt. Jag tolkar det som
att pedagogerna i min undersökning skulle vara hjälpta av en sådan planering, för att få en struktur på
vad de erbjuder barnen.
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9.3  Svårigheter och begränsningar

Arbetssättet kräver mer planering än vad arbetslaget har resurser och tid för.
Mimmi tycker att det är svårt att arbeta ensam och ofta med vikarier i en stor barngrupp. Hon menar
att det krävs att man har tid att samtala med barnen i mindre grupper, för att knyta boken till barnens
egna tankar och upplevelser. Det krävs mera tid och personal för att göra ett bokprojekt till effektiv
språkinlärning. Sara vill ha mera tid att göra fler fördjupningar och gå vidare med barnens tankar. Hon
anser att hon har för lite tid i barngrupp för att ge barnen det de behöver. Pedagogerna ger uttryck för
att de inte har tillräckliga förutsättningar för att lyckas fullt ut med ett effektivt språkstöd. I mitt
material framstår också i viss mån brister i kunskaper om barns språkutveckling som en begränsning i
att effektivisera arbetet.

Med en bok som utgångspunkt blir de erfarenheter barnen får av olika litteraturgenrer och
språk ytterst begränsat.
Mimmi lyfter att hon vill arbeta med faktaböcker för att barnen ska möta flera genrer och relaterade
böcker, för att med projektboken som grund utöka barnens ordförråd.
Hon ser en begränsning i att ha ett sagoboksprojekt då litteraturgenren blir för begränsad. Axelsson
(2005) lyfter att det är ett problem att barnen i hennes studie inte möter faktaböcker i någon större
utsträckning och att svensk ”godnattsaga” är den dominerande litteraturgenren. En styrka som
Axelsson (2005) lyfter i sin undersökning är de olika sätt som böcker läses på. Barnen får, menar hon,
tillgång till olika modeller för hur en bok kan läsas genom att pedagogerna läser olika böcker på olika
sätt och i olika situationer, så som godnattsagor på vilor, i smågrupper med boksamtal och att böcker
dramatiseras. I min studie beskriver bara Maria hur hon läser andra böcker utöver projektboken. Är det
bara en enda bok, som i och för sig läses på olika sätt, blir inte bara utbudet på ord utan också bilder att
tolka och de erfarenheter barnen gör av olika lässtilar begränsat. En svaghet är att barnen behöver få
möta en större variation i litteraturutbudet och i sin litteraturbearbetning.

Det finns i pedagogernas beskrivningar en grupp barn som hamnar efter och inte förstår.
Projektet med boken ”Det hemska spökhuset” tycks i mitt begränsade material gett mest stimulans till
de barn som redan vid starten hade en språkbehärskning av svenska som låg på rätt nivå med boken.
Ur ett sociokulturellt perspektiv framstår det som projektet brustit i att individualiseringen av det
pedagogiska innehållet och metoden inte varit tillräcklig (Skans 2011). Därför ligger inte den stimulans,
som barn, med stora brister i språket, får genom projektet i dessa barns proximala zon för utveckling
utan en rejäl bit över deras språkliga räckvidd.

I intervjuerna med föräldrarna stärks den bilden. Robb och Evin beskrivs som de hade brister i
svenskan vid starten och deras mammor beskriver få resultat. Utifrån Alis snabba återhämtning av
svenskan kan man spekulera i om han verkligen hade glömt svenskan efter den långa vistelsen
utomlands. Inlärningen tycks inte ha blivit lika effektiv för barnen vars kunskaper i svenska språket
legat under bokens språkbruk. Mimmi och Marias strategier för att kompensera för detta skiljer sig åt.
Maria använder flera strategier för att anpassa och stödja alla barns möjlighet att delta. I intervjun
beskriver inte Mimmi några strategier med alla barns möjlighet att delta som målsättning. Orsaker kan
vara:

· Pedagogens bristande förmåga att anpassa sitt upplägg efter barnens olika behov.
· Att boken som valts var för lång, innehöll ett för avancerat språk och att handlingen kunde vara

skrämmande.
·  Arbetssituation där pedagoger inte hinner samtala med barnen i liten grupp.

Detta kan tillsammans ha bidragit till att projektet gett minst till de barn där behovet av riktade
språkinsatser varit som störst.
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9.4  Modersmålet
Ytterligare en brist med projektets effekt på ordinlärningen är att modersmålet inte beskrivs som en del
av projektet. I all forskning som jag tagit del av belyser forskaren avsaknaden av språkstöd på
modersmålet som en brist generellt i de studerade förskolorna. I mitt material tar Mimmi upp hur hon
ibland låter barn översätta för varandra. I övrigt beskrivs inte att modersmålet används som en resurs
för att skapa en förståelse för innehåll.

Enström (2010) beskriver, i och för sig i förhållande till vuxna inlärare, att översättningar av enstaka ord
inte alltid ger rätt bild av ordets betydelse. Det är sällan så att ett ord helt motsvarar betydelsen av ett
annat ord på ett annat språk. I fallet med barn som översätter mellan språk så förhåller det sig inte
självfallet så att de kan samma ord på modersmålet och svenska eftersom deras ordförråd på båda
språken är under uppbyggnad samtidigt.

Skans (2011) menar att om modersmålet användes som resurs för förståelse av främst sammanhanget
skulle barnen lära sig nya ord på svenska snabbare. I förhållande till Evin bör man beakta att hon inte
har ett utvecklat modersmål och att mamman beskriver en oro och ett behov av att få utveckla det.

Axelsson (2005) lyfter vikten av att modersmålen synliggörs i förskolan så att barnen ges möjlighet att
utveckla även modersmålet och överföra erfarenheter mellan språken. Läroplanen säger: ”Av skollagen
framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål ” (Lpfö 98/10 sid. 7).

Axelsson (2005) menar att det är viktigt för barnens identitetsutveckling och litteracitetsutveckling att
inte svenska och svensk litteracitetskultur är normen i flerspråkiga förskolor.
En risk med bokprojekt på det här sättet, utan att väva in modersmålet, är att det stärker svenskan som
norm på bekostnad av modersmålet.

10. Slutsats och förslag till förändringar
I det här avsnittet sammanfattar jag de enligt min egen åsikt mest framträdande dragen i bokprojektet
och försöker besvara frågeställningarna i syftet:

· Att beskriva arbetssättet så som pedagogerna beskriver det.
· Hur kan man konkretisera ord och ords betydelse?
· Har föräldrar sett någon utveckling i sina barns ordförråd? I så fall vilken?
· Vilka för- och nackdelar har arbetssättet och hur kan det utvecklas?

Avsnittet avslutas med att jag ger en rad förslag till förändringar och pekar ut utvecklingsområden.
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10.1 Slutsats
Pedagogernas tanke om att barnen utvecklar en förståelse för bokens handling och begrepp stegvis,
ledde till att de valde en svår bok. Ställt mot forskningen om ordinlärning stämmer pedagogernas
uppfattning bara delvis. Det finns en övre gräns för svårighetsgrad på vad som kan förstås utifrån
sammanhang och den gränsen är individuell för varje barn. I materialet ger pedagogerna uttryck för att
det finns barn som inte hänger med från början och Mimmi beskriver hur hon inte når vissa barn. I
intervjuerna med föräldrarna gynnades barnet med störst kunskaper i svenskan vid projektets början.
Resultatet tyder på att projektet gett olika mycket till olika barn och framför allt, mest till de barn som
redan har kommit långt i sin utveckling av svenskan. Arbetssättet blir minst effektivt som
ordinlärningsmetod för barn med små kunskaper i svenska språket.

Att konkretisera ord med upplevelser är framför allt lustfyllt och passar för att lära barn adjektiv som
annars är svårt. Det framstår inte som någon mirakelmetod för ordinlärning då det kräver mycket tid
för att lära in få ord. Sara beskriver hur hon använt observationerna för att ringa in vilka ord barnen
inte förstod och sedan ge barnen erfarenheter av dessa. Ett sådant arbetssätt verkar ha gynnat
förståelsen av själva boken. Det är inte säkert att barnen som ingått i Mimmis och Marias grupper
riktigt kunnat knyta fördjupningarna till boken lika effektivt. Två av fyra föräldrar beskriver att deras
barn använt dessa adjektiv hemma.

En styrka med bokprojekt på det här viset är alla olika strategier som pedagogerna använder för att
stimulera ordförrådsutvecklingen hos barnen. Det är svårt att isolera någon metod som extra effektiv
utan det är mera troligt att se till den sammantagna effekten av alla olika stödmetoder pedagogerna
använder som det som gett resultat. Kultti (2012) citerar Säljö (2000): ”Villkoren för utveckling kan inte
på ett tydligt sätt hänföras vare sig till enskilda individer, kulturella redskap eller sociala sammanhang,
utan till samverkan mellan alla dessa nivåer” (Kultti 2012 sid 22). Eftersom det inte finns någon annan
forskning på hur effektivt det är att lära ord med alla sinnen/ konkreta erfarenheter knutna till böcker
så hade min studie behövt vara mycket grundligare för att besvara frågor om hur effektiv just den biten
varit. För att faktiskt veta om barnen lärt sig ord eller i vilken utsträckning de är aktiva i alla aktiviteter
hade det behövts observationer och mätningar av deras ordförråd före projektets början och efter en
viss tid.

Utifrån forskningen som finns framstår de aktiviteter som syftat både till att ge förståelse och att skapa
gemenskap ha störst effekt. Lekmaterial i relation till boken och många inslag där barnen är aktiva är
tydliga styrkor med projektet ur ett mera generellt språkinlärningsperspektiv.

Tanken att barnen ska lära sig nya ord och successivt förstå sammanhanget är väldigt tydligt i materialet.
Det är troligt att om pedagogerna använt ett liknande arbetssätt, med konkret material, fördjupningar,
drama och gestaltning genom lek, men med skillnad att alla barn förstått sammanhanget, så hade det
varit mera effektivt för ordinlärningen för en större grupp barn. Flera lättare böcker istället för en lång
svår bok skulle ha varit mera effektivt för ordinlärningen. Men också bristen på modersmålsstöd i
relation till projektet påverkar barnens möjlighet att lära sig nya ord negativt. Det är troligt att dessa två
faktorer samverkat och gjort inlärningen av nya ord svår för vissa barn i gruppen.

Att observera barnen och utifrån det anpassa arbetssätt och innehåll så som att välja ut vilka ord som
ska fördjupas kring, ter sig i mitt material effektivare än att utgå från en förutbestämd planering.
Planerade aktiviteter där barnen görs aktiva och ges möjlighet att använda flera uttrycksformer i
språkandet, framstår utifrån forskningen ha stor språkutvecklande potential.
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10.2 Förslag till förändringar

· Planera för strukturer för samarbete med modersmålsstödet.
· Planera så att de böcker som läses i barngruppen finns översatta till flera språk så att

modersmålslärarna lätt kan läsa samma böcker som läses i barngruppen på modersmålet.

· Förskolan köper in böcker så att det finns ett eller flera låneexemplar av projektböckerna så att
barn kan låna hem en bok och läsa den hemma med sina föräldrar.

· Utveckla strukturer för samarbetet med och information till föräldrarna.

· Välja ett övergripande tema eller en bok som utgångspunkt. Planera för att välja ett antal böcker,
såväl faktaböcker som skönlitteratur att arbeta med. Böckerna bör ha olika svårighetsgrad och
man ska börja med den enklare boken.

·  Leken som bearbetning framstår i mitt material som särskilt effektiv. Pedagogerna behöver
planera så att alla barn får förutsättningar att få språklig stöttning i leken.

· Observera barnen för att ta reda på vilka ord de inte förstår och konkretisera dessa. Det behövs
en tydligare koppling mellan och de konkreta upplevelserna av orden.

· Planera så att material och metoder väljs som ger barnen möjlighet att delta utifrån olika
språkbehärskningsnivåer.

· Dramatiseringar bör göras av kortare och enklare böcker så att inte den del av barngruppen
som behöver mest stöd i sin utveckling av svenska språket exkluderas från stimulansen.

· Fler metoder för ordinlärning så som Kims lek och TPR-metoder knutna till projektet, TPR-
metoden särskilt med tanke på prepositionerna och att många barn inte deltar genom att tala
svenska.

· Utveckla planeringsunderlag där målen från Lpfö 98/10 blir utgångspunkten i projektarbetet.

· Utveckla planeringsunderlag där pedagogen planerar så att barnen ska börja använda språket
och vilka scaffoldingstrategier som pedagogen ska använda. Det bör strävas mot att barnen inte
bara ges möjligheter att uttrycka sig på många sätt utan också att varje barn får förutsättningar att
uttrycka sig på olika sätt.

Dessa förändringar skulle inte lösa alla problem och kanske inte hjälpa alla barn. Men det skulle
underlätta språkinlärningen av svenska för några fler av barnen. Det i sig skulle medföra att fler barn i
gruppen hade ett större aktivt ordförråd på svenska, vilket skulle bidra till att barnen i större
utsträckning blev språkutvecklande resurser för varandra.
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11.  Diskussion av metod och material

För att kunna göra antaganden av hur effektivt bokprojektet varit som ordinlärningsmetod hade jag
behövt göra mätningar av barnens språkproduktion före och efter projektet. Observationer av barnens
deltagande i olika aktiviteter hade varit intressant för att se hur barnens deltagande faktiskt ser ut. Det
hade onekligen varit intressant och bara då hade jag riktigt kunnat veta någonting om projektets
effektivitet. Då jag själv arbetar i arbetslaget är att gå in och observera inte utan problem. Jag har valt att
inte göra det på grund av tidsbrist i första hand. Det är i relation till den övriga forskningen på området
som bygger på observationer som mitt arbete blir trovärdigt. Min egen undersökning är för liten och
bygger inte på faktiska mätningar av barnens ordförråd utan på vad pedagoger och föräldrar berättar.
Därför ska resultatet för mitt arbete ses som en ledtråd men inget färdigt svar på frågeställningarna.

Det är troligt att min roll, som kollega till de tillfrågade pedagogerna och som barnens förskollärare i
förhållande till föräldrarna, påverkade svaren på frågorna. Maria väljer att inte ta upp några svårigheter
eller nackdelar med arbetssättet. Det skulle kunna tyda på att vår kollegiala relation påverkar vad hon
vill dela med sig av. Det är troligt att en utomstående person skulle fått andra svar på samma frågor.

Jag valde att begränsa mitt arbete och inte undersöka om pedagogers attityder och inställningar till
flerspråkighet, modersmål och segregation får betydelse för val av arbetssätt och på så sätt påverkar
barns utveckling av ordförrådet på svenska. Jag tror dock att det är ett område som behöver
undersökas ytterligare för att förstå hur arbetssättet kan utvecklas och vilka begränsningar som ligger i
organisation, i bristande kunskap och var det krävs attitydförändringar för att åstadkomma ett
effektivare språkstöd.

12.  Min egen roll
I det här avsnittet presenterar jag min egen roll som pedagog i arbetslaget. Då jag själv arbetat som
förskollärare och deltagit i båda bokprojekten anser jag det nödvändigt att avslutningsvis ta upp några
aspekter, då valet att inte ta med mitt eget material har påverkat resultatet av studien.

Modersmålet
Att jag valt att inte ta med min egen del ger ett delvis missvisande resultat vad det gäller modersmålets
roll i projektet. Jag gav inledningsvis alla modersmålslärarna skriftlig och muntlig information om
bokprojektet samt uppmuntrade dem att läsa och titta på bilderna i boken tillsammans med barnen på
modersmålet. Det gjordes i viss utsträckning av vissa modersmålslärare. Det är oklart  hur många som
gjorde det och i vilken utsträckning då det inte fördes någon dialog mellan pedagoger i barngruppen
och modersmålslärarna om barnen. Inga av barnen vars föräldrar jag intervjuat har valt modersmålsstöd
för sina barn. Det är ändå missvisande att säga att modersmålet inte finns med i projektet
överhuvudtaget. Det finns en klar brist på planering och struktur i förhållande till modersmålet. Det är
därför riktigt att säga att modersmålet inte används som metod för att skapa förståelse av
sammanhanget på något strukturerat sätt. Jag uppmuntrade också andra pedagoger med annat
modersmål att tala sitt modersmål med barnen och läsa boken på turkiska, surani, polska, ryska,
engelska och spanska. Detta uppmuntrades inte av ledningen. Ledningens inställning till modersmålet
kan ha påverkat pedagogernas vilja att beskriva i vilken utsträckning de själva använder sitt modersmål i
barngruppen. Att använda modersmålet var kontroversiellt vid tidpunkten för intervjuerna. Mitt
material visar att modersmålet har en mycket låg ställning på förskolan, samt att modersmålet inte
tillskrivs den roll i ett effektivt arbetssätt för ordinlärning som det enligt forskning på området borde ha.
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Min relation till de aktuella barnen som påverkat resultatet.
Jag lånade även ut mitt privata exemplar av boken till föräldrar så att de kunde hjälpa barnen att läsa
och titta på bilderna med barnen hemma på modersmålet. Självklart var det inte möjligt för alla 42
barnen utan jag lät 4 särskilt ”ointresserade” barn få låna boken så länge de ville. Det hade tydlig effekt
på dessa barns intresse och de blev aktiva istället för att störa under läsningssituationerna. Det hade
också positiv effekt på förälderns intresse för förskolans projekt. Ali var ett av dessa barn men det
framgår inte av intervjun. Han lånade boken någon gång i september 2014.

I fallet med Robb har jag läst boken för honom på engelska. I de flesta situationer då Robb var i min
grupp använde jag först engelska och sedan upprepade jag på svenska när jag talade med honom. Min
bild var att Robb var mycket aktiv i projektet och lärde sig svenska mycket snabbt. Han talar
förvånansvärt bra svenska och tog kontakt, berättade saker och kunde med begränsningar göra sig
förstådd på svenska. Att mamman inte märkt resultat kan ha berott på att hon inte talar svenska och
därför kan ha svårt att se och förstå Robbs framsteg samt att hon haft helt andra förväntningar och att
hon inte fäst sig vid och kanske inte heller uppmuntrat Robb att berätta mera om sin lek. Mamman
säger: ”Han berättar mest om att cykla och att leka ute.”

Som pedagog i gruppen är det mitt jobb att ha relationer till alla barn och stödja deras utveckling utifrån
deras behov. Att jag gjort vissa insatser riktade till Ali och Robb är representativt utifrån mitt arbete i
barngruppen. Skälet att jag inte gjort något riktat till Evin var att hon delar modersmål med en annan
pedagog i gruppen samt att hon tytt sig mer till Maria. Jag utgick dock felaktigt från att hon talade
bättre modersmål än svenska. Det blev tydligt att ha 42 barn i gruppen och byta barngrupp helt eller
delvis varje år påverkar och försvårar arbetet. Det gör det mycket svårt att skapa sig en bild av alla
barns språksituation och följa upp den. På grund av bristande rutiner och kontinuitet i relationer och
ansvar kunde arbetslaget inte, trots pedagoger med samma modersmål, ge Evin det stöd som hon enligt
Lpfö 98 har rätt till. ”barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och
sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (Lpfö 98 sid 10). Evins situation
visar tydligt på hur svårigheter som kommer sig av förskolans organisation och attityder till
modersmålet får effekter så att förskolans resurser, trots att de finns och trots mål i Lpfö98, inte
används effektivt.

Även om jag anser att Robbs mamma inte ger en rättvis bild av de stora språkliga framsteg som Robb
gjort och att jag i fallet med Robb också använt modersmålet som resurs för att skapa förståelse för
sammanhanget, är det min uppfattning som pedagog i gruppen att arbetssättet utifrån ett
ordinlärningsperspektiv ger flest ord till de barn som redan kan mycket svenska och blir mindre
effektivt ju mindre barnens språkförståelse av svenska är. Mina egna insatser utgör i likhet med de
andra pedagogerna mindre delar av en helhet. Den dag i veckan som barnen var i min grupp får därför
inte så stort genomslag på språkutvecklingen, utan det är arbetslagets sammantagna ansträngningar som
är bärare av resultatet. Jag bedömer att resultatet för studien skulle ha blivit detsamma om jag tagit med
min egen del.
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13. Slutord
Mitt arbete visar att förskollärarna har anammat den sociokulturella synen på lärande och att det ger
dem möjlighet att hitta flera strategier där barn deltar efter sina egna förutsättningar och att
förskollärarna även planerar utifrån vad de ser när de observerar barnen i gruppen. Alla pedagogerna
visar en förståelse för att barnen för att erövra nya ord i sitt andraspråk behöver stöd för sin förståelse
på olika sätt. Bokprojektet ger möjlighet till stöd i upprepningar, konkret material och de olika
scaffoldingstrategier som pedagogerna tillämpar.

Pedagogerna i min studie gör mycket och har höga ambitioner. De använder många strategier och ger
en bredd på insatserna. De lyckas att skapa en gemenskap i gruppen och väcka lusten att lära hos
flertalet barn. Att de gör allt detta i en barngrupp med 42 barn och samtidigt som de beskriver en
arbetssituation med ständiga vikarier måste sägas vara en bedrift. Pedagogerna visar att det går att göra
mycket även i svåra situationer.

Mitt arbete visar dock att de inte når ända fram. Att hitta effektiva metoder kräver genomtänkt
planering och kunskap men framförallt tid. Arbetssättet brister i att pedagogerna valt en enda och för
svår bok. Därtill saknades tillräcklig struktur och planering. Det finns en stor möjlighet till utveckling av
arbetssättet. Små förändringar skulle kunna ge stor utdelning i att underlätta inlärningen för barn i
gruppen. Men att skapa förutsättningar så att pedagogerna kan lyckas fullt ut är ledningens ansvar.
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Bilaga 1

Informationsbrev till pedagoger och föräldrar

Intervju för examensarbete

Den undersökning jag ska genomföra går ut på att undersöka om bokprojektet på 4-årsavdelningen är
språkutvecklande för barn med annat modersmål än svenska.

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som handlar om bokprojektet och
språkutvecklande arbetssätt.

Undersökningsdelen av examensarbetet kommer att bygga på intervjuer med pedagoger och föräldrar.
Jag genomför denna undersökning därför att jag finner det intressant att arbeta med barnböcker för att
främja språkutvecklingen i förskolan.

Intervjuerna kommer att genomföras under de 2 sista veckorna i november de kommer att ske på förskolan
(eller annan överenskommen plats) och tar 20-35 minuter.

Du behöver bekräfta ditt deltagande till mig senast samma dag som intervjun ska äga rum.

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och varken du eller förskolan kommer att namnges i
redovisningen av uppgiften. Samtalet behöver spelas in för att materialet ska bli lättare att hantera, men
inspelningen kommer att raderas så snart examensarbetet är godkänt.

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagandet utan
närmare motivering.

Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare.

Annika Krantz                  Handledare: Antti Ylikiiskilä.
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Bilaga 2

Frågor till pedagoger:
· Vad har du för bakgrund så som utbildning och år inom yrket?
· Har du arbetat med barnböcker i barngrupp förut?
· Har du arbetat med barn med annat modersmål förut?

· Kan du beskriva hur du arbetar med boken i det här bokprojektet?
· Har du i din planering och utförandet gjort något som varit inriktat på att stimulera

språkutvecklingen hos de barn som har svenska som ett andraspråk?
· Beskriv hur du har introducerat boken för barnen?
· Hur visar barnen att de förstår/inte förstår ord och begrepp?
· Beskriv vad du har gjort för att fördjupa förståelsen kring ord och begrepp? Ge exempel. Var det

planerat eller spontant?
· Beskriv dina strategier när barnen inte förstår ord? Vad gör du och hur tänker du att barnen ska

lära sig nya ord?

· Vad ser du för resultat av projektarbetet i barngruppen så här långt?
· Har baren lärt sig nya ord? I så fall kan du beskriva hur du märker att barnen har lärt sig nya ord?
· Är det något område i språkutvecklingen som du upplever att barnen i barngruppen visar upp

svårigheter med? Finns det i så fall någon riktad åtgärd i din eller den gemensamma planeringen
för att stödja/utveckla det området särskilt? I projektet eller utanför?

· Tycker du att bokprojekt är ett effektivt sätt att arbeta språkutvecklande?
· Beskriv för-och nackdelar som du ser det.
· Är det något du skulle vilja förbättra/utveckla i bokprojektets arbetsätt för att göra projektet mera

språkutvecklande för barn som har svenska som andra språk?
· Tycker du att bokprojektet ger utrymme för att arbeta med alla läroplanens mål? Förklara
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Bilaga 3
Frågor till föräldrar:

· Vilket/vilka språk talar du med ditt barn och andra i hemmet?
· Upplever du att ditt barn är bättre i något språk än det andra? Svenska eller något hemspråk?
· Hur länge har ditt barn bott i Sverige?
· Hur länge har ditt barn gått i svensk förskola?
· Har ditt barn varit borta från förskolan längre perioder utan att höra svenska under den här

tiden? Hur ofta och hur länge?
· Kommer du ihåg hur ditt barn talade svenska eftersommaren? Enstaka ord, Hela meningar,

Berättade saker så också personer som inte träffade barnet särskilt ofta kunde förstå. Bra uttal
eller otydligt. Kunde ditt barn många ord eller få ord på svenska?

· Berättar ditt barn om förskolan hemma? Leker han/hon saker som hänt på förskolan?
· Känner du till förskolans bokprojekt om spökhuset?
· Har ditt barn på hemspråk eller på svenska talat om förskolans spökhusprojekt? I så fall vad?
· Upplever du att ditt barn lärt sig nya ord på svenska genom projektet? Ord som har att göra

med spöken, monster, soppa, maskar, häxor, lejon, slemmig, vilse eller flera ord på hus delar.
· Läser du eller någon annan person böcker för ditt barn i hemmet på något språk? Kan du

berätta hur ditt barn är/inte är intresserad av böcker?
· Har det skett någon förändring i ditt barns sätt att tala efter sommaren till nu, augusti-november?
· Är du nöjd med förskolans sätt att arbeta språkutvecklande?
· Finns det något du tycker vi kan göra annorlunda eller bli bättre på för att barnen ska lära sig

bättre svenska på förskolan?
· Är du orolig för ditt barns språkutveckling på svenska eller annat språk?
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Bilaga 4:

Analysscheman av intervju med pedagogerna

Sara Maria Mimmi Sammanfattning

Bakgrund 6 års utbildning i
Spanien:
förskollärar-
utbildning 3 år och
ytterligare 3 års
påbyggnad i
pedagogik.
15 års yrkes-
erfarenhet av
svensk förskola.
2 års arbete med
böcker. 3 år med
flerspråkiga barn.

5 års utbildning i
Ryssland.
Engelskalärare samt
studier i psykologi
och pedagogik.
2 års yrkes-
erfarenhet av
svensk förskola.
4 månaders arbete
med böcker i
barngrupp. 2 års
erfarenhet av att
arbeta med fler-
språkiga barn.

Svensk
barnskötarutbild-
ning.
6 år inom yrket. 6
år med
flerspråkiga barn.
2 års arbeta med
böcker i
barngrupp.

Pedagogerna har
mycket olika
bakgrund i fråga
om utbildning och
erfarenhet.

Ingen är
svenskfödd eller
har svenska
förskollärarexamen
.

 Pedagogerna i
studien utgör
förmodligen inte
en representativ
bild av svensk
förskolepersonal.

Hur ser
bokarbetet
ut?

Samma bok läses
för barnen i ett helt
läsår. Centrala ord
plockas ut och
konkretiseras.
Barnen får åter-
berätta med flera
uttrycksformer på
OH. De använder
kroppsspråk, rita,
att lägga på olika
leksaker och
talspråk. Barnens
frågor och tankar
fångas upp och
utforskas
gemensamt. ” De
blev så fascinerade
av plåster. Så fort
de gjorde illa sig så
skulle de ha plåster.
Med plåster blev
allting bra. ”

”Vi började med att
vi hade valt en bok
som alla barn skulle
bli intresserade av.
Så det blev ”Det
hemska spökhuset”.
Så började vi läsa
boken. Det är en
ganska lång bok. Så
det gjorde vi i
omgångar. Vi
slutade då när vi
tänkte att barnen
började bli trötta.
Så det tog ganska
lång tid att läsa
igenom hela
boken.”

Arbetet har inletts
med en gemensam
planering för hela
arbetslaget där olika
karaktärer och olika

Augusti-
November:
Projektboken läses
högt för barnen.
Efter en tid har
Mimmi övergått
till att dramatisera
den med figurer
som barnen gjort
och berätta med
egna ord. Barnen
får återberätta
sagan på samma
sätt som Mimmi
gjort med
figurerna. Det har
också gjorts
fördjupningar
kring
slemmonster. ”Nä
r vi började hade
vi först och främst
boken som vi
skulle läsa i. Då

Gemensamt för de
tre intervjuerna är
att alla arbetat i
storarbetslag där
hela arbetslaget
haft en gemensam
bok. Alltså är
pedagogens egna
insats en del av en
större helhet. Det
märks tydligt i
Marias och
Mimmis
beskrivningar av
arbetssättet där det
tydligt finns en
gemensam
planering och
uppdelning av olika
karaktärer till olika
pedagogpar. I Saras
beskrivning är det
barnens egna
initiativ och behov
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begrepp har delats
upp på olika
pedagogpar (3 st).
Maria har fått
spöken och
spökrelaterade ord.
Maria läser
projektboken i
omgånger men
också andra böcker
om spöken. Hon
bygger spökhuset i
olika material och
leker tillsammans
med barnen olika
scener ur boken.

började vi med att
läsa den. För hela
gruppen, 12 eller
14 barn. Och så
småningom
började vi eller jag
återberätta den,
med mina egna
ord eller de ord
som jag fått från
boken. Så
småningom har
jag med mina barn
i mina grupper
gjort figurerna till
sagan. Eller till
boken eller texten.
Nu gör vi så att vi
sätter oss på en
plats där vi kan
vara ifred. I
matsalen eller på
5-års
madrasshörna.
Och när vi är där
så tar jag fram
figurerna som
representerar
figurerna i sagan
och så spelar jag
teater med
samtidigt som vi
berättar sagan.
Efteråt får de göra
lika dant. De får
leka med
figurerna, de får
berätta för sig
själva, för mig eller
för sina
kompisar.”

som fått ett större
utrymme. Barnens
egna utryck lyfts
fram.

I Mimmis och
Marias projekt
förväntas barnen
lyssna i större
utsträckning. De är
också 3-4-åringar
medan Saras
projekt var i en 2-3
årsgrupp.
De stora dragen är
gemensamma. Det
är samma bok en
längre period och
det görs
fördjupningar som
syftar till att ge
barnen egna
upplevelser av ord
och begrepp.

Maria använder sig
av andra böcker i
syfte att vidga
barnens förståelse
av spöken.

Hur
presenterar
och förklara
pedagogen
nya ord?

Konkreta
erfarenheter.
”Så fick barnen gå
till handfatet och
med varmvatten
känna hur spenaten
smälte. Hur den
här hårda klumpen
blev mjukare och

Maria planerar
aktiviteter kring ord
på temat spöken. ”
T.ex. med spök-
dräkterna. Då hade
jag planerat att vi
sätter oss och läser
just den biten i
sagan om spökena.

”Slemmigt,
klibbigt och
kladdigt, våra ord.
Det blev ordet
som vi använde i
ateljén. Och för att
barnen skulle få en
förståelse för
ordet slemmigt så

Barnen bjuds att
delta i aktiviteter
som är tänkta att
ge en konkret
upplevelse av
det/de ord som
pedagogen valt att
fördjupa sig kring.
Känna, göra och
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rinnig på samma
sätt som det hände
på Mamma Mus
huvud. De
kladdade ner sig i
ansiktet och blev
som Mamma Mu
och så smakade
de.”

När flicka bäddar
sängen med
spöklakan. Vi
bearbetade just den
här biten av sagan.
Sen hade jag
planerat hur jag
skulle presentera
tyget för barnen
och vad vi skulle
göra med det och
att de skulle få klä
ut sig till spöken
och spöka.”

Ord kan komma
upp mera spontant.
Hon förklara ordet
med andra ord eller
med kroppsspråk
eller så får något
annat barn
förklara.  ”Hon kan
bra svenska och
hon kunde ordet
snubbla. Det ordet
kom från en sång vi
sjöng om spöket
Laban . Så hon
visade hur man gör.
Och då började de
andra barnen att
härma henne. Till
slut förstod alla vad
det betydde. Sen
var det många barn
som upprepade
många gånger och
sen har jag hört att
de använt snubbla i
sitt eget tal.”

Hon tänker sig
också att ord ska
förstås över tid med
upprepningar och
att de används i
olika sammanhang.

” Då försöker jag
förklara och

fick de känna på
ordet helt enkelt.
De slemmade! Vi
gjorde slem med
mjöl, vatten, olja
och lite
karamellfärg i
stora dunkar. Det
kändes som slem,
det såg ut som
slem. Vi kladdade
med det
upprepade gånger
så att de fick en
känsla av vad slem
är!”

”Ordet t.ex.
förvånad. Det är
ett svårt ord.
Många vuxna vet
inte vad det är till
och med. Barnen
visste inte vad det
var eller hur man
ser ut när man är
förvånad. Men
eftersom vi har
tränat på det. Jag
har visat hur man
är förvånad.  Jag
visade med mig
själv, jag bilder på
olika människor
som är förvånade,
vi har pratat om
hur man är när
man är förvånad.
Så nu när jag
berättar eller läser
att den och den
blir förvånade, då
är de som tittar på
mig förvånade.”
” När jag har två
barn som kan ett
gemensamt språk
alltså har samma
hemspråk och det
ena förstår och de
andra inte. Så ber

uppleva med alla
sinnen. Det finns
inslag av att
gestalta delar av
sagan i Saras och
Marias
beskrivningar.

Fördjupningar med
alla sinnen kräver
mycket planering
från pedagogerna.

Maria och Mimmi
ger exempel på ord
som uppkommer
mera spontant.
Dessa förklaras
med andra ord,
kroppsspråk och
även andra barn
kan hjälpa till på
modersmål eller
mera utvecklad
svenska och
kroppsspråk.

Ord förväntas
också läras in
under tid och med
många
upprepningar och
möten i olika
sammanhang.

Gemensamt är att
pedagogerna
strävar efter att
barnen ska få en
djupare förståelse
av orden. Det
räcker inte med att
barnen ska kunna
säga dem utan de
ska vet något om
ordet också och ha
en känsla för vad
ordet betyder.

I Maria och
Mimmis grupper
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upprepar många
gånger, eller
förklara på olika
sätt. Ibland förstår
de inte på en gång.
Ibland tar det
längre tid. Ibland är
det först efter några
dagar som jag ser
på dem att, nu
förstår de”.

jag det barnet som
kan lite mera
svenska förklara
och berätta på sitt
språk för
kompisen.”
Sist var det ett
annat ord, tunga.
Lejonet kom och
skulle slicka
flickan om
händerna och
sträckte ut sin
röda tunga. Då sa
jag vet ni vad
tunga är för något?
En del visste en
del inte. Då
sträckte jag ut min
tunga och sa här är
tungan. Har ni
också det? Så
sträck ut den nu
allihop. Nu vet de
var tungan är
någonstans att alla
har det. Inte bara
människor utan till
och med djur.

vistas barnen i en
miljö där det talas
om ords betydelse.

Hur har
orden valts
ut?

Sara har observerat
barnen under
läsningen och
återberättandet av
sagan och lagt
märke till var i
sagan barnens
koncentration eller
intresse sviktar.
Ointresse ses som
brister i förståelsen
hos barnen. Så
försöker Sara hitta
olika sätt för att ge
barnen egna
konkreta
upplevelser av de
begreppen som
barnen ”inte har
med sig”.

Maria hänvisar till
den gemensamma
planeringen och när
hon mera spontant
ser att barn inte
hänger med.

”Samtidigt tog vi
upp alla svåra ord
som vi tänkte skulle
bli svåra för barnen
och för de
pedagoger som inte
har svenska som
modersmål till och
med. Vi arbetade
med de här orden.
Vi använde dem i
olika sammanhang,
vi använde dem i
olika spel och lekar,
vi ritade”

Mimmi hänvisar
till den
gemensamma
planeringen men
också till när hon
ser att barnen inte
förstår. Då gör
hon lite extra
fördjupning eller
samtalar om ordet
på olika sätt.
Konkret eller ber
något barn
översätta.

Mimmi och Maria
har den
gemensamma
planeringen som
grund och där för
sina fördjupningar.
I planeringen har
vissa ord valts ut i
förhand efter en
som Maria
beskriver som en
diskussion i
arbetslaget om
svåra ord för
andraspråks-
användare.

Gemensamt för
alla tre är att de
observerar barnens
beteende och
ansiktsuttryck för
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Situationer som
uppstår spontant
när Maria ser
på ”deras ansikten
och ögon” att barn
inte förstår
Maria arbetar också
med
prepositioner  ”Me
n samtidigt när vi
läser projektboken
eller andra böcker
så uppmärksammar
jag barnen på
prepositionerna. Då
tar jag ut en mening
eller 2-3 ord med
en preposition i
mellan och
upprepar dem. Jag
försöker
uppmärksamma
dem på just den här
lilla biten som fattas
hos dem.”

att bedöma deras
förståelse. För Sara
är de
observationerna
utgångspunkten för
fördjupningarna. I
Maria och Mimmis
fall har orden för
fördjupningar valts
ut i förhand.
Pedagogerna har
diskuterat sig fram
till vilka ord som
skulle kunna var
svåra för
andraspråksinlärare
genom att använda
de pedagoger som
har svenska som
andraspråks egna
upplevelser av
svårigheterna i
texten.

Maria och Mimmi
beskriver hur de
förklaras ord
spontant eller gör
mindre
fördjupningar i stor
utsträckning
baserat på barnens
ansiktsuttryck.

Ingen beskriver att
barn skulle ställa
frågor om ords
betydelse. Barnen
som inte förstår
beskrivs som
mindre aktiva,
frånvarande, som
om de inte orkar
lyssna eller som att
de går därifrån.
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Vilka former
av
deltagande
erbjuds
barnen?

Lyssnare till
pedagogens
högläsning av
boken och bokens
innehåll av andra
barn och
pedagoger.
Berättare och
återskapare av
sagans innehåll
tillsammans med
andra barn, ”Vi
hade ju skrivit ut
hela boken på OH
så fick barnen lägga
på bilderna och
berätta till på sitt
sätt.”
Barnen gjorde egen
OH-”bilder”
”Ja de ritande inte
bara. De gick och
hämtade djur och
la på, gjorde
gubbar med play-
do och så. Och de
berättade med hela
kroppen till
bilderna. De
ramlade som
Mamma Mu”.
Utforskare av
begrepp,
sammarbets-
partner i problem
lösning ”Vi bara
frågade vad vi
kunde använda till
ett stängsel och
hon gick och
hämtade det.(….)
Kommer du ihåg
hur de kämpade
med att försöka få
staketet att stå.
Men sen kom de
på att om man
satte en bit så och
en bit så att det
blev som sicksack
så kunde det stå”

Lyssnare till projekt
boken och andra
böcker och sånger
om spöken.
Spela lotto.
”Det blev 36 bilder
sammanlagt och 4
barn kunde vara
med. Jag visar upp
en bild och så får
barnen se om de
har den. Den som
får alla bilder först
den vinner. På så
sätt tränade vi på
ordförrådet med
alla de här
karaktärerna att
sätta namn på den”
Deltagare i lek. Och
konkretiserings-
aktiviteter. Tyget
som vi fick och
barnen var med och
klippte hål och
ritade mun och
ögonfransar. Sen
fick de prova de här
spökdräkterna och
de spökade på
hemvisten och i
ateljén. Det tyckte
de verkligen var
jätteroligt. Sen
producerade de
ljud. Olika ljud.”
Deltagare i bygglek.
Bygglek och
gestaltande lek.” Ja
vi bygger det i olika
material. Vi bygger
med lego,
träklossar, mjuka
klossarna de stora
mjuka kuddarna
som finns på
orangea hemvisten.
Vi använder stora
tyg. Så tar vi filtar
som spöken och så
är barnen spöken

Mimmi beskriver
aktiva lyssnare.
Som är med och
säger repliker. ”De
tycker om sagan
och de tycker om
när jag spelar
teater för dem
med figurerna.
Alltså de vill vara
med och de säger
olika repliker och
ord i sagan
tillsammans med
mig. Så dom är
intresserade. Men
de finns andra
som inte har det
här språket som
börjar vandra med
blicken och tappar
intresset efter 5-10
minuter. Där har
jag inte nått fram.
Jag når dem inte
för han eller hon
förstår inte.”
”Jag byter ut
figurer och
händelser ibland
bara för att se om
de är med om de
kan och om de
förstått. Då gör jag
så här. Det var en
lite dinosaurie som
gått vilse i skogen.
Nej skriker barnen
det var inte det,
var en flicka. Då
säger jag jaså, okej,
så fortsätter jag. Så
när hon kom fram
till huset så
öppnade en jätte
fin prinsessa. Och
då skriker barnen
nej. Det var en
häxa.”
 Barnen
återberättar

Alla tre
pedagogerna
beskriver hur de
bjuder barnen på
en varierad form av
deltagande där
bokens handling är
den röda tråden.
Det är lyssnande
och andra
sinnesupplevelser
, berättande eller
gestaltande med
drama eller lek.

I Saras och Marias
beskrivningar är
leken central och
beskrivs som ett
tillfälle då barnen
använder sina nya
ord. Barnen
gestaltar delar av
sagan i lekens
form.

Sara låter barnen
lösa problem.

Maria spelar ett
spel som ska stödja
ordinlärningen.

Mimmi agerar
modell för
berättandet som
barnen ska härma
och vara
medaktörer med.
Hon anstränger sig
för att barnen ska
var aktiva lyssnare
och engagerade i
berättandet av
sagan.

Sara ger barnen
möjlighet att välja
på flera uttryckssätt
när barnen
återberättar själva
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…..och deltagare i
gemensam lek. De
började visa ett helt
annat intresse för
Mamma Mu och
orkade lyssna på
hela. De lekte
Mamma Mu. All-
ting var ju Mamma
Mu och kråkan till
slut.”

och kan bädda
sängen med spöken
som flickan gjorde i
sagan.”(…. ) ”Och
de lagar ofta
häxsoppa
fortfarande. Av
olika ingredienser.
Det kan vara sand
och det kan vara
sniglar eller
maskar.”
Härma och säga
efter. ”jag hittade
en applikation som
hette scarry souns
och spelade upp.
Det var spöken och
häxskratt och
monster och så.
Hur olika varelser
kan låta och så fick
barnen höra och
härma dem.”

”Efteråt får de
göra likadant. De
får leka med
figurerna de får
berätta för sig
själva för mig eller
för sina
kompisar”. Och
deltar i olika
skapande
aktiviteter. De
leker med
sagofigurer och
bygger ett
dockspökhus av
kartonger. Barnen
har fått utforska
slem och kladda.
”Jag tycker att det
är så roligt när
barnen kommer
och säger: Mimmi,
snälla ska vi
slemma ? Jag
svarar: Ja visst!
Kom så ska vi
slemma!”

på OH. Hon gör
det på ett sätt där
barnens
begränsningar i
svenska språket
inte ska hindra
dem i att berätta.

I Marias grupp
förekommer en hel
del bygglek knutet
till projektet.

I Mimmis grupp är
det skapande i
ateljén som knyts
till projektet.

Vilka resultat
lyfter
pedagogen?

Gruppgemenskap,
barnen leker
projektet på eget
initiativ.
Språkutveckling
främst ut ifrån ett
förståelseperspekti
v och att barnen
börjat använda de
ord som det gjorts
fördjupningar
kring. Att alla
barnen hade ett
aktivt deltagande,
intresse och drev
projektet framåt.

Arbetssättet med

Maria anser att
barnen lärt sig nya
ord genom
projektet och att
hon hör dem
använda orden.

Boken har bidragit
till en gemenskap i
gruppen.” Jag ser
att många barn blir
engagerade i det här
som är gemensamt
för hela vår grupp.
Jag ser att nästan
alla är väldigt
intresserade av den
här boken. Så man

Gemenskap och
arbetsglädje.
”De känner
gemenskap och
vill vara
tillsammans. Där i
sagan med sagan.
Det är en rätt bra
grej. Sen när vi är i
ateljén då kämpar
de tillsammans för
en och samma
grej. Just nu ska vi
bygga huset. Dom!
Allihopa vill vara
med. De vill måla
huset och de vill
bygga huset. Då

Det tycks råda
enighet om
resultatet.  Grupp-
gemenskapen
stärks av
arbetssättet och
barnens möjlighet
att leka tillsammans
förbättras av det
gemensamma
bokprojektet.

Alla anser att
barnen fått en
förståelse för de
ord som det gjorts
fördjupningar
kring.
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en bok och
fördjupningar kring
den menar Sara ger
pedagogen en
möjlighet att följa
upp barnens
språkutveckling
inom projektet på
ett sätt som inte
alla arbetsformer
ger.  ”jag tycker
inte att det är något
problem att
faktiskt få en
förståelse. Annars
blir det så hackigt.
Man bara hoppar
från den ena saken
till den andra. Jag
vet ju inte hur
mycket som har
fastnat”

kan se att flickor
och även pojkar
kan se sig själv i
den här sagan. Den
blir liksom
personlig det
handlar om dem
själva. Det är därför
det blir så stort
intresse i gruppen”
Och ett gemensamt
språkbruk i
gruppen där även
pedagogerna är
inräknade. ”Jag
menar barnen. Ja
och pedagogerna vi
när vi talar
tillsammans i
gruppen och så.”
En gemensam
förståelse för vad
som ska lekas .”
Om jag föreslår att
vi ska bygga något
då säger de
direkt: ”Ja! Ett
spökhus”. Den här
idén är som en
rödtråd.

Samt att barnens
byggande har
utvecklats.” Deras
hus har blivit högre
och mera
detaljerade. De
kombinerar olika
material. De
använder dockor
som alla
karaktärerna som
fanns med”

tycker jag det är
jättebra. Man kan
säga att det har
sagan gett. Att det
kan vara
tillsammans på det
här viset runt en
gemensam grej”

Nya ord och
berättar struktur.
”ord och de har
lärt sig namn på
olika varelser som
bor i huset. De har
lärt sig ordningen
på hur det går till i
sagan”

Barnen förstår
sagan och kan
hänga med i den.
Men inte riktigt
alla.

Maria ser en fördel
i att pedagoger och
barn har ett
gemensamt
språkbruk i ett
arbetslag.

Sara tycker att det
är lättare för
pedagogen att följa
upp om den
förväntade
ordinlärningen
verkligen skett när
man har en och
samma bok en
längre tid.

Vilka för-och
nackdelar
lyfter
pedagogen?

Nackdelen är att
det bara blir just
den boken. Det
finns ju så många
flera böcker.

Maria svara inte på
frågan

 Men hon har
berättat hur hon
löst problemet med

Planeringen är
krävande och det
är svårt att hinna
samtala i mindre
grupper med
språksvaga barn.

Sara anser att det
kan vara en
begränsning att
bara ha en bok.

Maria svarar inte
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att sagan är för lång
genom att dela upp
den i avsnitt som
och arbeta med den
separat.

Och hon har
berättat att hon inte
bara läser den här
boken utan att hon
har hämtat andra
böcker och sånger
om spöken.

Mitt problem är
att jag inte har
någon partner att
samarbeta med.
Jag försöker ha
projektdagar så
gott det går. Skulle
jag ha någon att
samarbeta med
och bolla idéer, då
skulle det vara
mycket enklare.
Då skulle jag
kunna ägna mig åt
kanske fem barn
åt gången. Då
skulle vi kunna
samtala och knyta
händelser från
sagan till verkliga
livet. Då skulle
kanske de som
inte vill säga något
eller inte kan säga
något komma
fram och våga
prata.

Sagans längd och
svårighetsgrad
passar inte riktigt
till alla barn.
”Våra barn i
gruppen är mellan
3 och 4 år. Vissa
4-åringar är väldigt
mogna medan
vissa 3-åringar är
väldigt små. Sagan
är ganska lång och
de minsta. Ja jag
tror de tappar
tråden när man tar
den för länge.”

men läser andra
böcker för barnen.

Mimmi anser att
hennes
arbetssituation är
svår och att hon
har svårt utveckla
arbetssättet utan
partner, svårt att
hinna med
planering och göra
individanpassninga
r till de barn med
lite utvecklat språk

Boken är lite för
lång för vissa barn.
Maria löser
problemet med att
sagan är för lång
genom att dela upp
den i avsnitt och
arbeta med utvalda
avsnitt.

Hur vill
pedagogen
utveckla
bokprojektet
?

”Jag skulle vilja ha
haft tid till flera
upprepningar,
upplevelser och
fördjupningar. Jag
skulle ha velat

Maria svarar inte på
frågan.

Men där skulle jag
kanske kunna ta ut
min sagolåda till
skogen eller ha
den i parken, eller
varför inte i ett

Sara vill fortsätta
på samma sätt för
att barnen inte var
klara med sagan.
Fler fördjupningar
och upprepningar
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arbeta mera med
böcker och mindre
med allt
annat.” ”Om vi ska
utgår från barnen
så skulle vi ha
kunnat fortsätta
med Mamma Mu.
Inte med samma
gamla begrepp och
göra samma saker
utan att gå vidare
med nästa
begrepp.”

trapphus där det
ekar?

Alla borde läsa
mer, alltså mer
böcker. Berättelser
och fakta- böcker.
Mera, inte bara
samma. Varför
kan vi inte läsa om
dinosaurier? Om
någon av dem är
intresserad?
Ja, att man har
sagan som bas.
Här är huset och
här är varelserna.
Men så tar vi till
saker till huset.

men av nya
begrepp.

Mimmi är inne på
samma sak. Hon
vill berätta sagan i
en annan miljö
men med samma
sagolåda. Så vill
hon läsa flera
böcker av olika
karaktär men med
sagan som grund.
Hon berättar i
intervjun att hon
redan frångått
första steget av
karaktärerna i
sagan och börjat
bygga huset.

Maria väljer att inte
svara på frågan.
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Bilaga 5:

Analysschema av intervju med föräldrar

· Förälder till en
pojke 4,3 född i
Sverige

Ali

Förälder till
en pojke 4,6
född i Sverige

Idris

Förälder till en
flicka 3,8 år född
i Sverige

Evin

Förälder till en
pojke 4,3 år Har
varit 8 månader i
Sverige
Robb

Barnets
språksituation i
hemmet

Föräldrarna talar
arabiska med
varandra och
barnen.
Syskonen talar
arabiska
sinsemellan.

Föräldrarna
talar arabiska
och spanska
med varandra
och arabiska
med barnen.
Barnet svarar
på svenska.

Föräldrarna talar
kurdiska med
varandra och
mamman talar
kurdiska med
barnen. Barnen
talar svenska med
varandra och
svarar sina
föräldrar på
svenska.

Föräldrarna talar
engelska, franska och
ett östafrikanskt
pidginspråk med
varandra. De talar
engelska med
barnen. Robb talar
engelska och blandar
i svenska ord.

Barnets tid på
svensk förskolan

Började som 1-
åring på den här
förskolan. Var i
Jordanien april-
augusti 2014 i 5
månader

Började på
förskola som 1-
åring, gick
nästan ett år.
Var hemma ett
år. Började på
en ny förskola
som 3-åring.
Gick på den
förskolan en
kortare tid och
började på den
här, hans tredje
förskola i våras.

Började på den
aktuella förskolan
när hon var 1,6 år

Började i månads-
skiftet maj-juni. Gick
cirka 5 veckor, var
hemma i 5 veckor
och började igen i
augusti. Ungefär 5
månader på förskola
sammanlagt vid
intervju tillfället.

Barnet språk
efter sommaren

Mamma säger
att Ali hade
glömt svenskan
efter den långa
vistelsen i
Jordanien.” .
Han kunde inte
svara när jag
frågade: ” vad
gör du?” Han
förstod inte och
han kunde inte
prata svenska
alls.” Mamman
beskriver att Ali
innan sommaren

Mamman
beskriver sitt
barn som
språkligt
begåvad.
”Han började
prata så jätte-
tidigt. När han
var ett och ett
halvt år så
berättade han
vad som hänt
på dagis.” Han
talade bra efter
sommaren.

Mamma beskriver
att Evin haft en
språklig
tillbakagång efter
sommarledigheten
då hon började
tala bäbis
språk.    ” Hon
skojade, det var på
låtsas men det var
sanningen också.
Både och. Hon
hade olika roller.
Hon var exakt
som en bäbis och
vi undrade … vad

Efter sommaren
kunde Robb mycket
lite svenska. ”Han sa
bara ett ord på
svenska och ett ord
på engelska han
kunde inte riktigt
bygga
meningar ”Mamman
beskriver att Robbs
hela situation och
även hans sätt att tala
engelska påverkades
av flytten. Han gick
igenom en svår
situation då han
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inte tog kontakt
med
svensktalande
barn eller vuxna.
Med
arabisktalande
var han glad och
oblyg.

är det med dig? Vi
trodde att det var
en period och nu
har det gått över”
På sommaren var
Evin med
mamman i Turkiet
en månad och
beskrivs då som
om hon inte
talade. ” Men alltså
jätte tyst. Det
kändes som om
hon flyttat till ett
helt annorlunda
land.”

flyttade till
Sverige. ”Han
försökte men han var
så osäker att han
talade väldigt tyst.
Det gick inte att höra
vad han sa”

Kan föräldrarna
se resultat av
bokprojektet?

Mamman
nämner 4 resultat
av projekt
arbetet. Ali
tycker att det är
roligt och är
intresserad, ökat
ordförråd, ett
ökat
självförtroende
att våga tala och
ta kontakt på
svenska och ett
intresse för
böcker.

”Han har jätte
stort intresse av
det här huset.
Han berättar vad
som finns inne i
huset. Lejon och
häxor och allt.
Jag lärde mig
många nya ord
från honom”

 ” Ja! Jag frågade
honom vad
betyder vilse.
Han sa att tappa
sin mamma och
pappa.”

”Han har lärt sig

Idris mamma
nämner  3
resultat
ordförråds
utveckling,
intresse,
berättande,

När han ska
sova t,ex så
säger han:
Mamma jag
måste säga en
sak och han
börjar berätta.
Ok, säger jag,
sista. Så säger
han, jag måste
bara säga en till,
snälla mamma
en till sista. Min
son pratar
mycket.

Ja, han leker.
Just nu är det
spökhuset. Alla
bor i spökhuset.
Det är häxor,
slemmiga
monster, spöken
och lejon och
så. Och dom
äter och så.

Evins mamma
tycker att hennes
språk har
utvecklats men det
går inte utifrån
intervjun att knyta
det till projektet
mer än att Evin
blivit rädd för
spöken. De andra
exemplen mamman
ger har mera att
göra med Evins
sociala utveckling
så som att vänta på
sin tur, stå på sig
om sina rättigheter.

”Ja faktiskt…..
Svåra ord. Som
härligt t.ex. och
egentligen och
bodde. Det här är
jätte svårt tycker
jag . Pappa märkte
det också.
Eftersom han är
född här så märkte
han att hennes
språk har
utvecklats jätte-
bra.”

”Hon brukar säga
det är läskigt.

Robbs mamma
känner inte till
förskolans bokprojekt
så hon har svårt att
veta om Robb lärt
just det här orden.
Men hon ser att
språket bär för att
berätta om vad som
har hänt mer en
tidigare. Att han är
tryggare och trivs.
Däremot är hon
missnöjd med
förskolans arbetssätt
som hon se har
försvårat hans
inlärning av viktiga
kunskaper så som att
säga alfabetet och
räkna till 50.

”Jag tror han har lärt
sig nya ord. För han
skrämmer hela tiden
lillebror. Men han är
själv också rädd.”

”Ja. Förut skulle han
inte ens berätta när
han var ledsen och
grät. Jag kunde be
honom i 30 minuter
och han sa
fortfarande ingenting.
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många fler ord.
Han är mera
social. Han kan
uttrycka sig och
så. Jag tycker han
visar
självförtroende i
att våga prata.
Språket är bra till
barnen han kan
uttrycka sig själv
med barnen och
så.”

” Ali gillar
böcker. Inte alla
böcker men han
tycker om sagor
och böcker om
djur och natur.”

Ja. Jag läser för
honom varje
kväll. Han gillar
Lejonkungen.
Han vill hör
samma saga
varje kväll flera
gånger. Jag
säger, nej nu
måste vi byta
bok. Men han
säger, nej jag vill
höra
Lejonkungen en
gång till.
.(…) och sen
berättar han för
mig. Den är
stark och den
gjorde så och så.

Öppna lampan,
spöket kommer.
Jag kan inte sova
om det är mörkt.”

” Men hon vet
också vad som är
rätt eller fel. Om
hon tog en leksak
först så ska hon
leka med den. Det
är bra tycker jag.
Turas om, vänta på
sin tur och stå i kö
och så.”

Evins mamma
nämner att hon
varit på förskolans
Halloweenfest och
ätit häxsoppa som
dottern varit med
och lagat. Men det
är lite oklart i
intervjun om Evin
verkligen talar om
den eller om det
var mammans egna
upplevelser som
mamman refererar
till. Mamman är
själv ganska insatt i
projektet och
tycker att det var
roligt med fest där
det visades ett
bildspel på barnens
aktiviteter.

Nu om jag ber
honom berätta så kan
han lugna ner sig och
efter en stund berätta
för mig vad som
hänt.(…) Han
berättar på en
blandning mellan
svenska och
engelska.”

”Han kunde alfabetet
och att räkna till 50.
Men nu räknar han
bara till 10. För han
leker så mycket. När
jag frågar honom om
ni undervisar honom
här så svarar han bara
att här får han cykla
och det och det.”

”Ja han är 4 år. När
man är 4 så anser jag
att man borde kunna
säga alfabetet och att
räkna. Han borde
kunna sina 4 namn.
Om han kommer
bort.  Ni borde fråga
honom vad är din
mammas namn. Jag
är inte säker på att
han kan sånt. För när
man frågar honom så
skruvar han bara på
sig”

”Jag inser att när man
försöker att undervisa
honom på normalt
vis, så är det svårt.
Han blir ganska
spänd. Han var van
vid det vanliga viset
innan. För det är vad
vi hade ”back home”
Men nu med det här
systemet går det inte
längre. Han är inte
längre van vid det.
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När man sätter
honom, för att
undervisa honom, i
ett rum som det här
där allt är tyst och
lugn och ro, och
börja säga Robb det
här är 1,2,3 då blir
han bara spänd.”

Sammanfattning Ali är född i
Sverige och har 1
annat
modersmål.
I augusti hade
han glömt
svenska  efter 5
månader
utomlands.

Alis mamma
beskriver att han
talar mycket om
projektet. Att
hon märker att
han kan ta
kontakt med
andra barn på
svenska och att
han lärt sig nya
ord genom
projektet.

Idris är född i
Sverige han talar
ett annat
modersmål men
det talas
ytterligare 1
språk i hemmet.
Han talade bra
svenska i
augusti.

Idris mamma
beskriver att
hon upplever att
Idris leker
projektet
hemma, att han
lärt sig nya ord
och att han
gärna berättar
om saker
hemma.

Evin är född i
Sverige och har ett
annat modersmål
även om pappan är
född i Sverige. Hon
och stora- systrarna
förstår
modersmålet men
talar bara svenska.
Evin talade som en
bebis i augusti .

Evins mamma
upplever att Evin
blivit rädd för
spöken av
projektet. Hon
upplever att Evins
språk har
utvecklats men
nämner inga ord
som har med
projektet att göra.
Utan andra ord
som vi inte har
arbetat specifikt
med.

Robb har vid intervju
tillfället varit i Sverige
i 8 månader.  Han
beskrivs ha ett annat
modersmål men att
det talas 3 språk i
hemmet.
Robb talade några få
ord på svenska i
augusti .

Robbs mamma
upplever att Robb
gjort språkliga
framsteg på svenska
och att han nu kan
göra sig förstådd på
svenska. Han leker
monster hemma men
är rädd av sig. Hon
känner inte till
projektet och kan inte
säga om han lärt sig
några ord från det.

Hon är kritisk till
förskolans arbetssätt
där vi leker för
mycket och barnen
inte lär sig att räkna
till 50 eller att säga
alfabetet.
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