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Abstract 

 

In this report, a case study of conditions for Swedish language development in children 

of immigrant origin is presented, and its results explored. The boundaries of the case 

study are defined as preschool pedagogues’ facilitation of Swedish language 

development through co-learning, in children of immigrant origin in an ethnically 

segregated urban area. Concepts central to the report include dialogue, second language 

learning and perspectives on language difficulties. For the theoretical background of the 

report, a basic sociocultural theorem is used, which links language as well as other areas 

of development to verbal interaction in a social context. The result is presented as 

patterns in attitudes and experiences of pedagogues and children, as they show in 

observations of varied contexts of social interaction and interviews. As results show, 

children of immigrant origin show resilience to negative influences brought on by 

pedagogues in social contexts coloured by dialogue and co-learning.  
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1 Inledning 

Retoriken går brett och djupt i den vetenskapliga diskursen kring kopplingen mellan 

språk, mellanmänsklig interaktion, lärande och utveckling. Här talas det bland annat om 

sociokulturell teoribildning; språket som nyckel till kognitiv, intellektuell och social 

utveckling, lärande i en social kontext, interkommunikation, och dialogicitet. Det är 

detta breda och komplexa ämnesområde som jag under utbildningstiden upplevt att 

nästan all litteratur rörande läraryrkets didaktiska uppdrag, på något sätt cirkulerat 

kring. Alla diskussioner, litteraturseminarier och föreläsningar som jag tagit del av 

under mina år som student, verkar på något sätt ha kopplat tillbaka tankarna till språket 

och dess egenskaper som kunskapsbärare, samt den sociala kontexten och dess 

förutsättningar för lärandemöjligheter. Jag har därför valt att röra mig inom dessa 

områden i mitt examensarbete för lärarexamen. 

 

Funderingar runt mer konkreta fokus för en studie, kretsade till en början kring mina 

egna två barn och den tvåspråkighet de utvecklar i hemmet genom sitt blandade 

nationella ursprung. I mitt arbete har jag dock valt att fokusera på minoritetsbarn 

(Ladberg, 2000:8) i förskolan - barn som utvecklar tvåspråkighet i skilda sociala 

kontexter. Minoritetsbarn i förskolan befinner sig på ett tidigare stadium i sitt formella 

såväl som informella språkerövrande och -användande än exempelvis grundskole- eller 

gymnasieelever. De blir därför också socialiserade genom två skilda språk parallellt, 

samtidigt som de lär sig språken. Dessa barn kan också tänkas stöta på hinder i sitt 

svenskspråkliga lärande. Hinder som inkonsekvenser i olika former av stöd för barnen i 

utvecklingen av två- eller flerspråkighet. Andra hinder kan tänkas vara sociokulturella 

diskrepanser mellan och inom olika arenor för lärande och brister i kommunikationen 

mellan hem och pedagogisk verksamhet. Jag tar i mitt arbete utgångspunkt i en 

sociokulturell teoribildning, där de tänkta, talade och skrivna språken tjänar som 

ultimata verktyg för mentala och sociala processer. Med det talade språket i fokus, 

skulle minoritetsbarn, de två- eller flerspråkiga barnen, kunna ses som särskilt utsatta i 

kopplingen lärande och utveckling i en svenskspråklig social kontext. Således är det den 

svenskspråkliga utvecklingen genom samlärande hos barn med invandrarbakgrund, som 

jag vill undersöka närmare.  

1.1 Avgränsning och definition av centrala begrepp 

Ladberg använder begreppet minoritetselever, när hon menar barn i skolmiljö som 

använder ett annat språk än svenskan i hemmet (Ladberg, 2000:8). Termen 

minoritetsbarn kan ha olika innebörd beroende på i vilken kontext den används.  I den 

har studien, har jag valt att fokusera på svenskfödda barn med två utlandsfödda 

föräldrar, då det förefaller rimligt att anta att flertalet av dessa barn inte interagerar 

socialt på svenska, och därför inte lär svenska språket i hemmet i särskilt hög 

utsträckning. Som en motpol till detta förefaller det likaledes rimligt att anta att dessa 

barn från späd ålder vistats i sociala kontexter där svenska språket varit dominerande, 

som exempelvis förskolan, och därför inte alls skall likställas med invandrade barn vars 

svenskspråkliga utveckling påbörjats år efter det att de socialiserats på sitt förstaspråk. 

Det finns ett flertal benämningar på den specifika grupp individer jag valt att fokusera 

på – av vilka andragenerationssvenskar och andragenerationsinvandrare kanske är de 

mest frekventa i informella sammanhang. I mitt arbete har jag valt att konsekvent 

benämna dessa barn minoritetsbarn. 
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Språkets funktion för lärande samt lärande i en social kontext, utgör grundläggande 

relationer inom teorier om lärande i sociokulturell teoribildning. Mot bakgrund av mitt 

val att fokusera på just minoritetsbarn och med utgångspunkt i sociokulturell 

teoribildning, anser jag det lämpligt att titta närmare på svenskspråkligt lärande genom 

samlärande i en barngrupp i en pedagogisk praktik. Jag kommer att utföra min 

undersökning i en förskola i en stadsdel där minoritetsbarn är överrepresenterade 

statistiskt sett. Barnens övergripande språknivå och sociala kompetens bör vara så pass 

utvecklade att jag kan intervjua dem, och undersökningen kommer därför att utföras i en 

barngrupp där barnens ålder inte understiger tre år. Här anser jag det också vara av vikt 

att titta närmare på en ”vanlig” kommunal förskola – i kontrast till förskolor med någon 

slags specifik pedagogisk eller annan profilering, såsom exempelvis språkförskolor, 

förskolor med religiösa förtecken eller Reggio Emilia-förskolor. En orsak till detta är att 

pedagogiskt profilerade förskolor kan tänkas locka klienter från andra stadsdelar än den 

omgivande, vilket betyder att en sådan förskolas etniska spridning inte skulle vara 

representativt för den aktuella stadsdelens demografi.  

 

För att referera till den situation då minoritetsbarn representerar en större del av det 

totala barnantalet än riksgenomsnittet, har jag valt att använda mig av begreppet 

segregering. Jag använder mig även av detta begrepp för att synliggöra den 

förutsättning som segregering utgör i förskolan och som pedagoger har att förhålla sig 

till, nämligen att ett flertal barn i barngruppen socialiseras på och lär olika språk i 

hemmet respektive förskolan. Den faktiskt etniska segregeringen som sådan är här 

partiell. Jag har trots detta, och för enkelhetens skull, valt att benämna den aktuella 

stadsdel där invandrade familjer och familjer med invandrarbakgrund är 

överrepresenterade i den nationella befolkningsstatistiken, segregerad stadsdel. 

 

Som en motpol till den faktiska segregering som barnens befolkningsstatistiska 

verklighet präglas av, anser jag det vara intressant diskutera följande frågor om attityder 

till integrering av barn med invandrarbakgrund genom arbetslagets förhållningssätt och  

pedagogiska planering i förskolan:  

 

1. Har man i arbetslaget en holistisk syn på individen, och likaledes på 

barngruppen, där alla barn ses i den språkliga, pedagogiska och 

mellanmänskliga kontext som förskolan utgör?  

2. Vad gör pedagogerna för att överbrygga kulturella och svenskspråkliga 

diskrepanser i barngruppen, för att möjliggöra sociokommunikativ utveckling i 

barngruppen och samlärande mellan barnen? 

   

Jag vill här noga understryka att jag inte har för avsikt att lägga någon slags värdering i 

eller diskutera en samhällsgeografisk eller sociokulturell integrering av 

minoritetsfamiljer i detta arbete. Det som istället är av intresse ur denna aspekt är den 

sociala integreringen av barnen i en förskolekontext, med deras språkliga, och i 

förlängningen allsidiga utveckling som mål. 

 

I litteratur som tar upp två- och flerspråkighet, används ett flertal olika benämningar på 

de skilda språk som kan knytas till en individ. Här talar man bland annat om första- och 

andraspråk, hemspråk och majoritetsspråk. Ladberg använder sig av en varierande 

terminologi - modersmål, hemspråk eller förstaspråk för det språk som talas i hemmet 
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(Ladberg, 2000:179). Termen hemspråk särskiljs här från hemspråksträning, vilket 

avser den hemspråksträning som barn med invandrarbakgrund får i kommunens regi i 

förskolan. Svenska språket i denna kontext, benämner Ladberg som samhällets språk, 

andraspråk eller kort och gott svenska (Ladberg, 2000:179).  Jag har valt att använda 

Ladbergs terminologi och benämna det språk som barn med invandrarbakgrund talar i 

hemmet förstaspråk, och svenska språket andraspråk. 

 

Hill behandlar i en IPD-rapport från 1999 kopplingen språkutveckling, samlärande och 

minoritetsbarn. Hon tar dock i sin studie utgångspunkt i symbolisk interaktionism och 

har som fokus färdighetsskattningar och test (Hill, 1999:10). I en antologi från 2006, 

behandlar man också de tre fenomen som är i fokus i min studie, men ur ett 

skolperspektiv (Axelsson och Bunar, 2006). I övrigt har jag inte funnit någon litteratur 

som beskriver både det fokus och fält jag valt för min studie. 

1.2 Mål och målgrupp 

Inom ramarna för valt fokus vill jag undersöka, lyfta och problematisera pedagogers 

yrkesdidaktiska och yrkessociala roller. Här vill jag främst studera pedagogers 

didaktiska roller som möjliggörare av samlärande med svenskspråkliga förtecken i en 

barngrupp. En tanke finns också om att studera pedagogernas sociala roller i den 

pedagogiska praktiken, såsom de speglas av erfarenheter och attityder i arbetslaget. 

Detta mot bakgrund av ett medvetet perspektiv om den ibland prekära 

språkinlärningssituation som minoritetsbarn kan befinna sig i. I förskolan utgör 

pedagogers erfarenheter, attityder och praktiskdidaktiska och –pedagogiska förfaranden 

påverkansfaktorer i dessa språkinlärningssituationer. 

 

Mina förhoppningar med detta arbete, är dels att pedagoger och studenter ska få upp 

ögonen för den grupp barn som fokuseras i studien. Dels hoppas jag att de pedagoger 

som tar del av arbetet, skall inspireras till att reflektera kring sin egen yrkesgrupps 

potential i relation till minoritetsbarn i segregerade stadsdelar, samlärande och 

svenskspråklig utveckling. Här hoppas jag att både möjligheter och utmaningar som 

barn och pedagoger möter i textens olika delar, talar sitt tydliga språk till lärdom för 

samtida och framtida yrkespedagoger. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Arbetet syftar till att genom en fallstudie i en barngrupp på en förskola undersöka och 

problematisera vilka kontextuella sociala faktorer som ligger till grund för och påverkar 

de svenskspråkliga läroprocesserna hos minoritetsbarn, ur ett didaktiskt medvetet 

samlärandeperspektiv. De sociala faktorer som fokuseras är erfarenheter och attityder 

till språk, språksvårigheter, och lärande i en social kontext. Centralt för studien är att 

den sker i en kommunal förskola utan etablerad pedagogisk profilering, och i en 

segregerad stadsdel. 

 

 Hur ser den pedagogiska planeringen ut i arbetslaget som syftar till 

svenskspråkligt lärande? Planerar man för minoritetsbarn specifikt? 

 

 Vilka attityder och erfarenheter i arbetslaget gällande minoritetsbarn speglas i 

praktiken? 

 

 Vilka attityder till och erfarenheter av språklärande i barngruppen fångas upp i 

den pedagogiska planeringen? 
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3 Teoretisk bakgrund 

En passage från Ing-Marie Parszyk (2006), ger en antydan till de komplexa 

sammanhang som kopplingen mellan språk, attityder och lärande utgör för 

minoritetsbarnet i förskola och skola i den segregerade stadsdelen. Hon visar här på att 

språket utgör både medel, metod och mål för situationer för språklärande hos barn med 

invandrarbakgrund. Parszyks retorik om förhållningssätt i förskolan som institution, kan 

förvisso diskuteras när det gäller den enskilda pedagogiska praktiken: 

  
Socialiseringen in i språket går hand i hand med socialiseringen genom språket. Språk- 

och begreppsutvecklingens förutsättningar i förskola/skola har följaktligen att göra med 

både undervisningen och den sociala situationen. Omgivningens förhållningssätt och 

inställning till användningen av modersmålet och andraspråket (svenskan) påverkar 

således barnens språk – och identitetsutveckling och möjligheter till lärande. […] 

Intressant i ett helhetstänkande skolsammanhang är att de båda företeelserna kunskap och 

språk inte heller kan separeras. […] Förskolans värnande om hela barnet och 

helhetsförståelse är ett sätt att markera avstånd från skolans traditionella ämnesuppdelade 

verksamhet. I förskolan formuleras tankar om meningsskapande med barnet som 

medkonstruktör av kunskap tillsammans med vuxna och andra barn. (Parszyk, 2006: 113) 

 

Agerandet, Arenan och Aktören – språkanvändningen, den sociala kontexten och hela 

barnet – utgör enligt Parszyks synsätt en odelbar triad i lärandesituationer i förskolan. I 

följande teoretiska bakgrund har jag dock valt att dela upp begreppen, för att mer 

systematiskt gå igenom dem. Här har jag även valt att inkludera hur språk, samlärande 

respektive minoritetsbarn benämns och framställs i förskolans läroplan (Lpfö 98, 

Skolverket). 

3.1 Språk, kommunikation och dialog 

Eftersom samlärandet står i fokus i mitt arbete, är det de funktionellt verbala, sociala 

aspekterna av språkanvändande och –lärande hos barn, som jag anser kan ge en relevant 

bakgrund för min studie. Här presenteras de såsom de kan beskrivas utifrån perspektiv 

inom sociokulturell teoribildning.  

 

Språket som medel och metod för utveckling och lärande, återfinns mer eller mindre 

explicit i flertalet passager i förskolans läroplan (Lpfö 98, Skolverket). Här återfinns 

ingen redogörelse för begreppen språk, kommunikation och uttryck, respektive 

kommunikativ och social kompetens.  Man är heller inte konsekvent i sitt användande 

av dessa begrepp. En andemening i läroplanstexten tillåter dock antydningar om att man 

utgått från en predominerande sociokulturell teoribildning i formuleringarna kring språk 

och lärande i förskolan. 

 

Enligt Vygotskij, företrädare för ett socialinteraktionistiskt eller sociokulturellt 

perspektiv inom sociokulturell teoribildning, är kommunikation genom såväl individens 

tänkande som social interaktion, språkets primära funktioner (Vygotskij, 2005:13). 

Förutom de kognitiva och sociala funktionerna, nämner Lindö även språkets betydelse 

för grupptillhörighet, och i förlängningen identitetsutveckling (Lindö, 2002: 82-83). 

Enligt Lindös synsätt kopplar språket genom sina funktionella användningsområden 

samman kognitiv och social utveckling hos individen, till en etablerad social kontext. I 

den sociala miljö som i detta sammanhang är barngruppen, utgör språk och  
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kommunikation, kognition, identitet och självbild, social kompetens och lärande, en 

komplex väv där de olika områdena för utveckling hos individen är beroende av och i 

samspel med varandra.  

 

Inom Vygotskijs sociokulturella perspektiv på språk och lärande (Williams, Sheridan, 

Pramling Samuelsson, 2000:30), kan kommunikation ske både inom och mellan 

individer. När kommunikationen sker inom individen, i tanken, menar Vygotskij att 

detta också är en form av dialog (Vygotskij, 2005:37). Han beskriver att människans 

medvetande är dialogiskt och att det utmärkande draget för dialogen är dess skapande 

av betydelser. Den process där yttre kunskaper, som existerar i den sociala kontexten, 

reproduceras och modifieras hos individen genom inre kommunikation, benämner 

Vygotskij internalisering. Internaliserade varseblivningar, såväl som tankens 

transformering till tal, är enligt Vygotskij dialektiska processer (Vygotskij, 2005:9). I 

individens möte med skriven text eller estetiska uttryck, blir denna form av 

kommunikation parat med individens intrakommunikativa dialog, särskilt intressant. 

Tankefiguren skulle dock också kunna användas på situationer där kommunikationen 

mellan barn är nonverbal, eller där barn imiterar alternativt bara auditivt eller visuellt 

observerar andra barns kommunikation.  

 

Såsom Dysthe använder dialogbegreppet, är det främst det interpersonella utbytet 

genom kommunikation som diskuteras. Detta innebär att två eller flera parter har en 

behållning i form av ett lärande av dialogen (Dysthe, 2003:13). Vidare ger dialogen 

automatiskt ett dubbelbottnat lärande – den mer explicita kunskapen som dryftas i 

dialogens innehåll, och den mer implicita socialiseringen genom dialogens form. Det är 

denna samlade betydelse av dialog som avses när begreppet i fortsättningen används i 

detta arbete. I en didaktiskt präglad situation i en pedagogisk praktik, är det yrkes-

pedagogen, med allt vad det innebär av kunskaps- och maktförhållanden i förhållande 

till barnet, som ansvarar för att dialogen inte blir en monolog, och därmed att de 

sociokummunikativa förutsättningarna för lärande inte hämmas (Dysthe, 2003:20). 

 

Rosander (2006) delar upp språket i två funktionellt och kvalitativt olika delar: 

Samtalsrelaterat språk är det som används vid och i informella konversationer och 

situationer. Kunskapsrelaterat språk å sin sida, är enligt Rosander det språk som 

används för inlärning och kunskapsskapande, i den meningen att detta språk nyttjas i 

språkanvändande av exempelvis kritisk, förklarande eller analyserande natur (Rosander, 

2006:171). Översatt till förskolans värld, skulle detta betyda att situationer där endast ett 

samtalsrelaterat språk används, motsvaras av allt som inte kategoriseras som pedago-

giskt planerade situationer, konflikter eller förklaringar i samlärandesituationer i leken. 

Detta resonemang går emot formuleringar om hur barn, förutom i dialogen, lär och 

samlär genom imitation, i eller oberoende av en pedagogisk praktik (jfr ex Williams, 

Sheridan, Pramling Samuelsson, 2000:60). 

3.2 Samlärande 

Barns samlärande i förskolans läroplan (Skolverket), nämns mer eller mindre i klartext i 

två meningar. Här heter det att ”(l)ärandet skall baseras såväl på samspelet mellan 

vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig 

och aktiv del i utveckling och lärande” (Lpfö 98, Skolverket: 6). I övrigt återfinns 

formuleringar som tar upp förskolans roll i barns utveckling av social kompetens, 
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inlevelse i andras situation, kommunikation och empati. Dessa begrepp och 

formuleringar tolkas här som mer implicita förutsättningar för samlärande mellan 

barnen. 

 

I en forskningsöversikt över barns samlärande av Pia Williams, Sonja Sheridan och 

Ingrid Pramling Samuelsson (2000), menar man att barn i förskola och skola måste få 

tillgång till samarbetssituationer, för att ett samlärande skall kunna komma till stånd 

och utvecklas. Som övergripande exempel på sådana situationer, nämner de bland annat 

problemlösning. Vidare beskriver man olika strukturerade former av samarbets-

situationer; peer tutoring, där ett barn agerar expert och det andra novis, cooperative 

learning, där barn samarbetar i grupp, och peer collaboration som innebär att barn 

tillsammans arbetar fram för dem ny kunskap (Williams, Sheridan, Pramling 

Samuelsson, 2000:49-55). Att man valt att här redogöra för mer eller mindre formella 

inlärningssituationer, kan ses som en koppling till Rosanders uppdelande av språkets 

funktionella former (Rosander, 2006). Här vidgar man dock samlärandebegreppet till att 

innefatta även mer spontana samlärandesituationer, men menar samtidigt att det ligger 

på pedagogerna att skapa ett sådant pedagogiskt klimat att samlärande mellan barnen 

utvecklas (Williams, Sheridan, Pramling Samuelsson, 2000:106).  

 

I dagens diskurs om samlärande hos barn, är det kanske främst ett sociokulturellt 

perspektiv som skiner igenom i litteratur kopplad till ämnet, och i de föreläsnings-

situationer jag tagit del av under min utbildningstid. I en forskningsöversikt med fokus 

på barns samlärande påpekar man dock att intresset för lärande genom samverkan som 

metod i pedagogiska praktiker, dryftades redan hos Sokrates, hos Comenius på 1600-

talet (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 2000:14), och har sedan 

återkommande aktualiserats genom olika skolor och perspektiv inom forskning fram till 

idag.  De kognitiva, sociokognitiva och socialinteraktionistiska eller sociokulturella 

perspektiven inom sociokulturell teoribildning samlas här i diskursen, genom sina 

respektive kopplingar mellan språk, tanke, dialog och lärande. Stora namn från 1900-

talet som nämns i forskningsöversikten inom språk- och pedagogisk forskning, och som 

förvisso även idag kopplas till tankar om positiva förtjänster av lärande i grupp och 

genom interaktion, är Dewey, Piaget och Vygotskij (Williams, Sheridan, Pramling 

Samuelsson, 2000:19).  

 

Enligt Williams menade Vygotskij som företrädare för ett sociokulturellt perspektiv, 

”att socialt samspel är den viktigaste drivkraften i barns utveckling” (Williams, 2001: 

35), och att den kognitiva och sociala utvecklingen hos individen är oavhängiga 

varandra i dialogen. De sociala processer som barnet delar med andra genom dialog, 

kopieras hos individen som både social och kognitiv utveckling, genom internalisering. 

Jean Piaget, företrädare av ett kognitivt perspektiv, menade att primärt konflikter eller 

utmaningar i dialogen mellan barn, stimulerar lärandet eftersom barnet då tvingas ta 

någon annans perspektiv. Hos Piaget finns alltså en tydlig koppling mellan social och 

kognitiv utveckling i sociala kontexter mellan barn, men de båda spåren följer snarare 

på varandra än utgör varandras förutsättningar, som hos Vygotskij (Williams, 2001:34, 

36). Inom ett kognitivt perspektiv tittar man således kanske främst på vilket socialt 

sammanhang som individen agerar i, medan det sociokulturella perspektivet fokuserar 

på vilken social kontext individen är medskapare av. 
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Att barn spontant söker sig till och lär av varandra i sociala kontexter, är en av 

utgångspunkterna i flertalet studier som gjorts med fokus på barns samlärande, i eller 

oberoende av pedagogiska praktiker som förskola och skola (Williams, 2001:13). Enligt 

Liljegren, som i denna kontext diskuterar barn i socioemotionella svårigheter, är barn 

också påverkansbara i upprepade kontakt med andra (Liljegren, 2000:20) – ett 

konstaterande som mot bakgrund av flertalet pedagogiska och psykologiska perspektiv 

kan förefalla uppenbart. Här lämnas dock utrymme för tolkningar om pedagogers ansvar 

att i sin yrkesroll agera sociala förebilder, för att på så sätt möjliggöra spontana 

samlärandesituationer mellan barn.  

 

Williams (2001) pekar på den ojämlikhet som kan återfinnas i kommunikationen mellan 

barn i grupp, och hur kontextuellt etablerade sociala regler kan styra dialogen mellan 

såväl barn som barn och pedagoger. Hon talar här om ”rumskultur” (Williams, 2001: 

69) och lyfter betydelsen av att i den pedagogiska praktiken ifrågasätta en sådan kultur 

som medför att förgivettaganden av regler och rutiner hos både barn och pedagoger, 

leder till situationer där en dialog och ett samlärande hindras. Som detta avsnitt visat på, 

handlar samlärande om att lära tillsammans i en social kontext där individen känner 

tillhörighet, och där barnet har mandat i sin egen lärandeprocess. Enligt detta synsätt 

blir situationer där barnet endast är mottagare av verbaliseringar, i form av exempelvis 

förmaningar eller ren information, till sin natur icke-dialogiska och saknar därför 

samlärandets konstruktiva kvaliteter för lärande.  

 

Slutligen i bakgrunden om perspektiv på samlärande, vill jag nämna lärandet i leken 

såsom Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) ser på denna koppling. Enligt Knutsdotter 

Olofsson finns det stora likheter mellan de medvetandetillstånd som utmärker den 

lekande respektive den lärande individen. Hon drar även en koppling mellan en 

konstruktiv undervisningssituation och den djupa, engagerande leken, där hon lyfter ett 

kunskapsrelaterat språk som beröringspunkt (Knutsdotter Olofsson, 2003:71, 73). 

3.3 Minoritetsbarn och andraspråksinlärning 

I Lpfö 98 (Skolverket), nämns minoritetsbarn i ett flertal passager. Exempelvis går att 

läsa att förskolan ”kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn 

med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet” 

(Skolverket:5). Man nämner också att dessa barn skall få möjligheter att utveckla både 

sitt förstaspråk och svenskan i förskolan. Detta kopplar man bland annat till barnens 

utveckling av en kulturell identitet, och staterandet att barn med invandrarbakgrund som 

utvecklar sitt förstaspråk, också lär in både svenska och annan kunskap bättre (Lpfö 98, 

Skolverket).  

 

Nihlfors menar på detsamma och visar dessutom på att minoritetsbarn som haft 

hemspråksundervisning sedan förskoleåldern och upp igenom grundskolan, visar upp 

bäst skolresultat i språkbehärskning av svenska (Nihlfors, 2009:57). En koppling mellan 

det som Lpfö 98, Nihlfors och ett sociokulturellt perspektiv här uttrycker, resulterar i 

slutsatser om att första- och andraspråken befruktar varandra för individens kognitiva, 

intellektuella och sociala utveckling, med den socialt konstruktiva kontexten, dialogen, 

som grogrund för förutsättningarna till ett livslångt lärande.  
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Den litteratur som finns inom ämnet minoritetsbarn, inriktar sig predominerande på 

elever inom skolan. Här adresseras förvisso ett flertal olika fokus som berör både språk, 

lärande i en social kontext, kultur och integrering/segregering. Intressant för 

diskussionen i detta arbete, kan vara att minoritetsbarn som grupp i litteraturen ofta får 

dras med stigmat att de befinner sig i eller har svårigheter, särskilda behov eller att man 

överhuvudtaget diskuterar en problematik som rör dem i förskola och skola, med själva 

barnen som utgångspunkt.  

 

En kort utredning av begrepp kopplade till denna diskussion, får vi från Lahdenperäs 

(1997) forskning som berör minoritetselever i skolan. Lahdenperä beskriver tre 

övergripande synsätt på skolsvårigheter: Det absoluta synsättet, där elevens egenskaper 

orsakar problem och svårigheter. Vidare det relativa synsättet, där brister i elevens 

utveckling fokuseras och där barn med särskilda behov skall upphittas för att problemen 

skall åtgärdas. Slutligen beskriver hon det systematiska synsättet, där kontexten eller 

sammanhanget fokuseras på två sätt; genom miljöperspektiv där ägandet av svårigheter 

flyttas från individen med problem till problemgivande eller problemgenererande 

sociala kontexter. Vidare genom meningsperspektiv där den individ som upplever att 

svårigheter existerar, också är densamme som äger svårigheterna, och där svårigheter 

alltså kan uppträda endast i specifika sociala kontexter (Lahdenperä, 1997:55). I 

föreliggande studie, är det ett systematiskt synsätt genom miljöperspektiv som blir 

särskilt intressant att diskutera utifrån attityder och erfarenheter hos både pedagoger och 

barn, då detta synsätt rimmar bäst med ett socialinteraktionistiskt perspektiv på lärande. 

 

Anna-Katrin Svensson beskriver hur diskrepanser i språkanvändning mellan olika 

arenor för lärande, präglar barnen och försvårar deras internaliserande av kunskap i 

undervisningssituationer i skolan. Sociokulturella skillnader inom samma språk mellan 

hemmet och den pedagogiska verksamheten, skulle alltså enligt Svensson utgöra ett 

hinder för barns språkutveckling och följaktligen övriga lärande (Svensson, 1998:125). 

Svensson refererar här vidare till samband mellan låg social standard, avsaknad av 

språkkulturella influenser i hemmet och låg skolframgång (Svensson: 1998:126). 

Översatt till minoritetsbarn som har hemspråk i förskolan, skulle samma diskussion 

kunna tolkas som att dessa barn inte bara har hinder om skillnader inom språket att 

överkomma, utan dessutom mellan olika språk. Troligen är ingen socialt präglad arena 

för lärande den andre lik, för dessa eller något barn. Lindö kommer nära detta när hon 

menar att barn som möter olika vuxna i skolan utan gemensam pedagogisk grundsyn, 

kan bli frustrerade och hämmade i sin utveckling (Lindö, 2002:121). 

 

Barns utveckling inom olika språk påverkas enligt Gunilla Ladberg av ett antal sociala 

företeelser (Ladberg, 2000:27). Hon nämner här barnets känslor för andra som talar det 

aktuella språket, dess känslor av grupptillhörighet och uppmuntran från omgivningen 

som påverkansfaktorer i barnets val av språk att utveckla (Ladberg, 2000:109). I en 

annan publikation visar samma författare på hur man kan se på språk som kunskap i en 

social kontext, när hon menar att språk inte är något som lärs in utan något som 

individen tillägnar sig (Ladberg: 1994:28). Implikationerna av detta val av terminologi, 

och andra mer explicita formuleringar angående språkkultur och andraspråksinlärning, 

visar att Ladberg här lyfter omgivningens attityder som en avgörande påverkansfaktor i 

språktillägnandet hos minoritetsbarn - invandrade barn och svenskfödda barn med 

invandrarbakgrund (Ladberg, 1994). 
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Ladberg diskuterar också två- eller flerspråkiga människors benägenhet att växla mellan 

olika språk i kommunikationen med andra, något hon benämner kodväxling. Här 

beskrivs kodväxlingen i positiva ordalag, då Ladberg menar att detta förfarande främst 

har en funktionell orsak – man saknar en motsvarighet i det andra språkets vokabulär – 

och inte nödvändigtvis behöver tyda på en språkfattighet eller lexikalitet hos individen 

(Ladberg, 2000:106). Den kodväxling som Ladberg här beskriver, skulle alltså tyda på 

ett intellektuellt bemästrande av kommunikationens såväl som de enskilda begreppens 

specifika pragmatik, snarare än brister i ordkunskap kopplade till språkens kontextuellt 

skilda användningsområden. Ladberg pekar också på vikten av social interaktion med 

andra barn för minoritetsbarn som tillägnar sig ett ”nytt” språk, särskilt i åldrarna 3-7 år 

(Ladberg, 1994:36). 

 

Eventuella nackdelar som kan följa i tvåspråkighetens spår, dryftas av Colin Baker 

(1996). Han menar att två- eller flerspråkighetens grundförutsättning, den dubbla eller 

multipla kulturella härstamningen, kan leda till identitetskonflikter hos individen 

(Baker, 1996:80). Detta kan ställas mot Lindö (2002), som pekar på det komplexa 

förhållandet mellan identitetsutveckling, grupptillhörighet och språklärande i en social 

kontext. Vidare pekar Baker på det underläge barnet kommer i, om både barnets första- 

och andraspråk visar sig vara underutvecklade i skolåldern (Baker, 1996:79). Detta kan 

kopplas till läroplanens (Lpfö 98, Skolverket) och Nihlfors resonerande om 

hemspråksträningens och -undervisningens vikt för individens behärskande av båda 

språken. Baker påpekar dock att sociala eller språkproblem hos det tvåspråkiga barnet, 

av föräldrarna alltför ofta förklaras med barnets kulturella eller språkliga ursprung, och 

att detta sällan är fallet (Baker, 1996:79). 

 

Avslutningsvis kan det vara av intresse att nämna ett etablerat övergripande pedagogiskt 

förfarande i förskolan, som fokuserar på språkutveckling. Margreth Hill (1999) menar 

att pedagoger i förskolan ofta använder konkretisering som metodisk strategi för att 

möjliggöra språklig utveckling för minoritetsbarn, det vill säga material i form av 

fysiska symboler eller symbolsystem som förstärker begrepp (Hill, 1999:63). Samtidigt 

nämner hon vikten av att barnen verkligen är intresserade av stoffet, och att det finns en 

meningsfullhet av social natur i kommunikationen, för att lärandesituationen skall bli 

effektiv (Hill, 1999:58). Hill nämner, precis som Rosander (2006), uppdelningen mellan 

ett samtalsrelaterat och ett kunskapsrelaterat språk, som hon benämner deltagande 

respektive analyserande språk. Hon menar här att samlingen ofta är den enda 

pedagogiskt planerade aktiviteten i förskolevardagen och att detta moment 

predomineras av ett analyserande språk. Hill beskriver samlingen som en ”verklig 

institution inom förskolan” (Hill, 1999:61). 

 

Följaktligen kräver ett synsätt liknande det Hill (1999) presenterar, att utgångspunkter 

för den pedagogiska planeringen finnes i de individuella barnens intressen och 

förutsättningar, men att språket i dialogen bör ha analytiska förtecken för att 

konkretisering som övergripande metod skall leda till språkutveckling för alla barn i 

barngruppen. Här märks en tydlig koppling till Williams, Sheridan och Pramling 

Samuelssons (2000) beskrivningar av formella samarbetssituationer, och också en tydlig 

skillnad mot det Williams (2001) uttrycker om rumskulturer som hinder för 

språkutveckling genom samlärande. 
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4 Metod 

I min studie valde jag att använda mig av kvalitativa metoder (Trost, 1993:15) för 

insamlingen av dataunderlag. Orsaken till detta var att jag ville studera hur attityder och 

erfarenheter (Trost, 1993:15-16) hos pedagoger och barn på olika sätt påverkar den 

pedagogiska verksamheten. Vidare fanns en tanke om att försöka hitta mönster i 

attityder, erfarenheter och strategier för språkutveckling, för att kunna problematisera 

mina resultat utifrån tre överlappande perspektiv. Perspektiven utgörs här av områdena 

talat språk, samlärande och minoritetsbarn i en förskola i en segregerad stadsdel. 

 

Det har inte funnits något intresse från min sida att producera några resultat som skulle 

kunna leda till generaliseringar angående attityder, erfarenheter och strategier för 

språktillägnande hos pedagoger och barn, eller förfaranden i den pedagogiska praktiken 

som knyter an till studiens fokus. Poängen har istället varit att både under själva 

insamlingen av dataunderlag och med resultatens hjälp i detta arbete, lyfta och 

problematisera begrepp som samlärande, andraspråksinlärning och barn med 

invandrarbakgrund i förskolan. Sålunda har själva syftets natur manat till en kvalitativ 

undersökning (Trost, 1993:18), en metakommunikativ studie om man så vill, där också 

metoderna för insamling av dataunderlag präglas av dialogicitet (Dysthe, 2003). 

 

I förskolan förkroppsligas språkinlärningen och samlärandet i vardagen i skilda sociala 

kontexter, och hos och mellan olika subjekt. Mot bakgrund av detta samt 

syftesformulering och frågeställningar, föll valet på att genomföra en fallstudie 

(Johansson, Svedner, 2006:24; Stensmo, 2002:67). Studien tog plats i en barngrupp i en 

kommunal förskola, i en stadsdel där minoritetsbarn är överrepresenterade statistiskt 

sett. Fallstudien innehåller dataunderlag inhämtade genom två olika 

datainsamlingsmetoder: observation och kvalitativ intervju (Johansson, Svedner, 

2006:42). I metod-, resultat- och diskussionsdelarna av detta arbete har jag valt att dela 

in dessa två metoder ytterligare enligt följande: 

 

 Observationer av sociala förfaranden 

 Observationer av planerat pedagogiska förfaranden 

 Barnintervjuer  

 Intervjuer med pedagoger 

 

Observationerna av interageranden mellan olika aktörer i verksamheten, hade som 

självändamål att vara en metod för insamling av dataunderlag, och då främst verbala 

yttringar från både barn och pedagoger. De syftade dock också till att skapa förtroende 

för min person hos informanterna, och då särskilt hos de barn i barngruppen jag ämnade 

intervjua. Här ville jag också föra en dialog med samtliga informanter, för att genom 

själva metoden kunna problematisera företeelser i verksamheten med informanterna. 

Genom insamlandet av dataunderlag av flera olika slag, ville jag också få en så pass 

bred bild av verksamheten som möjligt inifrån, såsom den uppfattades ur både mitt eget 

och informanternas perspektiv. Med detta i åtanke valde jag att vara deltagande 

observatör (Stensmo, 2002:118; Svensson, Starrin, 1996:11). 

 

Som en kontrast till de socialt präglade observationernas och intervjuernas mer praktiskt 

kontextuella och subjektiva förtecken, valde jag att dessutom observera vilka konkreta 
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material och metoder för språkutveckling som används i praktiken. Trots att jag även i 

de observationssituationer där materialen och metoderna användes fokuserade på den 

sociala interaktionen, fanns en förhoppning om att genom dessa observationer få ett 

kompletterande dataunderlag av mer teoretisk och möjligtvis objektiv karaktär. Just 

därför att det är den sociala interaktionen – språkanvändningen, dialogen, tolkade 

attityder, integrering och samlärande – som fokuseras, har jag valt att inte redovisa 

materialen och metoderna som sådana. Av samma orsak har jag valt att inte redovisa 

och diskutera det material man använder för färdighetsskattning hos barnen i 

barngruppen. Jag har istället valt att kategorisera insamlandet av detta material som 

observationer av planerat pedagogiska förfaranden.  

 

Jag valde att redan initialt skilja på barnintervjuer och intervjuer med pedagoger, 

eftersom dessa båda slag av intervjuer är alltför kvalitativt olika i sina upplägg och 

innehåll, för att kunna beskrivas och diskuteras utifrån samma referensram. Dels står 

barn i den pedagogiska praktiken och i den teoriram varifrån detta arbete tar sin 

utgångspunkt, i beroendeställning till de representanter för lärande och utveckling som 

pedagoger utgör i förskolan (se ex Dysthe, 2003; Lpfö 98, Skolverket). 

4.1 Urval 

4.1.1 Verksamhet 

Jag tog telefonkontakt med sex kommunala förskolor som jag blivit tipsad om från 

skolkontoret, där barn med invandrarbakgrund är överrepresenterade statistiskt sett. 

Tanken var att den respons jag fick av de eventuella informanterna skulle vara 

vägledande för det slutgiltiga valet av förskola och barngrupp. Så blev också fallet, och 

jag valde att förlägga studien i den förskola där den enskilda pedagogen som jag haft 

telefon- och e-postkontakt med visade det mest positiva intresset och den största 

entusiasmen för mitt arbete.  

4.1.2 Informanter 

Pedagoger i de två barngrupper på förskolan med barn i åldersspannet tre till sex år, 

skickade efter ytterligare kontakt med mig per e-post, ut brev till vårdnadshavare för 

minoritetsbarn. Här hade jag formulerat mitt ärende på svenska och på engelska, och jag 

lämnade det till pedagogerna att välja vilket språk de ansåg mest lämpligt för respektive 

vårdnadshavare. Detta brev innehöll också svarsalternativ för vårdnadshavare att fylla i 

för att ge, alternativt neka sin tillåtelse till att deras barn skulle bli observerade och 

intervjuade. Den ena barngruppen hade efter några dagar en hög svarsfrekvens på dessa 

brev, vilket ledde till att jag valde denna barngrupp för min studie. I den andra 

barngruppen var svarsfrekvensen låg.  

 

Bland barnen i barngruppen fanns sex barn med två utlandsfödda föräldrar. Av dessa 

fick jag vårdnadshavares tillåtelse att intervjua och observera tre barn. Bland övriga 

tretton barn i barngruppen var det ett barn som jag inte fick tillåtelse att intervjua och 

observera. Här har jag låtit vårdnadshavares medgivande styra vilka barn i barngruppen 

som slutligen blev mål för observationer och intervjuer, vilket innebär att alla de barn 

vars vårdnadshavare gav sitt medgivande till observationer och intervjuer, i någon mån 

blev observerade. För barnintervjuerna valde jag initialt att intervjua de tre 

minoritetsbarn, där jag fått tillåtelse av vårdnadshavare till detta. 
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En av pojkarna med två utlandsfödda föräldrar, som jag hade för avsikt att intervjua, var 

frånvarande från förskolan vid tiden för intervjuerna. Jag valde då att istället intervjua 

en flicka med en utlandsfödd förälder. Jag hade vid den här tiden genom informella 

samtal med pedagogerna fått reda på att denna flicka förvisso är tvåspråkig, och att det 

språk som dominerade i flickans hem inte var svenska. Flickan är själv utlandsfödd, och 

kom till Sverige i späd ålder. Min motivering till valet att intervjua detta barn, är just det 

faktum att svenska språket i liten utsträckning användes i hemmet. Detta är också den 

faktor som de intervjuade barnen har gemensamt. De barn som blev intervjuade är 

därför tre till antalet, varav en flicka samt en pojke har två utlandsfödda föräldrar och en 

flicka har en utlandsfödd förälder.  

 

Ingen utav de fyra pedagogerna i arbetslaget motsatte sig att bli observerad, och jag 

hade också under min vistelse i barngruppen många informella samtal (i kontrast till 

formella samtal – intervjuer) med samtliga pedagoger. En pedagog motsatte sig att bli 

intervjuad.  

4.2 Genomförande 

4.2.1 Förberedelser 

Brev till pedagoger och till alla föräldrar som eventuellt skulle beröras av studien, 

skickades ut i samband med att jag etablerade kontakt med en pedagog på förskolan. 

Här handlade det främst om att informera om och förbereda informanterna och andra 

berörda parter på studiens övergripande syfte och metoder (Vetenskapsrådet, 2002:7).  

4.2.2 Observationer 

Som tidigare nämnt, var de observationer jag utförde av deltagande natur. Detta innebar 

i praktiken att jag på barns och pedagogers initiativ interagerade socialt med dessa i 

deras vardag, men att jag så långt det i mina ögon var möjligt, undvek att i interaktionen 

med barnen ta rollen som en i arbetslaget. För att få ut mesta möjliga dataunderlag 

under tiden för observationerna, initierade jag också informella samtal med både barn 

och pedagoger när jag ansåg att de sociala eller pedagogiska förfarandena inte i hög 

grad var talande i koppling till studiens fokus. 

 

Som en avgränsning valde jag att koncentrera mina observationer till dels de sociala 

förfaranden som jag uppfattade kunde utgöra kritiska händelser (Johansson, Svedner, 

2006:58) i det svenskspråkliga lärandet och utvecklingen för de tre minoritetsbarn, 

alternativt samtliga barn som observerades. Dels observerade jag de pedagogiska 

förfaranden som jag uppfattade som didaktiskt medvetna handlingar från pedagogernas 

sida. Närmare bestämt till handlingar som jag uppfattade syftade till att möjliggöra 

svenskspråkligt lärande för minoritetsbarn, alternativt för hela barngruppen eller delar 

av barngruppen där något utav de observerade minoritetsbarnen ingick. 

 

Tidsspannet som observationerna sträcker sig över är femtio timmar, fördelat över elva 

arbetsdagar under tre olika veckor. Här fördelade jag i möjligaste mån 

observationstillfällena mellan olika kategorier av situationer i barnens vardag på 

förskolan, för att minimera uppkomsten av mer eller mindre total kontextualitet i 

observationssituationerna. De kategorier av situationer som slutligen blev observerade 
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är måltidssituation, samling, fri lek, pedagogiskt planerade aktiviteter i olika 

gruppkonstellationer, rutinsituationer (som på- och avklädning, toalettbestyr etc.). 

4.2.3 Barnintervjuer 

Barnintervjuerna genomfördes i olika rum inne på förskoleavdelningen, under tid för 

utelek då övriga barn samt personal inte fanns i lokalerna. Här ville jag att barnen inte 

skulle tas ur en välbekant miljö för intervjuerna, då detta bland annat kan påverka deras 

koncentration (Doverborg, Pramling Samuelsson, 2000:25). Då syftet med 

barnintervjuerna var att undersöka uppfattningar och attityder hos informanterna, var 

enskilda intervjuer att föredra (Doverborg, Pramling Samuelsson, 2000:29). Vid 

samtliga tre intervjutillfällen initierade jag inledningsvis ett informellt samtal med 

barnet i fråga, där jag övergripande förklarade vad intervju är, och hur en 

intervjusituation kan se ut. Jag förklarade sedan vad som skulle ske och visade upp min 

utrustning. Här frågade jag också om jag hade barnens tillåtelse att intervjua dem. 

Huvudfrågorna till barnen (se bilaga 1) hade formulerats som öppna frågor med 

uppmaningar om att barnen skulle berätta om olika förhållanden för mig (Doverborg, 

Pramling Samuelsson, 2000:34). I de fall där barnens svar ändå var kortfattade, ställde 

jag endast följdfrågor som var omformuleringar av eller hade syftet att leda tillbaka till 

huvudfrågorna. 

4.2.4 Intervjuer med pedagoger 

Jag utförde under de sista två dagarna av fältstudien tre strukturerade intervjuer (Trost, 

1993:21) i den bemärkelsen att huvudfrågorna (se bilaga 2) explicit var utformade för 

att få svar på vissa i förväg formulerade frågor, och att de i förväg formulerade frågorna 

är deriverade från och har som syfte att få svar på studiens centrala frågeställningar (jfr 

ex. Johansson, Svedner, 2006:42). Följdfrågor ställdes visserligen i alla tre intervjuer, 

men bara med de syftena att få mer uttömmande svar på redan ställda frågor, eller för att 

fånga upp attityder och erfarenheter hos pedagogerna som på olika sätt kunde ge 

bakgrund till eller bekräfta redan observerade förfaranden. 

 

Pedagogerna fick tillgång till huvudfrågorna för både pedagog- och barnintervjuer fem 

respektive sju arbetsdagar innan själva intervjutillfällena. Av de fyra pedagoger som 

fanns i arbetslaget, var det en pedagog, kallad Py i observationerna som i denna text 

återges som utdrag ur loggboken, som fann det obehagligt att bli intervjuad. Jag 

intervjuade därför de andra tre pedagogerna, två kvinnor och en man, i utdrag ur 

intervjuerna kallade Pija, Patricia och Per. 

 

Intervjuerna genomfördes i ett samtalsrum på förskolan, efter avtalad tid med var och en 

av de tre pedagogerna. Pedagogen som här kallas Per, uppgav i början av intervjun att 

han hade valt att inte ta del av intervjuns huvudfrågor innan intervjutillfället.  

4.2.5 Etiska överväganden 

Pedagogers, vårdnadshavares, och inte minst barns medgivande till observationer och 

intervjuer har respekterats, utan undantag och med respekt för forskningsetiska regler 

(Vetenskapsrådet, 2002:9) och individernas integritet. 

 

Namn och annan information har inte skrivits ut i de fall där det refereras till 

exempelvis den aktuella förskolans publicerade material eller andra källor eller 
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omständigheter som skulle kunna röja namn på inblandade informanter eller på den 

aktuella förskolan (Vetenskapsrådet, 2002:12).  

4.2.6 Validitet och reliabilitet 

Jag har valt att använda mig av triangulering genom kontinuerlig feedback från 

informanter, för att ge reliabilitet åt studien (Stensmo, 2002:33) När jag bedömt att 

attityder och erfarenheter hos pedagogerna legat till grund för de kritiska moment som 

jag observerat i verksamheten, har jag vid senare tillfällen initierat informella samtal 

med berörda pedagoger för att på så sätt säkra en högre grad av objektivitet från min 

sida angående det insamlade dataunderlaget. 

 

Informanternas uttalade samtycke till intervjuerna har varit en imperativ fråga ur en 

personligt moralisk såväl som forskningsetisk aspekt (Løkken, Søbstad, 1995, 

Vetenskapsrådet, 2002). Samtycken har också varit viktiga på grund utav att jag här har 

valt att se ett informerat samtycke som ett led i en försäkran om intervjusvarens 

sanningshalt, och vidare resultatens reliabilitet. Ovanstående är gällande för intervjuer 

med såväl pedagoger som barn.  

 

Validitet i termer av studiens standardisering är av mindre relevans i en studie med 

föreliggande frågeställningar och metodologi (Trost, 1993:19). Jag har dock gått 

systematiskt tillväga vid de olika formerna av insamling av dataunderlag, och noga 

beskrivit dessa i detta arbete, för att möjliggöra en upprepning av studien. 

4.2.7 Dokumentation och utrustning 

Vid observationer och informella samtal har jag använt mig av dagboksanteckningar 

(Johansson, Svedner, 2006:62) som dokumentationsmedium.  Jag har skrivit ned mina 

observationer under naturliga uppbrott i barngruppens dagsrytm, som exempelvis vid 

vissa obligatoriska toalettbestyr, på- och avklädningssituationer eller under delar av 

”tysta” tillfällen som när barnen lyssnat på bandinspelningar av sagor. Intervjuerna har 

jag spelat in digitalt som ljudfiler, och jag har då använt mig av en digital diktafon, ZAP 

DVR-X1 Digital Voice Recorder. Jag har efter avslutade intervjuer överfört ljudfilerna 

till en dator. 

4.3 Metodologiska överväganden  

Under denna rubrik diskuteras studiens validitet och reliabilitet, urval samt valda  

metoder för insamling av dataunderlag. Här problematiseras också förhållanden och 

fenomen såsom de visade sig under studiens genomförande. 

4.3.1 Validitet och reliabilitet  

En kvalitativ fallstudie med skilda slag av intervjumetodik, har av naturliga skäl en låg 

grad av standardisering (Trost, 1993:19). Avsikten här är främst att undersöka högst 

subjektiva förhållanden, såsom de uppfattas och beskrivs av subjektiva individer. 

Resultaten tjänar dock det högre syftet att lyfta begrepp, teorier och övergripande 

praktiska förhållanden, som i sin tur kan generaliseras i en diskussion. En upprepning av 

studien skulle enligt min mening ändå vara möjlig, med förbehållet att fokus redan 

inledningsvis lades på de inbördes relationerna mellan språk, samlärande och 

integrering/segregering i förskolan. 
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För att åter adressera subjektiviteten, går här delar av den information som metoderna 

fokuserar genom två subjektiva filter i varje situation för insamling av dataunderlag - 

informanten och insamlaren av dataunderlaget (Trost, 1993:103). Resultaten skulle 

alltså i enkla ordalag kunna beskrivas som en kopia av en kopia, och alltså inte alls som 

det reliabla originalet. Den subjektivitet som informanten står för, kan dock i en studie 

som denna i princip negligeras enligt min mening, eller kanske snarare ses som en 

tillgång eftersom det är just attityder, erfarenheter, upplevelser och åsikter – högst 

subjektiva företeelser – som utgör ett mål för insamlingen. Reliabiliteten hos själva 

informanterna i intervjusituationer eller vid informella samtal, bedöms i detta fall vara 

hög. Detta eftersom mycket av den information jag tagit del av, har varit av den 

karaktären att det framstått som om informanterna inte nödvändigtvis velat bättra på 

bilderna av sig själva, arbetslagets pedagogiska arbete eller barngruppens 

förutsättningar för lärande i generell mening.  

 

För övrigt har jag varit noga med att inte lotsa fram informanter till yttranden i 

intervjusituationer eller vid informella samtal, då jag varit genuint intresserad av deras 

tankegångar. I de fall det uppstod pauser eller tystnader under intervjuerna av för mig 

provocerande mått, försökte jag att inte fylla tystnaden med upprepningar eller nya 

frågor. Detta misslyckades jag med två gånger (under samma intervju med en utav 

pedagogerna), men det finns ingen misstanke hos mig att mina brott mot tystnaden 

störde informantens tankegång eller verkade hämmande på denne på något sätt. 

4.3.2 Urval och bortfall 

Enligt en publikation från Statistiska Centralbyrån från 2003 (Barnen i befolkningen, 

SCB, 2003) var andelen svenskfödda barn i åldrarna 1-5 år med två utlandsfödda 

föräldrar, vid den tiden cirka 13 procent för hela landet (SCB, 2003:23). Jag finner det 

rimligt att anta att denna procentenhet i skrivande stund har ändrats och förmodligen är 

högre, men att den knappast ligger på över 30 procent som är fallet i den aktuella 

barngrupp där studien är utförd. Med detta vill jag fastslå att urvalet när det kommer till 

sammansättningen av etnisk bakgrund i barngruppen stämmer överens med mina 

intentioner att utföra en fallstudie i en barngrupp där minoritetsbarn är 

överrepresenterade statistiskt sett. 

 

Jag hade gärna sett att jag fått tillåtelse att observera och intervjua alla barn i 

barngruppen och alla pedagoger i arbetslaget. Detta hade med all säkerhet berett mig ett 

rikare, mer nyanserat dataunderlag till gagn för diskussionen om studiens resultat. Trots 

detta vill jag påpeka, att en sådan situation inte hade förändrat förutsättningarna för 

generaliseringar om minoritetsbarn i segregerade stadsdelar, och deras förutsättningar 

för svenskspråklig utveckling genom samlärande i förskolan. Som jag ser det gav 

dessutom de femtio timmarna av observationstid och de sammanlagt sex intervjuerna, 

tillräckligt med dataunderlag för att presentera och diskutera ett resultat. 

 

Det har ifrån min sida inte funnits något intresse av att i beskrivningar och diskussioner 

kategorisera eller jämföra pedagogerna på urval av deras respektive utbildning. Förvisso 

skulle ett sådant perspektiv kunna bädda för en intressant diskussion i förhållande till 

denna studies fokus. Valet föll dock på att inte göra denna särskiljning bland 

pedagogerna, då jag dels ansåg att det fokus jag redan hade räckte för studiens 
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omfattning, och dels för att jag inte ville anlägga ännu ett fokus som endast rörde 

pedagogerna och inte samlärandet och dialogen mellan barnen.  

4.3.3 Deltagande observation  

Valet av deltagande observationer som insamlingsmetod av dataunderlag, kom sig 

främst av två skilda anledningar: Dels ville jag undersöka skillnader i kopplingen 

mellan verbaliserade attityder och upplevelser hos informanterna och faktiska 

förfaranden, och upplevelser och attityder i forskningsbaserad litteratur kring det tema 

som studien fokuserar. Dels ville jag komma nära informanterna som subjekt. Här var 

intentionen att få en bredare uppfattning om attityder knutna till den sociala kontexten 

genom informella samtal och övrig dialogisk interaktion (Svensson, Starrin, 1996:13).  

 

En av de största riskerna med valet av den deltagande observationen, är risken att 

forskaren blir en del av arbetslaget i den sociala och/eller pedagogiska vardagen med 

barnen, och därmed blir hemmablind. Løkken och Søbstad benämner denna utveckling 

som att observatören ”goes native” (Løkken, Søbstad, 1995:80). För att undvika detta 

har jag försökt att inte förmana, instruera eller i övrigt anta rollen som pedagog i 

interaktionen med barnen. De tillfällen då jag ändå har agerat ”vuxen” med barnen, har 

exempelvis varit när de direkt bett mig om hjälp med något eller när jag upplevt att 

barnen har varit på väg att eller redan hunnit skada varandra fysiskt eller mentalt och 

ingen av pedagogerna funnits i närheten. 

 

Enligt Løkken och Søbstad, medför all slags observation av barn, att barnen och 

följaktligen situationen och dataunderlaget, påverkas på något sätt (Løkken, Søbstad, 

1995:77). Min egen erfarenhet av förstamöten med barn i förskolan, är att en initial 

”förälskelse” infinner sig hos barnen för den nya vuxna. Detta blir särskilt tydligt om 

den vuxna visar sig intresserad av barnen som personer och går i dialog med dem. Det 

första starka intresset av den vuxna brukar som regel dock svalna efter några dagar, då 

barnen accepterar att en till vuxen finns närvarande i vardagen i verksamheten. Detta 

var också anledningen till att jag valde att revidera min initiala tidsplan och förlänga den 

deltagande observationen med två dagar om cirka fem timmar vardera. 

4.3.4 Intervjuer  

Trost (1997) menar att vuxna och barn som kategorier inte nämnvärt kan särskiljas eller 

generaliseras, då de som enskilda subjekt alla är olika. Han menar dock också att 

intervjuer med barn respektive vuxna, måste bli kvalitativt olika då språkförståelse, 

motivation och påverkansfaktorer ser olika ut för de två kategorierna informanter. Jag 

skulle i anslutning till detta vilja hävda att de kvalitativa aspekterna av barns språk, 

bäddar för mer subjektiva tolkningar av svaren vid barnintervjuer än vid intervjuer med 

vuxna informanter. 

 

Valet av att intervjua både pedagoger och barn enskilt, bottnar i att intervjusvaren och 

därför resultaten vid gruppintervjuer, lätt kan färgas av grupptryck eller gruppbeteende 

(Trost, 1997:44). Det fanns dock hos mig en initial tanke om att använda mig av 

gruppintervjun som metod, och då främst med barnen. Här var orsaken att det var just 

samlärandet och de sociala strömningarna som var i fokus för undersökningen som 

helhet. I slutänden bestämde jag mig dock för enskilda intervjuer, då de enskilda 
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subjektens erfarenheter och attityder framstod som mer imperativa för resultaten än en 

eventuell mångstämmig dialog vid intervjutillfällena. 

 

I diskussionen om intervjuerna med pedagogerna, väcks bland annat frågeställningar om 

intervjusvarens reliabilitet i sig, och vidare hur jag analyserat dem (Trost, 1997:112-

115). Som tidigare nämnts har jag här utgått från en hög reliabilitet angående mina 

informanters ärlighet, där jag bland annat utgått ifrån det faktum att de upplevdes bjuda 

på viss självkritik under intervjuerna. När det gäller försök att minimera min egen 

subjektivitet, har mina främsta strategier varit att dels hålla mig till de förberedda 

frågeställningarna under intervjuerna, och endast ställa följdfrågor när jag inte upplevt 

att jag fått uttömmande svar eller när svaren inte varit klara. Dels har jag i mina analyser 

av dataunderlaget från intervjuerna, där jag tolkat intervjusvaren, hållit mig till de 

teorier som jag presenterat i bakgrundslitteraturen.  

 

Barnintervjuerna å sin sida, bjuder bland annat på frågeställningar rörande hur barnens 

svar kan tolkas och hur barnen kan ha tolkat mina frågor (Doverborg, Pramling 

Samuelsson, 2000). Exempelvis kan barnen eventuellt ha uppfattat frågan ”Vilka språk 

kan du?”, som att jag ville ha svar på i vilka språk de ansåg sig vara kompetenta. 

Resonemanget att alla tre barn skulle ha uppfattat just denna fråga på det sättet, faller 

dock mot bakgrunden att enligt pedagogerna behärskar två utav barnen sina första- 

respektive andraspråk ungefär lika väl, och att jag upplevde att alla de tre barn jag 

intervjuat behärskar svenska språket tillfredsställande i kommunikativa situationer med 

andra barn – i leken och i dialogen. Detta är också de främsta anledningarna till varför 

jag anser barnintervjuerna hålla en hög reliabilitet. 
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5 Resultat 

De material som jag samlat in genom observationer och intervjuer har i många fall varit 

oavhängiga varandra. Exempelvis har mina observationer i många fall validerats av 

intervjusvar, och i vissa fall har intervjusvar dryftats under informella samtal. Jag har 

valt att i detta avsnitt ta upp exempel på resultat i form av mönster i attityder till och 

strategier för språkutveckling, såsom jag tolkat dem utifrån de olika formerna av 

dataunderlag. Med strategier avses i dessa fall pedagogiskt planerade eller sociala 

strategier, och inte språktillägningsstrategier hos individer (Rosander, 2006:171-172). 

De många informella samtal som jag haft med både barn och pedagoger, har här 

kategoriserats som en egen metod för insamling av dataunderlag. Detta då resultaten av 

de informella samtalen bjöd ett stort och varierande material som visade sig svårt att 

retrospektivt kategorisera som observation eller intervju.  

5.1 Observationer av sociala förfaranden 

Under denna rubrik redogörs för exempel på mönster i attityder, strategier och 

förutsättningar för kommunikation och språklärande i olika situationer och i olika 

gruppkonstellationer i verksamheten. De situationer där pedagogerna medverkar i 

kommunikationen kategoriseras inte som pedagogiskt planerade, utan här ligger fokus 

på didaktiska mönster i mer informella situationer av verbal interaktion. 

5.1.1 Strategier för kommunikation och språklärande 

Ett mönster jag kan se i form av strategier för språklärande i den sociala interaktionen, 

handlar för barnens räkning ofta om att anta olika roller i barngruppen. Till barnens 

strategier räknas exempelvis uttryck för behov av grupptillhörighet (Hill, 1999).  För 

pedagogerna verkar det handla om att anta olika roller som didaktiker, även i situationer 

som inte är pedagogiskt planerade. Till pedagogernas strategier för språklärande räknas 

exempelvis den konstruktiva dialogen (Dysthe, 2003) och uttryck för upprätthållande av 

rumskultur (Williams, 2001). 

 

Ett exempel på detta är ett minoritetsbarn, med för pedagogerna och mig uppenbara 

språksvårigheter i svenska, som återkommande tar kontakt med andra barn genom att 

störa, busa och vara lustig. De barn han tar kontakt med på detta vis är barn med 

helsvensk bakgrund och minoritetsbarn utan språksvårigheter. Andra barn, med 

helsvensk eller invandrarbakgrund, som också har språksvårigheter tar han inte kontakt 

med på detta sätt. De barn som blir föremål för hans ”clownerier” samt närvarande 

pedagoger reagerar ofta negativt på detta beteende. Det kontaktsökande barnet visar sig 

som aktiv i dessa situationer i sitt sökande av grupptillhörighet genom kommunikation 

och spontan i sin strategi för att samlära i kommunikation mellan barn (Hill, 1999). 

Pedagogerna och de övriga barnen agerar i dessa situationer som förvaltare av en 

rådande rumskultur (Williams, 2001). Pedagogerna förefaller dessutom i dessa 

situationer utgå från ett absolut synsätt på språksvårigheter (Lahdenperä, 1997). 

 

Ytterligare ett exempel är att pedagogerna individuellt eller som arbetslag, i olika 

situationer antar vad som skulle kunna kallas skilda didaktiska roller. Exempelvis kan 

en enskild pedagog växla mellan att föra en dialog med ett barn eller en grupp barn, och 

att förmana eller informera barnen med förbehållet att barnen skall vara helt tysta och 

titta på pedagogen. I dessa situationer växlar pedagogen mellan ett dialogiskt och ett 
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ickedialogiskt didaktiskt förhållningssätt (Dysthe, 2003) i samma situationsbundna 

sociala kontext. I vissa situationer antar också pedagogerna skilda didaktiska roller 

inom arbetslaget.  Detta förfarande kan närmast kopplas till sociokulturella skillnader i 

språkanvändande hos olika individer, knutna till sociala kontexter, som kan verka 

hämmande på barnen i deras språkutveckling (Svensson, 1998). 

 

Ett annat mönster som jag kan se utifrån mina observationer är att de minoritetsbarn 

som jag upplever som svenskspråkligt svagast, ofta söker sig till andra barn med 

liknande förutsättningar för kommunikation, lek och lärande. Ett exempel på detta är en 

situation kring ett minoritetsbarn, som enligt pedagogerna och mina observationer har 

låg svenskspråklig förståelse och verbal förmåga för sin ålder. Detta barn söker sig 

konsekvent till andra barn utanför den egna barngruppen, med liknande språkliga 

förutsättningar och i samma ålder som barnet självt. Barnen i denna spontana sociala 

kontext har inte alla ett gemensamt förstaspråk, men kommunicerar ändå i leken så gott 

det går på svenska. Detta mönster i barnens strategier för kommunikation och 

språklärande, förefaller vara ett uttryck för behov av grupptillhörighet genom språket 

(Lindö, 2002) och språkliga och sociokulturella förutsättningar. 

 

I dessa leksituationer uppstår typiskt inga konflikter - varken meningsutbyten eller bråk. 

Enligt Piagets kognitiva perspektiv på språk och lärande, skulle denna leksituation inte 

vara särskilt konstruktiv för individens sociala utveckling (Williams, 2001). Det faktum 

att barnen ändå uppenbart njuter av samvaron och använder svenskan för sin verbala 

kommunikation i leken, skulle dock enligt Ladberg (2000) innebära en signifikant 

påverkansfaktor för deras val att utveckla svenskan som språk. Barnen förstår dessutom 

uppenbarligen varandras socialt betingade leksignaler (Knutsdotter Olofsson, 2003:7). 

Summan blir således att den sociala samvaron och det faktiska användandet av ett 

samtalsrelaterat språk i en leksituation, ligger till grund för och påverkar barnens 

svenskspråkliga och sociala utveckling i denna kontext, trots att det kunskapsrelaterade 

språket lyser med sin frånvaro.   

5.1.2 Förutsättningar för dialog - Språkpoliser 

Ett exempel på ett mönster som jag tolkar som en förutsättning för dialog, är de 

språkliga rättningar som olika aktörer med viss konsekvens gör av talspråket hos 

minoritetsbarn. Förhållandena mellan den som rättar och den som blir rättad kan här 

delas in i följande tre undergrupperingar:  

 

 Minoritetsbarn som explicit rättar andra minoritetsbarn; det vill säga peer 

tutoring (Williams, Sheridan, Pramling Samuelsson, 2000). De barn som här tar 

sig an expertrollen, och som samtliga får hemspråksundervisning i förskolan, 

verkar ha en form av metaspråklig medvetenhet som överstiger den hos barnen 

med helsvensk bakgrund. Detta kan i denna kontext kopplas till det som Nihlfors 

(2009) staterar när hon jämför språkbehärskning av svenska mellan elever med 

helsvensk bakgrund och minoritetselever som haft hemspråksundervisning från 

förskoleåldern. Enligt Piagets teori om lärande i dialogen mellan barn, skulle 

denna situation vara konstruktiv (Williams, 2001). 

 

 Pedagoger som explicit rättar minoritetsbarn; pedagogerna visar i dessa 

situationer att de attitydmässigt inte utgör en uppmuntrande omgivning till 
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minoritetsbarnet (Ladberg: 1994; 2000). De verkar också utgå från ett relativt 

synsätt på språksvårigheter (Lahdenperä, 1997). 

 

 Pedagoger som implicit rättar minoritetsbarn och barn med helsvensk bakgrund; 

pedagogerna ”rättar” här barnens språk genom att de upprepar det barnet sagt, 

men med en korrekt grammatik eller vokabulär. Pedagogerna är här konstruktiva 

angående språkets form i dialogen med barnen, samtidigt som de agerar 

uppmuntrande till språkanvändning då de genom upprepningen validerar 

innehållet i kommunikationen. I dessa situationer använder pedagogerna ett 

språk av både samtalsrelaterad och kunskapsrelaterad natur (Rosander, 2006). 

 

De predominerande oegentligheterna i språket hos minoritetsbarn, som här blir föremål 

för rättningar, verkar falla inom ramarna för kodväxling (Ladberg, 2000).  

5.2 Observationer av pedagogiskt planerade förfaranden 

Under denna rubrik presenteras exempel på mönster i attityder till språk, språklärande 

och övergripande lärande hos pedagogerna, utifrån pedagogiska planeringar för 

barngruppen som helhet. Utgångspunkterna för dessa observationer är att kontexterna - 

gruppsammansättningarna, valen av fysiska miljöer och själva aktiviteterna - präglas av 

planerat pedagogiska förfaranden, och i förlängningen även av de enskilda 

pedagogernas eller arbetslagets attityder till kommunikation, dialog och språklärande. 

5.2.1 Strategier för kommunikation och språklärande 

Ett exempel på mönster i strategier i det pedagogiskt planerade arbetet i den aktuella 

barngruppen, är att det präglas av en röd tråd av konkretisering av begrepp som metod. 

Exempelvis använder man sig av stödtecken, främst av den anledningen att ett barn i 

barngruppen har en förmodad utvecklingsstörning och antas vara i behov av det 

särskilda stöd som stödtecken ger för begreppsuppfattning och kommunikation.  Alla 

barn har ett personligt namntecken som också motsvaras av en fysisk symbol av detta 

begrepp och en bild av begreppet på barnens individuella klädhyllor. Arbetslaget är 

dock inte konsekvent i sin användning av stödtecken:  

 

Pija är både kompetent och konsekvent i sitt användande av stödtecken när barnet i 

behov av särskilt stöd är närvarande. När detta barn inte är närvarande använder hon 

stödtecken sporadiskt med resten av barngruppen. De andra tre pedagogerna 

observerades använda stödtecken i rörelser till sånger, vid sångsamlingar, och i övrigt 

sporadiskt – även när barnet i behov av särskilt stöd var närvarande och direkt till detta 

barn. Vid en samling går Pija igenom vilken symbol, vilket persontecken, de olika 

barnen har en för en, och använder då de fysiska symbolerna av begreppen som 

material. Stödtecknens funktion blir här både en egen form av språklig kommunikation, 

och en förstärkning i form av konkretisering av det verbala svenska språket.  

 

Mina observationer av sociala förfaranden mellan barnen, visar att barnet i behov av 

särskilt stöd är det enda barn som använder sig av stödtecken utanför sångsamlingarna. 

De visar också att merparten av barngruppen sällan kommunicerar med detta barn, och 

när de gör det är det ofta genom tillsägelser på verbaliserad svenska. Mot bakgrund av 

ovanstående visar sig användandet av stödtecken vara en pedagogisk strategi för 
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kommunikations- och språkutveckling från arbetslagets sida. Merparten av barngruppen 

har dock inte internaliserat (Vygotskij, 2005) stödtecken som en kommunikationsform, 

och detta orsakar en segregering av barnet med förmodad utvecklingsstörning och 

resten av barngruppen. 

 

Ett annat exempel på konkretisering är den pedagogiska metodiken i arbetet med ett 

material som syftar till kommunikativ, social och emotionell utveckling hos 

barngruppen. Arbetet med detta material sker med en uppdelning av barnen och 

arbetslaget i halvgrupp. Kontexten ser i övrigt ut så att barnen sitter tillsammans med 

pedagogerna på stolar i en ring, och en utav pedagogerna har det största talutrymmet 

under arbetet. Denna pedagog har materialet i händerna, och håller upp det under stora 

delar av tiden för att barnen skall se bilder som finns på materialets baksidor. Bilderna 

föreställer barn som på olika sätt är i affekt – en baksida föreställer en ledsen pojke, 

nästa en arg flicka osv. Pedagogen utgår i frågeställningar till barnen både ifrån texten 

på materialets framsidor och erfarenheter av de individuella barnen i barngruppen, och 

frågar bland annat hur någon ser ut när den är arg, glad eller ledsen.  

 

Det pedagogiska förfarandet i användandet av materialet, förefaller vara att metoden 

och temat syftar till att föra en dialog med barnen kring bland annat känslor, 

känslouttryck, uppmärksamhet, hänsyn och empati. Metoden verkar även syfta till att 

konkretisera språkliga begrepp kopplade till känslouttryck och social kompetens. 

Sammantaget förefaller den teoretiska bakgrunden till det pedagogiska förfarandet, vara 

att man i arbetslaget utgår ifrån att språk, kognition, samlärande och social kompetens 

är områden för utveckling som i en etablerad social kontext har en koppling till varandra 

(Vygotskij, 2005; Lindö, 1998). Utifrån ovanstående beskrivning av förfarandet, verkar 

det också som att den didaktiska metoden är inkonsekvent avseende dialogiciteten 

(Dysthe, 2003) mellan samtliga aktörer i aktiviteten. 

5.2.2 Förutsättningar för dialog för minoritetsbarn  

Ett exempel på mönster i de förutsättningar för dialog som pedagogerna möjliggör 

genom sina pedagogiska planeringar, är att minoritetsbarn inte integreras i dialogen 

(Dysthe, 2003) mellan pedagog och andra barn i barngruppen. Hur man möjliggör 

dialog genom den pedagogiska planeringen, förefaller spegla en attitydmässig bakgrund 

hos pedagogerna till samlärande av och genom språket för alla barn i barngruppen, De 

minoritetsbarn, som enligt pedagogernas uttalanden och mina observationer har 

uppenbara språksvårigheter i svenska, har observerats i dessa situationer.  

 

Insprängt i vardagen i barngruppen, märks ett flertal olika metoder som genom sin 

estetiska natur kan antas syfta till språkutveckling hos barnen (Vygotskij, 2005). Dessa 

kan exempelvis vara högläsning under vilostunden, sånger, rim och ramsor under 

samlingar eller som inlednings- och avslutningsmarkeringar vid andra aktiviteter. Dessa 

metoder ses här som en del av såväl den estetiska som den sociala rumskulturen 

(Williams, 2001).    

 

Enligt mina observationer, och pedagogers uttalanden under informella samtal, finns det 

i barngruppen ett antal minoritetsbarn som inte har någon behållning i form av lärande 

av dessa situationer. Exempelvis sjunger de inte med i sångerna som de övriga barnen 

gör, och vid rörelser till sång och uppmaningar till rörelser i rim och ramsor som 
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pedagogerna uttalar, tittar de aktuella barnen på sina kamrater för att sedan kopiera 

dessa. Enligt pedagogerna kommer det beskrivna beteendet sig av att dessa 

minoritetsbarn har mer eller mindre grava språksvårigheter i svenska. Ett par av dem har 

enligt pedagogerna också språksvårigheter i sitt förstaspråk. Minoritetsbarnen är här inte 

integrerade i aktiviteten på pedagogernas bevåg, men väl på sina egna. 

 

I det fall sånger, rim och ramsor i grupp kan räknas som dialogiskt präglad 

kommunikation kan förvisso diskuteras. Enligt exempelvis Piagets kognitiva perspektiv, 

skulle dessa aktiviteter knappast kunna konstituera en dialog (Williams, 2001). Den 

interpersonella kommunikation som föregås av en internalisering och som förmedlas i 

barnens verbala och motoriska kopiering av andra, skulle dock räknas som dialogisk 

utifrån Vygotskijs socialinteraktionistiska perspektiv (Williams, Sheridan, Pramling 

Samuelsson, 2000). Komplexiteten i de pedagogiskt planerade situationerna – 

kopplingarna mellan olika aspekter i den sociala kontexten; språkanvändningens 

semantik, pragmatik och estetiska form; kommunikation; kognition; grupptillhörighet i 

aktiviteten – gör att jag här tillskriver dessa situationer dialogicitet. Pedagogerna utgår, 

mot bakgrund av deras egna uttalanden vid informella samtal, i dessa situationer från ett 

absolut synsätt (Lahdenperä, 1997) i förhållandet mellan sina pedagogiska planeringar 

och språksvårigheter hos de aktuella minoritetsbarnen. Ur perspektiv om rumskultur 

(Williams, 2001) parat med grupptillhörighet (Ladberg, 2000), försöker pedagogerna 

integrera dessa barn i dialogen mellan dem själva och övriga barn i barngruppen. 

5.3 Barnintervjuer 

I detta avsnitt ges exempel på barns attityder till språk, svenska språket och 

språkanvändande, såsom de tolkas utifrån barnintervjuerna. I utdrag ur intervjuerna har 

jag valt att kalla barnen med två utlandsfödda föräldrar Bahar (flicka) och Beston, 

flickan med en utlandsfödd förälder har jag valt att kalla Beatrice. Barnens ålder visas 

som siffror i parenteser efter namnen. Här betyder exempelvis (4:5), att barnet är fyra år 

och fem månader gammalt vid tiden för intervjun. 

5.3.1 Attityder till språk och språkanvändning  

I det första exemplet ses barnens svar på samma intervjufråga som ett attitydmässigt 

mönster i sig. I de övriga tre exemplen utgör utdragen ur intervjuer med respektive barn, 

exempel på mönster i attityder till språk och språkanvändning. 

 

Bahar (4:5), Beston (4: 9) och Beatrice (5:0) lämnade liknande svar på frågan ”Vilka 

språk kan du?”. De nämnde här alla sitt förstaspråk, och ingen utav dem nämnde 

svenska språket. Trots att barnen inte talar samma förstaspråk, kategoriseras deras svar 

här som ett mönster. Barnens svar visar att de eventuellt av varierande orsaker, inte 

automatiskt kategoriserar svenskan som ett språk.  

 

Intervjuaren: - Varför skall man kunna prata svenska? 

Beston (4:9): - Jag måste kunna svenska så jag kan prata med kompisar.  

(Beston plockar med en leksaksservis som står på bordet framför honom)  

B: - Vill du ha kaffe?  

(Intervju den 23:e april 2010) 

 



29 

Bestons svar visar att han främst ser på svenskan som ett funktionellt verktyg för social 

samvaro (Rosander, 2006; Williams, 2001; Hill, 1999), och då med andra barn. Beston 

uppfattas av mig som det barn, av de tre barn jag intervjuat, som kommit kortast väg i 

sin prosodiska, grammatiska och syntaktiska utveckling av svenska språket. Hans 

ordförståelse däremot, samt hans pragmatiska och sociala kompetens och vilja att gå i 

dialog med andra barn och med vuxna, uppfattar jag som mest utvecklad bland de tre 

barnen. Som exempel på detta ser vi hans inpass av lekkaraktär mitt i intervjun – han 

bjuder mig på kaffe! Bestons svar på intervjufrågan svarar följaktligen mot hans 

övergripande sociala attityd och förfaranden. En anledning till att Beston trots sina 

svårigheter fungerar så bra i dialogen och den sociala samvaron, kan vara att han, enligt 

pedagogerna, har ett väl utvecklat förstaspråk.  

 

Intervjuaren: - Varför skall man kunna prata svenska? 

Beatrice (5:0): - Om jag inte kunde svenska får jag prata kurdiska! 

(Intervju den 28:e april 2010) 

 

Värt att veta här, är att kurdiska inte är ett utav de två språk Beatrice talar. Här förefaller 

det inte som att Beatrice missförstått frågan, utan som att hon verbaliserar sin egen 

tankegång utifrån det kognitiva uppslag av idéer, den intrapersonella kommunikationen 

(Vygotskij, 2005), som frågan väckt hos henne. Hennes svar visar att hon tar för givet 

att en människa måste ha ett verbalt språk. Till saken hör också att merparten av barnen 

med invandrarbakgrund i barngruppen, har just kurdiska som förstaspråk. Mot bakgrund 

av detta förefaller Beatrice vara medveten om att människor har olika språk, och hon 

verkar utgå från den specifika sociala kontexten i barngruppen när hon väljer att nämna 

kurdiskan som det språk hon skulle tala om hon inte kunde svenska. Hon använder ett 

kunskapsrelaterat språk, då hon är analyserande, och drar en metaspråklig slutsats 

(Rosander, 2006). 

 

Intervjuaren: - Med vem vill du helst prata svenska? 

Bahar (4:5): - Jag vet inte… 

I: - Berätta för mig med vem du brukar prata svenska. 

B: - Ibland vill jag prata svenska hemma. När jag leker vill jag prata svenska om jag är 

hemma. 

(Intervju den 26 april 2010)  

 

Bahar verkar knyta (svenska) språket till en specifik aktivitet, oberoende av fysisk 

miljö. Bahar kopplar dessutom svenskan till specifika sociala kontexter, närmare 

bestämt till olika gruppkonstellationer av lekkamrater. Påverkansfaktorer för Bahars 

attityd till att använda svenska i leken, skulle enligt Ladberg (2000) kunna bestå av 

positiva känslor för lekkamraterna, vilja till grupptillhörighet och en känsla av 

uppmuntran från lekkamraterna från Bahars sida. Bahar förefaller, eventuellt 

undermedvetet, påverkas av den sociala omgivningens attityder i sitt tillägnande av 

svenskan (Ladberg, 1994), som samtalsrelaterat och kunskapsrelaterat språk. 

5.4 Intervjuer med pedagoger 

I detta avsnitt presenteras exempel på mönster i pedagogernas erfarenheter och attityder, 

och hur de kan påverka det pedagogiska arbetet i barngruppen. Erfarenheter och 

attityder är tolkade utifrån de dataunderlag som samlades in under intervjuerna. 
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Mönstren utgår från kontextuella faktorer knutna till studiens fokus, det vill säga barn 

med invandrarbakgrund i segregerade stadsdelar, språkutveckling och samlärande. 

5.4.1 Erfarenheter av sociala och pedagogiska förhållanden och förutsättningar  

Ett exempel på mönster i anknytning till pedagogernas erfarenheter av kontextuella 

förhållanden i verksamheten, hittades i kopplingen mellan hur länge pedagogerna 

arbetat i barngrupper i segregerade stadsdelar, deras attityd till denna erfarenhet och 

deras attityd till kommunikationsproblem på grund utav språksvårigheter mellan 

pedagoger och vårdnadshavare. Resultatet utgår här från frågeställningen: Vilken 

erfarenhet har du av att arbeta med minoritetsbarn?  

 

Pija har trettio års erfarenhet av arbete i barngrupper i segregerade stadsdelar i olika 

städer, bland annat i en segregerad Stockholmsförort. Hon har ingen erfarenhet av 

pedagogiskt arbete i en integrerad stadsdel. Pija uttrycker i anslutning till intervjufrågan 

att hon anser sig ha en rik erfarenhet av sociala såväl som pedagogiska förhållanden och 

förutsättningar i denna kontext. Exempelvis nämner hon den kvalitativa skillnaden i 

kommunikationen mellan pedagog och vårdnadshavare, när vårdnadshavaren behärskar 

svenska språket respektive när tolk måste tillkallas. Hon menar också att sociokulturella 

skillnader mellan förskolan som institution och minoritetsfamiljer i vissa fall kan 

försvåra det pedagogiska arbetet med barngruppen såväl som med individuella barn. 

 

Patricia har elva års erfarenhet av arbete i en barngrupp i en segregerad stadsdel. Hon 

har också erfarenhet av pedagogiskt arbete i en integrerad stadsdel. Patricia uttrycker 

med försiktighet att hon upplever att hon börjar ha en viss erfarenhet av förhållanden 

och förutsättningar som arbetet i denna sociala och pedagogiska kontext innebär. Hon 

gör också en jämförelse mellan arbetet i en segregerad stadsdel och det i en integrerad 

stadsdel, där hon i likhet med Pija nämner svårigheter i kommunikationen med 

vårdnadshavare för minoritetsbarn, som en påverkansfaktor för det pedagogiska arbetet 

i barngruppen i den segregerade stadsdelen: 

 

Intervjuaren: - Vad händer då, när man inte kan kommunicera med föräldrarna?  

Patricia: - Det blir ju jobbigt, det kan bli jättejobbigt, men vi gör så gott vi kan utifrån 

de förutsättningarna som vi jobbar med. Vi har ju barnens bästa i åtanke.  

(Intervju den 28 april 2010) 

 

Per har sex års erfarenhet av arbete i en barngrupp i en segregerad stadsdel. Han har 

också erfarenhet av pedagogiskt arbete i en integrerad stadsdel. Per värderar inte sin 

egen erfarenhet i anslutning till intervjufrågan. Han gör dock en jämförelse, i likhet med 

Patricia, mellan förhållanden i en segregerad och en integrerad stadsdel. Här menar han 

att det visserligen kan uppstå kommunikationsproblem mellan pedagog och 

vårdnadshavare i en segregerad stadsdel, men att det också kan göra det i en integrerad 

sådan och att brister i kommunikationen mer är beroende av attityder hos 

vårdnadshavarna än språkliga förutsättningar. 

 

Pija och Patricia förefaller här utgå från ett absolut synsätt på kommunikationsproblem 

(Lahdenperä, 1997) mellan pedagoger och vårdnadshavare för minoritetsbarn. Per 

förlägger kommunikationsproblem mellan pedagoger och vårdnadshavare till 

vårdnadshavare som homogen grupp, och utifrån denna förutsättning verkar han utgå 
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från ett systematiskt synsätt genom meningsperspektiv (Lahdenperä, 1997) på 

eventuella brister i kommunikationen. Kopplingen mellan pedagogernas kvantitativa 

kontextuella erfarenhet och deras attityder till denna erfarenhet, förefaller hos Pija och 

Patricia vara mer eller mindre oavhängiga varandra. Hos Per verkar attityden till den 

kontextuella erfarenheten vara oberoende av hans tidsmässiga erfarenhet. Alternativt 

kan avsaknaden av värdering till den egna kontextuella erfarenheten, vara en följd av 

hans, i relation till Pija och Patricia, korta tidsmässiga erfarenhet. 

5.4.2 Attityder till barns förutsättningar för lärande  

Återigen visas här på ett exempel på mönster hos pedagoger, som bottnar i deras 

erfarenheter av vårdnadshavare. Mönstret visar sig dock i dessa fall som attityder till 

barns förutsättningar för lärande i förskolan. Exemplet utgörs av ett utdrag ur intervjun 

med pedagogen Per: 

 

Intervjuaren: - Hur lär minoritetsbarn svenska i förskolan, enligt din erfarenhet? 

Per: - Det är egentligen ingen skillnad mellan barnen så, att barn med just 

invandrarbakgrund lär sig på ett annat sätt… De kan ju ändå ha olika förutsättningar. De 

är ju barn, bara barn – det är inte så stor skillnad… Den stora skillnaden är föräldrarna. 

Jag upplever ju att det handlar mer om social bakgrund än om språklig bakgrund.  

I: - Menar du en socioekonomisk eller sociokulturell bakgrund? 

P: - Ja, båda delarna. 

(Intervju den 28 april 2010)  

 

Här förlägger Per förutsättningarna för barns språklärande i förskolan, till den sociala 

kontexten i hemmet. Konsekvensen bli här också att eventuella språksvårigheter som 

förknippas med barnen, blir förlagda till en sociokulturell och –ekonomisk hemmiljö 

som den största påverkansfaktorn på språklärande. Pers uttalande skulle kunna tolkas 

som en kritik mot brister i läroplanen (Lpfö 98, Skolverket), där barns socioekonomiska 

bakgrund parat med deras sociokulturella dito, inte i klarspråk nämns som en faktor i 

ekvationen runt barn, språk och lärande i förskolan. Pers uttalanden kan förvisso också 

uppfattas som att det hos honom finns en nonchalans gentemot kanske just de 

uppenbara förutsättningarna – att minoritetsbarnen har två språk att lära i två 

sociokulturellt skilda kontexter (Baker, 1996). Här finns det dock forskning som backar 

upp delen av hans uttalanden om att en låg socioekonomisk och fattig sociokulturell 

standard i hemmet, påverkar barn negativt i deras språkutveckling (Svensson, 1998). 

5.5 Informella samtal 

De informella samtal som jag förde med samtliga fyra pedagoger under fallstudien, gav 

upphov till det största dataunderlaget. Ett flertal mönster i attityder hos pedagogerna 

framträdde också under analysen av detta material. Här ges exempel på attityder till 

mönster hos barn och till den egna yrkesrollen, såsom de tolkas utifrån de informella 

samtalen. 

5.5.1 Attityder hos pedagogerna till mönster hos barnen  

Det kanske tydligaste mönstret som jag kan se hos arbetslaget, är pedagogernas 

inbördes spridning i attityder till mönster hos barnen. Här är det alltså inte fråga om ett 

mönster över arbetslaget eller inom olika förfaranden. Spridningen i attityder ses som 
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ett mönster då detta är en ofta återkommande påverkansfaktor i barnens läroprocesser. 

Exemplet utgår från ett mönster hos barnen som jag gjorde pedagogerna 

uppmärksamma på: 

 

Pedagogerna uttryckte följande möjliga orsaker till varför barnens svar på intervjufrågan 

”Vilka språk kan du?” såg ut som de gjorde:  

 

 Per satte barnens eventuella attityder till språken utanför resonemanget, och 

menade att det kunde vara hur barnen uppfattat intervjufrågan, som styrde deras 

svar.  

 Patricia menade, att barnen nog tar svenskan för given, då den är ständigt 

förekommande i vardagen i förskolan, och att de därför inte nämnde den.  

 Py sade att barnen förmodligen inte uppfattar svenskan som ett språk, men 

motiverade inte detta yttrande.  

 Pija frågade sig själv, om det var så att man i arbetslaget inte talade om svenskan 

som ett språk, likvärdigt med barnens förstaspråk. 

 

Per förlade alltså orsaken till barnens enhetliga svar helt utanför förskolan som kontext, 

vilket är ett systematiskt synsätt genom meningsperspektiv (Lahdenperä, 1997). Jag 

finner det dock mer troligt utifrån Pers övergripande sociokommunikativa attityd, att 

han ansåg att resultat från mina intervjuer av någon anledning inte var helt reliabla eller 

relevanta. Patricia och Py menade båda att barnen kanske inte uppfattade svenskan som 

ett språk, men endast Patricia motiverade detta, och då utifrån ett absolut synsätt 

(Lahdenperä, 1997). Avsaknaden av motivering från Py, verkar inte bero på ett 

bristande intresse för barnens attityder från hennes sida, men väl på hennes egna 

attityder till att ifrågasättande eller orsaksförklarande reflektera kring barnens 

meningsbärande uttryck. Pija utgick från ett systematiskt synsätt genom miljöperspektiv 

(Lahdenperä, 1997), då hon uttryckte en retorisk undran om det kanske var så att 

arbetslaget inte benämnde svenskan som ett språk i vardagen. 

5.5.2 Attityder till det pedagogiska uppdraget och språksvårigheter  

Här presenteras ett exempel på ett konsekvent förekommande mönster i pedagogernas 

attityder till den roll de har i arbetet med minoritetsbarn med språksvårigheter. 

 

Under ett informellt samtal med Py, pratar vi om ett av de äldre barnen i barngruppen, 

ett minoritetsbarn. Hon berättar om hans språksvårigheter i svenska, något som jag 

också observerat, och hon nämner även att han har språksvårigheter i sitt förstaspråk. 

Jag frågor om hon har erfarenhet av någon liknande situation.  Hon berättar då om ett 

barn hon haft i en tidigare barngrupp, med liknande språksvårigheter i båda språken. 

Vid det tillfället kontaktades elevhälsa och logoped, och man fick från detta håll 

pedagogiskt utformat material att arbeta med för det barnets språkliga utveckling. Jag 

frågar om man även denna gång sökt experthjälp utifrån och Py svarar uppgivet ”Jo, jo, 

men vi får ju ingen hjälp! Och till hösten ska han börja sexårs!”  

(ur dagboksanteckningar ) 

 

Py uttrycker här en frustration över dels barnets språksvårigheter, och dels över att hon 

(och arbetslaget) inte fått experthjälp i arbetet med barnet. Hon uttrycker också en oro 

över barnets framtid i förskoleklassen. Enligt mina observationer av barnet upplevs han 
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av barn och pedagoger ofta som ett störande moment under pedagogiskt planerade 

aktiviteter där ett kunskapsrelaterat språk används. Ett exempel på en sådan aktivitet är 

samlingen (Hill, 1999). Py förefaller inte utgå från den sociala kontexten i den 

existerande barngruppen (jfr Lpfö 98, Skolverket) och från samlärandet i sina 

förhoppningar att hjälpa barnet i dennes svenskspråkliga utveckling. Pys oro över hur 

det skall gå för barnet i förskoleklassen, tyder på att hon utgår ifrån att ett 

predominerande kunskapsrelaterat språk (Rosander, 2006) behövs på denna arena för 

lärande. Pys perspektiv på skolsvårigheter visar sig som ett relativt synsätt (Lahdenperä, 

1997) i denna situation. 

5.6 En sammanfattning  

Här följer en kort sammanfattning av resultatet, strukturerad efter studiens 

frågeställningar. 

 

Hur ser den pedagogiska planeringen ut i arbetslaget som syftar till svenskspråkligt 

lärande? Planerar man för minoritetsbarn specifikt? 

 

Den uttalade och observerbara pedagogiska planeringen som syftar till språkutveckling, 

grundar sig främst på olika former av konkretisering och i vissa återkommande fall om 

dialog i kommunikationen mellan pedagog och barn/barngrupp. Man är från 

pedagogernas sida inkonsekvent avseende dialogiciteten i pedagogiskt planerade 

situationer. Det planeras inte specifikt för strukturerade former av samlärande, och inte 

heller för minoritetsbarn. 

 

Vilka attityder och erfarenheter i arbetslaget gällande minoritetsbarn speglas i 

praktiken? 

 

Det kanske tydligaste mönstret i arbetslagets attityder och erfarenheter gällande 

minoritetsbarn, är att de lägger fokus på hemmiljö och vårdnadshavare eller barnen 

själva snarare än den sociala och pedagogiska kontexten i förskolan när de berör 

eventuella kommunikations- eller språksvårigheter. Det finns också en spridning inom 

arbetslagets inbördes attityder till språksvårigheter och erfarenheter av minoritetsbarn. I 

praktiken speglas detta av att arbetslaget inte planerar specifikt för dessa barn. I 

förlängningen innebär detta även att pedagogerna står handfallna inför vissa mer 

allvarliga fall av språksvårigheter. 

 

Vilka attityder till och erfarenheter av språklärande i barngruppen fångas upp i den 

pedagogiska planeringen? 

 

Den metaspråkliga kompetens som visar sig i barngruppen, och då främst hos de 

tvåspråkiga barnen, fångas inte upp i den pedagogiska planeringen – man talar inte om 

språken på metanivå med barnen. Detta visar sig tydligast i det att de intervjuade barnen 

inte nämner svenskan som ett språk. Vidare präglas de pedagogiskt planerade 

situationerna i första hand av ett kunskapsrelaterat språk i förklaringar och instruktioner, 

och i andra hand av dialog mellan pedagog och barn. Barnens erfarenheter och attityder 

till språket som ett verktyg i främst sociala situationer, som exempelvis lek, fångas inte 

upp i den pedagogiska planeringen. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras och problematiseras resultat av fallstudien och avslutningsvis 

ställs en stiliserad bild av diskussionen mot förskolans läroplan (Lpfö 98, Skolverket). 

Inledningsvis presenteras dock en motivering till varför temat för detta examensarbete 

skulle vara relevant.  

6.1 Temats relevans 

I litteratur kopplad till områdena språk, socialisering och samlärande, är det ofta bilden 

av ett tänkt barn oberoende av språklig och sociokulturell bakgrund som målas upp. 

Även i litteratur med uttalat fokus på minoritetsbarn och andraspråksinlärning, saknas 

beskrivningar av segregerade stadsdelar, och denna förutsättnings implikationer för 

språk- och samlärande i den sociala kontexten i förskola och skola. Min erfarenhet från 

lärarutbildningen innehåller heller inte någon problematisering som utgår från ovan 

nämnda områden. 

 

Den litteratur som ändå behandlar språkutveckling hos minoritetsbarn i segregerade 

områden, har enligt min erfarenhet fokus på den sociala och pedagogiska kontexten i 

skolan och kommunikationen mellan skola och hem. Fokus på förskolan saknas, och jag 

anser därför mitt tema vara högst relevant eftersom socialiseringen genom och in i 

språket grundläggs på denna nivå (se ex Nihlfors, 2009; Parszyk, 2006; Svensson, 1998; 

Lpfö 98, Skolverket). Enligt en publikation från Statistiska Centralbyrån, var år 2006 

antalet inskrivna barn i förskolan med annat förstaspråk än svenska 61500. Endast 16 % 

av dessa barn fick kommunal hemspråksundervisning (SCB, 2007:56) - en statistik som 

mot bakgrund av vad Lpfö 98 (Skolverket) och Nihlfors (2009) uttrycker angående 

hemspråksundervisningens förtjänster ses som nedslående. 

 

Mina samlade intryck från litteraturen (se paragrafer 4.1, 4.2, 4.3) visar att det visst 

finns forskning inom temats separata områden – dialog, samlärande och minoritetsbarn. 

En holistisk syn på barnet i den sociala, samhälleliga och pedagogiska kontexten, 

beskrivs dock inte i någon litteratur jag kunnat hitta inom dessa områden. Ett behov av 

forskning och pedagogisk metodlitteratur behövs därför inom detta tema. Jag menar mot 

bakgrund av detta, att det tema och enskilda fokus som jag avgränsat mig till i min 

studie, är av högsta relevans för det pedagogiska arbetet i förskolan, som berör 

minoritetsbarn i segregerade stadsdelar. I förlängningen är det också av relevans för 

arbetet med denna grupp barn i skolan.  

6.2 Resultat 

Under denna rubrik diskuteras mönster i erfarenheter, attityder och förfaranden, såsom 

jag analyserar dem utifrån resultaten. Jag har dessutom valt att endast diskutera de 

resultat som jag uppfattar som mest intressanta och relevanta för en pedagogisk praktik 

eller vidare forskning. Företeelserna har tolkats som mönster då de återfinns i 

anknytning till flertalet individer, då de visar sig upprepande hos en eller flera individer, 

eller då min tolkning av en situation varit att attityder och förfaranden kan knytas till 

varandra inom en aktivitet. Som nämndes i resultatdelen av detta arbete, går flera av de 

övergripande resultaten in i varandra och överskrider gränserna för insamlingsmetod av 
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dataunderlag. När så är fallet, har jag valt att kategorisera diskussionspunkterna efter 

den situation där jag upplever att jag först blev varse ett mönster. 

6.2.1 Observationer av sociala förfaranden 

Det inledande citatet till bakgrundslitteraturen, talar om att ”(s)ocialiseringen in i 

språket går hand i hand med socialiseringen genom språket” (Parszyk , 2006:113). Mot 

bakgrund av detta vill jag här diskutera segregering och integrering i olika sociala 

kontexter i förskolan. 

 

Resultat från observationerna av sociala förfaranden, visar att minoritetsbarn ofta söker 

sig till individer utanför den närmaste gruppen, med liknande språkliga förutsättningar. 

Jag vill dessutom klargöra i anslutning till detta, att pedagogerna under intervjuerna och 

enskilda samtal menar att man i pedagogiskt planerade aktiviteter aldrig arbetar med 

minoritetsbarn som enskild grupp. Här skulle det å ena sidan kunna hävdas att 

pedagogerna arbetar integrerande med minoritetsbarnen, då de aldrig kategoriserar eller 

lyfter ut dessa barn som grupp i sina planeringar, eller fysiskt segregerar dessa barn från 

den övriga gruppen vid aktiviteter. 

 

Mot bakgrund av det ovan nämnda resultatexemplet, skulle det å andra sidan kunna 

hävdas att just denna frånvaro av segregering i den pedagogiska planeringsprocessen, 

påverkar en social, språklig och kulturell integrering av minoritetsbarnen negativt. I ett 

sådant resonemang utgår jag från känslan av grupptillhörighet (Ladberg, 2000) och 

intressen och förutsättningar hos det individuella barnet (Hill, 1999) som 

påverkansfaktorer på och viktiga utgångspunkter i den pedagogiska planeringen för 

språkutveckling. 

6.2.2 Observationer av planerat pedagogiska förfaranden  

Resultat från observationer av pedagogiska förfaranden, visar att man i enlighet med 

många andra pedagogiska praktiker (Hill, 1999) använder sig av olika former av 

konkretisering som övergripande metod för språkutveckling i barngruppen. I 

intervjuerna uppger dock alla tre pedagoger, att man inte planerar metoder och material 

med någon specifik utgångspunkt i minoritetsbarnen. En av orsakerna till denna 

konkretisering, i form av stödtecken och fysiska symboler av verbala sådana, är att ett 

barn i barngruppen upplevs vara i behov av särskilt stöd på grund av en förmodad 

utvecklingsstörning. Som man uttrycker det i intervjuerna, är dock tanken att 

konkretiseringen skall vara samtliga barn till gagn i deras språkutveckling.  

 

Här får jag under samtliga tre intervjuer känslan av att ingen ”ser elefanten i rummet”, 

eller åtminstone vill de inte erkänna en eventuell utgångspunkt i minoritetsbarn i den 

pedagogiska planeringen. Detta kan dels bero på en ovilja i arbetslaget att kategorisera 

eller i det pedagogiska arbetet segregera barnen, vilket förvisso kan ses som berömvärt 

ur en viss aspekt. Min alternativa tolkning är att arbetslaget eventuellt arbetat med 

konkretisering som metod under en så pass lång tid, att förfarandet nu passerar 

oreflekterat i vardagen – man har glömt delar av varför man gör som man gör. I 

praktiken skulle detta innebära att man trots allt sätter etiketter på barnen utifrån 

generaliserade förutsättningar för språklärande, något jag också observerade att 

pedagogerna stundom gjorde.  Jag anser att övergripande negativa effekter av båda 
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nämnda praktiker är oundvikliga, dessutom blir konkretiseringen som metod ineffektiv 

utan utgångspunkt i det individuella barnets intressen och förutsättningar (Hill, 1999). 

6.2.3 Barnintervjuer  

Beston, Beatrice och Bahar uppgav alla endast det språk de talar i hemmet, vid frågan 

”vilka språk kan du?”. Här vill jag nämna, att frågan formulerades med tanken att den 

dels skulle visa mitt intresse för barnens personer och bakgrund. Dels skulle barnens 

sätt att tala om de olika språken kunna visa på skillnader i attityder till respektive språk. 

Det mönster som framkommer genom barnens intervjusvar, som förvisso skulle kunna 

spegla en enhetlig attityd hos barnen till vad språk är, finner jag intressant i sig. Det jag 

väljer att diskutera här angående detta, är dock det faktum att pedagogerna gav uttryck 

för kvalitativt helt skilda attityder, när jag berättade om barnens svar för dem under 

informella samtal. 

 

Pedagogernas yttranden om barnens intervjusvar speglar enligt min mening fyra olika 

grundläggande attityder till barns meningsbärande uttryck och, ur ett mer preciserat 

perspektiv, till språksvårigheter. Attityder som säkerligen också kvantitativt och 

kvalitativt påverkar reflektioner i arbetslaget, och i förlängningen det pedagogiska såväl 

som sociala klimatet i barngruppen. En övergripande fråga kvarstår, och den handlar om 

på vilket sätt yrkespedagoger bör ta till sig barns verbaliseringar som utgångspunkter 

för pedagogiska planeringar. Här vill jag bestämt mena, att mönster i dialogen mellan 

barn och pedagog visserligen kan förtjäna olika mycket uppmärksamhet, men att de 

aldrig bör ignoreras, bortförklaras eller förläggas till orsaker som ligger hos barnen eller 

utanför den pedagogiska praktiken. 

6.2.4 Intervjuer med pedagoger 

Per uttryckte under intervjusituationen att det som han uppfattade som den största 

skillnaden mellan barnen var föräldrarna. Han menade också att han upplevde att 

svenskspråkliga svårigheter bland minoritetsbarn, mer bottnade i orsaker som kan 

kopplas till socioekonomisk och –kulturell bakgrund än en rent tvåspråklig.  

 

Jag finner det positivt att ett sådant ifrågasättande av till synes uppenbara 

förutsättningars relevans, att barnen har två språk att lära, återfinns ute i en pedagogisk 

praktik och inte bara i litteratur av kritisk och analytisk natur kopplad till ämnet. Det är 

också intressant att en sådan reflektion återfinns hos den pedagog i arbetslaget som har 

kortast tidsmässig erfarenhet av minoritetsbarn. Detta kan förvisso bero mer på 

övergripande personlig attityd hos informanten, än professionell erfarenhet hos 

densamme. Som jag ser det handlar det om två, i teorin helt skilda aspekter av barns 

bakgrund, varav ingendera bör negligeras i en pedagogiskt planerad praktik. Jag finner 

det dessutom besynnerligt, mot bakgrund av exempelvis Svenssons (1998) beskrivning, 

att Lpfö 98 (Skolverket) inte tydligare nämner socioekonomisk och sociokulturell 

standard jämte den faktor som språklig bakgrund utgör i barns språkutveckling. Här 

talar man endast om att ”(f)örskolan skall komplettera hemmet” (Lpfö 98, Skolverket: 

11). 

 

Ett personligt mål för mig som blivande yrkespedagog, var att hitta ett gemensamt 

yrkesspråk i intervjusituationerna såväl som i de informella samtalen med pedagogerna. 

Detta berodde dels på att jag här utgick från att trovärdigheten i det insamlade 



37 

dataunderlaget är oavhängig den gemensamma begreppsförståelsen som 

förhoppningsvis existerar mellan två subjekt i ett dialektiskt präglat informellt samtal, 

eller i en intervjusituation där professionella förfaranden dryftas. Som en del av denna 

diskussionspunkt, vill jag rikta en kritik mot avsaknaden av begreppskonsekvens i 

förskolans läroplan (Lpfö 98, Skolverket), eller åtminstone dess avsaknad av utredande 

av begrepp. Som jag ser det, kan den professionella reflektionen och diskussionen inom 

förskolan och förskollärarutbildningen, inte bli annat än något lidande av att dess 

kanske främst konsulterade styrdokument är luddigt i sina formuleringar kring 

kopplingen mellan språk, kommunikation och lärande. Med detta inte sagt att retoriken i 

Lpfö 98 (Skolverket) klingar missljudande i enlighet med mina personligt professionella 

ställningstaganden och förhållningssätt. 

6.2.5 Informella samtal  

Pys uttalande om att arbetslaget inte får någon experthjälp utifrån i arbetet med ett barn 

med upplevda språksvårigheter, visar på en frustration som tar sig uttryck i passivitet 

hos delar av arbetslaget. Här verkar man uppleva att den samlade erfarenheten, 

kompetensen och andra förutsättningar kopplade till personella resurser, inte räcker till 

för att möta barnets behov. Frågan blir följaktligen om det i arbetslaget inte finns den 

utbildnings- och erfarenhetsmässiga bakgrund, som de själva anser krävs för att möta 

läroplanens (Lpfö 98, Skolverket) och forsknings retorik om barns språkutveckling i 

förskolan? 

6.2.6 Slutligen  

I en formell och publicerad text, formulerad i den aktuella förskolan, står att läsa att 

”(s)pråket är grunden till allt”. Svart på vitt en till synes klar och tydlig attityd. Som 

resultat av fallstudien visar, kan det dock finnas diskrepanser i attityder till språk, 

samlärande och minoritetsbarn, och till kopplingen mellan dessa tre ingredienser i en 

pedagogisk verksamhet. De aktörer som äger attityderna och som påverkar andras 

attityder, utgörs i detta fall av barn, vårdnadshavare respektive pedagoger, men också 

utav ramfaktorer och influenser som styrdokument (Lpfö 98, Skolverket), 

verksamhetens huvudman och skolor och perspektiv inom forskning. Svårigheter för 

arbetslag med att omsätta styrdokument i praktiken, blir i det närmaste en självklarhet 

när själva förskolans läroplan stundtals är oklar i sina formuleringar, och ingen klar 

attitydmässig konsensus råder mellan olika aktörer, ramfaktorer och influenser. 

 

Följande passage finns att läsa i läroplanen (Lpfö 98, Skolverket), där för övrigt barn i 

behov av särskilt stöd nämns på sitt håll, samlärandet och barngruppen som resurs på 

sitt, och återigen minoritetsbarn under sina rubriker: 
 

Det skall finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av 

omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna skall ha en 

lämplig sammansättning och storlek. [...] Verksamheten skall utgå från varje barns behov. 

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella 

behov kräver. (Skolverket, förord till Lpfö 98: 5) 

 

Mot bakgrund av vad det, i denna studie i sin helhet, må innebära att ”språket är 

grunden till allt”, skulle jag vilja påstå att många minoritetsbarn i förskola och skola är i 

behov av det särskilda stöd som förskolans läroplan här talar om. Särskilt om de bor och 

har sin pedagogiska verksamhet i segregerade stadsdelar.  Lahdenperä menar att en 
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diskussion runt synen på minoritetsbarn som ”barn med särskilda behov” inte är ny i 

skolsammanhang (Lahdenperä, 1997:155). Frågan är hur denna diskussion utspelar sig i 

förskolan, och vad detta har för implikationer för praktiken. Jag drar utifrån mitt 

samlade arbete slutsatsen att ett eventuellt särskilt stöd, liksom allt planerat pedagogiskt 

förfarande i förskolan, måste ta sina utgångspunkter i perspektiv om samlärande, 

dialogicitet, ett systematiskt synsätt genom miljöperspektiv på språksvårigheter, samt en 

medvetenhet om språkliga behov hos barnen på individnivå. 

 

Den pedagogiska praktik som beskrivs ovan är inte alls utopisk i min mening, då 

resultat av fallstudien också visar på den potential som kan finnas i en barngrupp. Här 

visas prov på en resiliens mot hinder för språkutveckling hos barn i barngruppen, och 

social kompetens och vilja till att gå i dialog hos både barn och pedagoger. Det finns 

också tendenser att ifrågasätta förgivettagna språkfunktionella regler och rutiner i 

verksamheten, samt orsaksförklaringar till språksvårigheter. Bara det faktum att både 

barn och pedagoger utan tvekan mottog mig med öppna armar att betrakta deras vardag 

inifrån, visar enligt mig på en vilja att interagera, kommunicera, problematisera, 

uppleva och utvecklas – hörnstenarna i det livslånga lärandet. 
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7 Vidare forskning 

Under fältperioden av min arbetsprocess, väcktes många tankar om vägar att gå i arbetet 

genom fokus om andra socialt betingade begrepp och företeelser, än just 

samlärandeaspekten. De två mest relevanta, och i mina reflektioner utvecklade 

forskningsidéerna, beskrivs kort nedan. Samtidigt vill jag passa på att diskutera varför 

jag trots allt valde att inte följa dessa vägar i mitt arbete. Utifrån studiens resultat, 

väcktes dessutom ytterligare en idé till vidare forskning, vilken avslutningsvis 

presenteras i korthet.  

7.1 Genus 

Det har under arbetets gång inte funnits någon plan från min sida att anlägga något 

genusperspektiv i syftesformuleringen eller metodavsnittet i denna text. Både barn och 

pedagoger har i observations- och intervjusituationer främst setts som individer i en 

social lärandekontext och inte som företrädare för socialt kön – genus. Här är det 

uteslutande det sociokommunikativa respektive det övergripande och stundtals specifika 

pedagogiska agerandet som stått i fokus för undersökningen. Vidare har jag betraktat 

samtliga informanter som representanter för grupperna barn respektive vuxna i 

förskolan, även om en generalisering utifrån dessa grupper som sådana inte skett. Jag 

finner inga belägg för att genusbelysande frågeställningar skulle vara av relevans i en 

undersökning av den här storleken och med föreliggande fokus.  

 

Jag kan däremot se hur en undersökning liknande denna, med fokus på minoritetsbarn, 

samlärande och svenskspråklig utveckling i behåll, skulle kunna ges en annan och för 

lärarkåren och forskning relevant vinkling med utgångspunkt i ett genusperspektiv. Här 

blir det kanske särskilt intressant att lyfta genusbegreppet genom aspekter om olika 

sociokulturella ”läger” i skilda arenor för lärande. Hur upplevs till exempel socialt 

konstruerat kön i en barnkultur respektive en yrkeskårskultur, bland barn med helsvensk 

bakgrund respektive minoritetsbarn? 

7.2 Samlärande i skolan 

Valet att utföra min fallstudie i just förskolan kom sig visserligen initialt av att jag 

genom min inriktning inom lärarutbildningen blir förskollärare. En annan, i mina ögon 

mer väsentlig orsak till valet av pedagogisk institution, är det faktum att samlärande-, 

meningsskapande- och medkonstruktörsbegreppen är mer frekventa i diskursen om 

lärande i förskolan och i dess faktiska praktik, än desamma för skolan (Parszyk, 2006: 

113).  

 

Som ett paradoxalt påstående till ovanstående, anser jag dock att det skulle vara minst 

lika intressant och inte minst relevant att utföra en liknande studie, med fokus på 

minoritetsbarn i segregerade stadsdelar i behåll, i grundskolan. Jag vill mena att skolans 

av tradition ämnesuppdelade (Parszyk, 2006: 113) och individorienterade övergripande 

pedagogiska metodologi, genom perspektiv om samlärande potentiellt skulle kunna 

beskrivas i konstruktiva ordalag i en för skolväsendet relevant diskussion. Dessutom, 

och som jag har visat på i detta arbete, är problemet med språkbrister hos minoritetsbarn 

i Sverige, ingalunda något som är exklusivt för förskolan. 
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7.3 Synsätt på språksvårigheter i förskolan 

Mot bakgrund av de resultat som visar på skiftande attityder i arbetslaget angående 

barns meningsbärande uttryck, anser jag att Lahdenperäs (1997) kategorisering av 

synsätt på skolsvårigheter, med stor relevans skulle kunna utgöra utgångspunkt för en 

studie i förskolan. Här kunde en jämförande studie göras av förskolor i segregerade och 

integrerade stadsdelar. Ett bibehållet fokus på samlärande, skulle här kunna berika en 

sådan studie utifrån flera aspekter, då även pedagogers lärande och samlärande och 

arbetslags inbördes dialogicitet skulle kunna belysas. 

 

  

 

 



41 

8 Källförteckning 
Axelsson, Monica och Bunar, Nihad (red) (2006) Skola, språk och storstad. En antologi om 

språkutveckling och skolans villkor i det mångkulturella urbana rummet Pocky 

  Parszyk, Ing-Marie (2006) Om möten för lärande 

  Rosander, Carin (2006) Performansanalysen som redskap 

Baker, Colin (1996) Barnets väg till tvåspråkighet. Råd till föräldrar och lärare i förskola och 

grundskola Uppsala: Förlaget Påfågeln för den svenska utgåvan, översättning: Febe Nilsson. Originalets 

titel: A Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism (1995) Multilingual Matters Ltd, Cleveland, 

Philadelphia, Adelaide. 

Doverborg, Elisabet, Pramling Samuelsson, Ingrid (2000) Att förstå små barns tankar – Metodik för 

barnintervjuer Elisabet Doverborg, Ingrid Pramling Samuelsson och Liber AB, tredje upplagan 

Dysthe, Olga (red.). (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur 

Hill, Margreth (1999) Att följa och stimulera förskolebarns språkutveckling. Om nyttan av 

färdighetsskattningar och test i mångkulturell miljö IDP-rapport 1999:13, Göteborgs universitet, 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

Johansson, Bo, Svedner, Per Olov (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder 

och språklig utformning Bo Johansson, Per Olov Svedner och Kunskapsföretaget i Uppsala AB, fjärde 

upplagan 

Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2003) I lekens värld Birgitta Knutsdotter Olofsson och Liber AB, 

Stockholm. Andra upplagan 

Ladberg, Gunilla (1994) Tala många språk Gunilla Ladberg och Carlsson Bokförlag 

Ladberg, Gunilla (2000) Skolans språk och barnets Studentlitteratur, Lund 

Lahdenperä, Pirjo (1997) Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? Studies in Educational Sciences nr 7 

ISSN: 1400-478X, Stockholms universitet 

Liljegren, Britta (2000) Elever i svårigheter – Familjen och skolan i samspel Lund: Studentlitteratur 

Lindö, Rigmor (1998, 2002) Det gränslösa språkrummet Rigmor Lindö och Studentlitteratur, andra 

upplagan 

Løkken, Gunvor, Søbstad, Frode (1995) Observation och intervju i förskolan Studentlitteratur för den 

svenska utgåvan. Översättning: Björn Nilsson. Originalets titel: Observasjon og intervju i barnehagen 

Gunvor Løkken, Frode Søbstad och TANO A.S.  

Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion Kunskapsföretaget i 

Uppsala AB 

Svensson, Ann-Katrin (1998) Barnet, språket och miljön. Från ord till mening Ann-Katrin Svensson och 

Studentlitteratur 

Svensson, Per-Gunnar, Starrin, Bengt (red.) (1996) Kvalitativa studier i teori och praktik Per-Gunnar 

Svensson och Bengt Starrin (red.), författarna och Studentlitteratur 

Trost, Jan (1993, 1997) Kvalitativa intervjuer Jan Trost och Studentlitteratur, andra upplagan 

Vygotskij, Lev S. (2005) Tänkande och språk Bokförlaget Daidalos AB för den svenska utgåvan. 

Översättning: Kajsa Öberg Lindsten, andra upplagan   

Williams, Pia (2001) Barn lär av varandra. Samlärande i förskola och skola Acta universitatis 

Gothoburgensis, Göteborg 

Williams, Pia, Sheridan, Sonja, Pramling Samuelsson, Ingrid (2000) Barns samlärande – en 

forskningsöversikt Skolverket 

Nihlfors, Elisabet (2009) Kunskap vidgar världen – Globaliseringens inverkan på skola och lärande 

Underlagsrapport nr 26 till Globaliseringsrådet, Hämtat 2010-05-14 från www.regeringen.se 

Skolverket Läroplan för förskolan (Lpfö 98) och Om förskolans läroplan; Regeringens förord till 

läroplanen Hämtade 2010-05-06 från  www.skolverket.se 

 Statistiska centralbyrån (SCB) (2003) Barnen i befolkningen Hämtat 2010-05-02 från www.scb.se   

och (2007) Utbildningsstatistisk årsbok 2008 Hämtat 2010-05-21 från www.scb.se   

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

Hämtat 2010-05-12 från www.vr.se  

Observationer, intervjuer och informella samtal med barn och pedagoger, genomförda mellan den 12 och 

den 28 april 2010 

http://www.regeringen.se/
http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/0068007400740070003a002f002f0077007700770034002e0073006b006f006c007600650072006b00650074002e00730065003a0038003000380030002f00770074007000750062002f00770073002f0073006b006f006c0062006f006b002f0077007000750062006500780074002f0074007200790063006b00730061006b002f005200650063006f00720064003f006b003d0031003000360037/target/Record%3Fk%3D1067
http://www.vr.se/


42 

Bilaga 1 

Barnintervju – Huvudfrågor 

 

Kan du berätta för mig… 

 
Vilka språk kan du? 

 

 

 

 

Varför ska man kunna prata svenska? 

 

 

 

 

Hur lär du dig nya ord på svenska? 

 

 

 

 

Med vem vill du helst prata svenska?  Varför då? 
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Bilaga 2 

Intervju med pedagog – Huvudfrågor 
 

 

Vilken erfarenhet har du av att arbeta med minoritetsbarn i segregerade stadsdelar? 

 

 

Utifrån er erfarenhet…. 

Hur lär minoritetsbarn svenska i förskolan? 

 

 

Skillnader mellan de äldre barnen och de yngre? 

 

 

Mellan flickor och pojkar? 

 

 

Hur planerar ni för barnens svenskspråkliga utveckling? 

 

 

Metodik? 

 

 

Skillnader mellan helsvenska barn och minoritetsbarn? 

 

 

Hur ser diskussionen ut i arbetslaget angående barnens samlärande i 

språkutvecklingssituationer? 

 

 

Äldre och yngre barn? 

 

 

Helsvenska barn och minoritetsbarn? 

 

 

 

Hur ser samarbetet ut med hemspråkslärare? 

 

 

Har man en gemensam holistisk syn, ett gemensamt professionellt språk runt dessa 

barn? 

 

 

Har man ett samarbete med speciallärare, elevhälsa? 

 


