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Sammanfattning
En människas språkutveckling är fantastiskt. Trots avsaknad av formell utbildning blir de

flesta barn på några få år goda språkbrukare. Språket, som är ett abstrakt och komplicerat

symbolsystem, utvecklas och förfinas hos de flesta av oss utan att vi egentligen vet eller

reflekterar över hur det går till. Ändå har på senare år personal i skolor och förskolor

signalerat att man känner oro över barns språk. En del barn har börjat första klass utan att ha

de språkkunskaper som behövs för att klara undervisningen. Hur man valt att arbeta för att

hjälpa dessa barn är olika.

I den här studien har jag valt att följa arbetet på en skola där man arbetar med ett ettårigt

språkprojekt. Syftet med mitt arbete har varit att få kunskap om hur och varför man driver ett

språkprojekt, för barn i förskola och skola. Hur lär sig barn språk? Hur kan skolan arbeta med

elevernas språkutveckling? Hur beskriver pedagoger språkarbetet i skolan och hur upplever de

deltagande pedagogerna språkprojektet? Detta var mina frågor vid starten av arbetet.

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats, där intervjuer och samtal varit den största

och viktigaste informationskällan, men även observationer och studiebesök har legat till grund

för resultatet. Mina tolkningar visar att det strukturerade arbetssätt som det pågående

språkprojektet initierat, uppfattas som positivt av flera pedagoger, även om det finns kritik mot

vissa delar.
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1  Inledning
Att kunna kommunicera med sina medmänniskor är ett grundläggande behov hos människor

över hela världen. Genom det talade och skrivna språket kan människor i en gemenskap till

exempel lösa problem och göra analyser. Genom språket blir man förstådd men får också

förmågan att förstå andra. Språket är viktigt för grupptillhörigheten och den sociala

gemenskapen. Genom språket signalerar man vem man är. 

I dagens samhälle förutsätts att man kan uttrycka sig både verbalt och i skrift, och att man kan

förstå innehållet i en text. På senare år har personal i skolor och förskolor signalerat att man

känner oro över barns språk. En del barn har börjat första klass utan att ha de språkkunskaper

som behövs för att klara undervisningen. Sverige blir alltmer mångkulturellt och i skolan möts

barn och vuxna med olika språk och olika kulturbakgrunder. Det är vanligt att vissa

bostadsområden har en hög andel invånare med utländsk härkomst. Det gör att vissa skolor har

många elever med annat modersmål än svenska, medan andra stadsdelar helt saknar elever

med invandrarbakgrund.

Flera skolor har uppmärksammat hur viktigt det är att eleverna har ett bra språk, och insett att

skolan har ett ansvar att hjälpa eleverna. I vissa kommuner har statliga pengar, de så kallade

Wärnerssonpengarna, öronmärkts för språkträning. På andra håll har man startat olika typer av

språkprojekt.

I den här uppsatsen kommer jag att beskriva ett språkprojekt, som kommit till just för att höja

barnens språkliga kompetens. Jag kommer också att redogöra för vad det innebär att kunna ett

språk samt hur man lär sig det. Det sistnämnda gäller både modersmålet och ett andraspråk.

Anledningen till att jag valt att intressera mig för detta är att jag under min utbildning till

lärare i svenska och svenska som andraspråk, mött lärare som uttryckt sin oro och frustration

över de språksvårigheter många elever har. Jag har också mött elever i olika åldrar som

deltagit i olika former av språkträning eller språkundervisning. Under dessa perioder har



- 9 -

frågor och tankar väckts kring detta. Vad tillägnar sig egentligen eleverna? Vad kan skolan

göra för dessa elever? Vilka metoder fungerar och vilka fungerar inte? 

Det ska också påpekas att mitt val av undersökningsområde delvis beror på att barn- och

ungdomsnämnden i kommunen velat få språkprojektet dokumenterat. Jag har dock haft helt

fria händer när det gäller typ av undersökning och angreppssätt. 

1.1  Syfte
Huvudsyftet med arbetet är att få kunskap om hur och varför ett språkprojekt, för barn i

förskola och skola, byggs upp. Språkprojektets syfte är att höja elevernas språkliga kompetens.   

1.1.2 Frågeställningar

Mina frågeställningar utifrån det övergripande syftet är:

• Hur lär sig barn språk?

• Hur kan skolan arbeta med elevernas språkutveckling?

• Hur beskriver pedagoger arbetet med språk i skolan?

• Hur upplever de deltagande pedagogerna språkprojektet?

Den första frågeställningen besvaras i uppsatsen genom en ren litteraturstudie. När det gäller

de övriga tre har jag funnit svar genom både litteratur och empiri.
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2  Litteraturgenomgång
Mitt val av litteratur var inte självklart när jag började min undersökning, utan mognade fram

under processens gång. Eftersom jag i en av mina frågeställningar vill veta hur barn lär sig

språk var det naturligt att redogöra för några av de mest vedertagna inlärningsteorierna när det

gäller barns språkutveckling, rent generellt. Jag ansåg det även nödvändigt att reda ut och

förklara vad det innebär att kunna ett språk. I min undersökning talar informanterna ofta om

”språklig medvetenhet”. Vad detta begrepp innebär kommer jag också att klargöra. Under min

empiriska undersökning framkom det att, även om det språkprojekt som jag undersökt inte

principiellt vänder sig till elever med annat modersmål än svenska, så är dessa elever i

majoritet. Jag ansåg det därför viktigt att även ta upp vad forskningen säger om

andraspråksinlärning och dess specifika drag. Eftersom studien mycket handlar om hur man på

ett konkret sätt kan arbeta med barns språkutveckling har jag valt att även ta med litteratur

som tar upp hur man kan arbeta med språkutveckling i förskola och skola. 

2.1  Teorier om språkutveckling

Frågan om hur barn tillägnar sig språk har intresserat forskare under lång tid. Den första

egentliga barnspråksforskningen inleddes under 1870-talet genom att forskare iakttog barn,

ofta sina egna, och dokumenterade detta genom beskrivande dagboksanteckningar som sedan

publicerades.  Den första beskrivning som enbart handlade om barnspråk utkom 1907 av

makarna Stern, Die Kindersprache, och där finns dels en beskrivning över hur deras barn

tillägnade sig språket, dels en sammanfattning av övergripande psykologiska och lingvistiska

aspekter på barns språkutveckling (Jörgensen, 1995). Fram till första världskriget var

uppfattningen hos språkforskarna att de ljud och gester som barnet bildar med hjälp av

talorganen är medfödda och instinktiva uttryck för känslor, men att dessa medfödda ljud så

småningom utvecklas till kommunikativa symboler genom att barnet imiterar de vuxnas tal

(Jörgensen 1995). 

Frågan om huruvida det är den medfödda förmågan eller omgivningens betydelse som är

avgörande för språkutvecklingen, är något som språkforskarna genom åren diskuterat. Är
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språket en del av det biologiska arvet eller är det något som vi tillägnar oss under vår uppväxt?

Relationen mellan arv och miljö har alltså sysselsatt forskarna länge, och jag kommer nedan

att redogöra för några av de mest inflytelserika teorierna om barns tillvägagångssätt vid

språkinlärning.

2.1.1 Behavioristiska teorier

Den behavioristiska skolan började växa fram efter första världskrigets slut. Behavioristernas

utgångspunkt är att språket är helt beroende av inlärning. Man menar att barnet lär sig språket

genom social förstärkning och genom imitation (Svensson, 1998). Inom behaviorismen är

stimuli och respons avgörande för inlärningen. Ett beteende lärs in genom så kallade stimuli-

responskedjor. Ett stimuli ger upphov till en respons och denna respons blir till stimuli för

nästa respons och så vidare (Arnqvist, 1993). B F Skinner, som är en av de mest inflytelserika

behavioristerna, myntade begreppet förstärkning. När det gäller språktillägnade belyses detta

genom följande exempel:  

En mamma och hennes dotter leker med en docka. Mamman pekar på dockan och
säger ”docka”. Barnet upprepar moderns ord ”docka”, varpå modern ger beröm och 
säger ”Vad duktig du är som säger docka”. Föräldern ger positiv förstärkning när barnet
uttrycker sig riktigt (Arnqvist, 1993, s 26)

Enligt det behavioristiska synsättet är språklig stimulans A och O. En vuxen ska därför alltid

ge barnet tydliga responser när barnet försöker kommunicera. Den vuxne måste också vara

observant på att benämna föremål i omgivningen och händelser som barnet är med om. I

praktiken kan detta medföra att man exempelvis alltid benämner vad klädesplaggen heter och

vilka färger de har när man klär på barnet. På detta vis kan barnet med tiden koppla ihop orden

med föremål eller handling (Svensson, 1998). Barnets språkförmåga är helt beroende av vilken

språklig stimulans det får. 

2.1.1.1  Kritik mot behaviorismen

Enligt behaviorismen finns det ett klart samband mellan barnets språkinlärning och föräldrars

rättning. Senare forskning har dock visat att barn inte reagerar på vuxnas tillsägelser förrän de

nått ett visst utvecklingsstadium (Håkansson, 1998). Ytterligare kritik gäller att



- 12 -

behavioristerna bortser från barns förmåga att konstruera grammatiska regler under sin

språkutveckling. Det är till exempel vanligt att svenska barn använder ordformer som

springde, gådde och komde, och detta kan knappast bero på att de härmar föräldrarna

(Håkansson, 1998, Arnqvist 1993). Enligt ett behavioristiskt synsätt är barnet en passiv individ

som endast svarar på omgivningens stimuli. Nyare forskning har visat att barn har en mycket

god förmåga att själva skapa ord och meningar.  

2.1.2  Nativistiska teorier

Under 1960-talet började en ny skola växa fram inom språkforskningen. Man förkastade inte

miljöns betydelse, men man menade att det måste finnas genetiskt grundade förutsättningar för

att lära sig ett språk. Detta antagande grundande man på att de första språkstadierna hos barn

visar samma karaktäristiska drag oberoende av de språkliga förebilder som barnet möter.

(Jörgensen, 1995).  Att koppla språkförmågan till biologiska förutsättningar kallar man att ha

en nativistisk inställning. Den främste förespråkaren för den nativistiska teori är Noam

Chomsky, som publicerade sin teori i mitten av 1960-talet. Han menade att det finns språkliga

egenskaper som är universella, de är en del av den mänskliga kognitionen. Chomsky menade

också att förutsättningarna för språket från början finns inbyggda hos barnet, och att de

egentligen bara behöver aktualiseras. Den grammatiska förmåga som barnet har fötts med gör

att det kan strukturera det språkflöde som strömmar emot det (Håkansson, 1998). De

nativistiska forskarna studerade små barns språk i minsta detalj för att få en uppfattning om

den grammatiska uppbyggnaden. Det man ville ta reda på var hur små barn kunde lära sig tala

ett språk när deras logiska tänkande i övrigt var så begränsat. Chomsky menade att det finns

en medfödd språktillägnadsmekanism (LAD = Language Acquisition Device). Nativisterna

hävdar att språkutvecklingen sätts igång nästan automatiskt. Enligt Chomsky skulle

språkutveckling kunna beskrivas som att barnet först mottar data utifrån. Med hjälp av LAD

kan barnet tolka datan och omsätta den i grammatiska regler (Jörgensen, 1995). Med hjälp av

LAD kan alltså barnet bygga upp en egen grammatik och genera egna meningar. Hur vet man

då att barnet verkligen skapar en egen grammatisk konstruktion och inte bara härmar den

vuxne? Ett exempel är det som nämns i kritiken mot behavioristerna, nämligen

böjningsmorfologin. Barnet konstruerar egna böjningar, till exempel många husar, jag

springde osv. Ett annat exempel (som gäller svensktalande barn) är hur barn bygger upp egna
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syntaktiska regler vid placeringen av ordet inte. I exemplet nedan illustrerar språkvetaren och

forskaren Gisela Håkansson hur Karin (2 år och 6 månader) håller fast vid sina egna

systematiska regler när en vuxen försöker få henne att härma. Karin vet var inte ska vara i

huvudsatser. Nu har hon även börjat med bisatser. Syftet med experimentet är att ta reda på

om Karin klarar av att placera negationen korrekt i bisatser. Ibland härmar Karin den vuxne,

ibland inte. 

Vuxen: Kan du säga så här, Karin:
Det här är pojken som inte ville gå till skolan

Karin: Det här är pojken som ville inte gå till skolan

Vuxen: Det här är pojken som inte gick till skolan
Karin: Det här är pojken som inte gick till skolan

Vuxen: Det här är pojken som ville inte gå till skolan
Karin: Det här är pojken som ville inte gå till skolan

Vuxen: Det här är pojken som gick inte till skolan
Karin: Det här är pojken som inte gick till skolan

(Håkansson, 1998, s 12)

Karin håller fast vid sin egen grammatik trots att den vuxne blandar korrekta och inkorrekta

meningar. Av exemplet ovan kan man dra slutsatsen att Karin har bestämt sig för att

negationen ska komma före huvudverbet gick, men efter hjälpverbet ville. Håkansson menar

att detta tydligt visar hur Chomskys LAD-teori fungerar; Karin tar in data (hon hör meningen)

och med hjälp av LAD genererar hon sedan en egen mening med samma innehåll. 

2.1.2.1  Kritik mot nativismen

LAD-teorin fokuserade på den grammatiska delen av språket, och det gjorde att språkets

betydelseinnehåll, semantiken, förbisågs. I slutet av 1960-talet började vissa forskare med

nativistisk uppfattning se problem med en rent syntaktiskt teori. Man ansåg att den var alltför

begränsad och man efterfrågade ett mer semantiskt orienterat sysätt (Jörgensen, 1995). Inom

nativismen är det den fonologiska och syntaktiska utvecklingen som fokuseras, och det ger ett

smalt och begränsat språkligt perspektiv. Enligt det nativistiska synsättet konstruerar barnet en

grammatisk konstruktion som det egentligen inte är kognitivt kapabelt till. Att barnet säger
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”mamma skrattar” blir då den grammatiska konstruktionen subjekt + verb. Den amerikanske

forskaren Roger Brown menade att det lika gärna kunde vara konstruktionen agent + handling,

men för att barnet ska kunna tänka i de banorna krävs att det uppnått en kognitiv förmåga att

analysera omgivningen (Jörgensen, 1995). 

En annan kritik mot den nativistiska teorin är att språkinlärningen inte går så fort och

automatiskt som nativisterna vill göra gällande. Senare forskning har visat att inlärningen av

vissa konjunktioner, användning av pronomen och vissa prepositioner pågår långt upp i vuxen

ålder (Svensson, 1998). Det ligger också en fara i att tro att barnets språk kommer av sig själv,

speciellt i de fall där språkutvecklingen hos barnet är sen. Om de vuxna håller sig för passiva

och/eller sätter in åtgärder för sent kan detta få negativa följder. 

På senare år har även forskare hävdat att det inte behöver vara en medfödd språkmekanism

som förklarar att det finns en likartad språkutveckling hos världens alla barn. I stället skulle

det kunna vara så att barn från olika språkområden har en likartad språklig miljö, bortsett från

att språken varierar. Föräldrar i olika länder behandlar sina barn på ungefär samma sätt. Får

man en likartad språkstimulans får man också en likartad språkutveckling (Arnqvist, 1993). 

2.1.3  Kognitiva teorier

I likhet med den nativistiska teorin menar kognitivisterna att språkutvecklingen hos det lilla

barnet följer ett lagbundet mönster, precis som när det lär sig krypa och gå. Skillnaden ligger i

att där nativisterna koncentrerar sig på grammatiska strukturer fokuserar kognitivisterna på

ord- och begreppsinlärning. Den kognitiva teorin utgår också från att den kognitiva

utvecklingen, det vill säga individens tanke- och kunskapsliv, påverkar barnets samtliga

utvecklingsområden. Därmed har språket alltså inte någon särställning. Till de främsta

kognitivisterna har jag valt att redogöra för två betydelsefulla forskare; Jean Piaget och Lev

Vygotsky.  Den sistnämnde företräder det som brukar kallas den sociala interaktionismen. Att

jag ändå valt att kategorisera båda två till kognitivismen beror på att båda har uppfattningen att

en ökad språklig förmåga är ett resultat av en ökad kognitiv förmåga. Det som skiljer dem åt är

hur den ökade kognitiva förmågan uppstår. 
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2.1.3.1  Piagets kognitiva inlärningsteori

Piaget skiljer på inlärning, som han menar har att göra med speciella färdigheter, och

utveckling som innebär mer allmänna tankemekanismer (Håkansson, 1998). Piaget hävdar att

båda dessa processer hänger ihop; en förutsättning för inlärning är att man har nått ett visst

utvecklingsstadium. Aktivitet är enligt Piaget grunden för kunskapstillägnandet. Barnet agerar

på något sätt mot sin omvärld och försöker också att anpassa sig. Denna aktivitet kallar Piaget

för adaptationsprocessen och den består av två bearbetningsdelar som växelverkar,

assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att barnet anpassar omgivningen till

sig själv, en inåtgående process (Arnqvist, 1993). Ett exempel på detta är när barnet i sin lek

ger föremål en annan betydelse än den ursprungliga. En byggkloss kan till exempel vara en

bil. Ackommodation innebär att barnet anpassar sig själv till omgivningen, en utåtgående

process (Arnqvist, 1993). Ibland måste informationen omstruktureras för att passa in i den

tidigare kunskapen. Genom att barnet härmar tvingas det förändra sig själv så att det liknar

objektet det härmar. Ett exempel på det är när barnet leker rollekar. Man kan alltså säga att

inlärningsprocessen sker genom att barnet bearbetar information om omvärlden (assimilation)

och sedan integrerar informationen i den tidigare kunskapen om omvärlden (ackommodation)

(Håkansson, 1998).  Piaget menar alltså att språket är beroende av den kognitiva utvecklingen,

och den är i sin tur beroende av individens mognad. Det är hjärnans mognad och utveckling

som bestämmer den tankemässiga förmågan. Piaget menar också att barnet under sin

utveckling genomgår flera stadier. Innan barnet kan börja använda språket måste det genomgå

en sensomotorisk period. Den varar mellan födseln och cirka 2 år. Då är alla intryck knutna till

sensomotoriska upplevelser. Barnet upplever sig själv som universums centrum och kan därför

inte tänka symboliskt. En förutsättning för att barnet ska kunna tänka symboliskt är att det

förstår att saker händer av orsaker som ligger utanför det självt (Jörgensen, 1995). 

Nästa stadium är det pre-operationella stadiet som vara från cirka 2 till 7 års ålder. Detta

stadium är den egentliga språkinlärningsfasen. Barnet kan då alltmer frigöra sig från sin egen

kropp och det egna perspektivet. Språket är till att börja med knutet till här-och-nu-situationer,

men barnet kan så småningom även redogöra för företeelser, både i förfluten tid och i

framtiden (Arnqvist, 1993). Mellan 7 och 12-årsåldern ligger det konkret-operationella
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stadiet. Under denna period utvidgar barnet sin förmåga att bruka komplexa syntaktiska

strukturer. Det utvecklar också förmågan att konversera och att kunna avgöra vad som är

möjligt respektive omöjligt (Jörgensen, 1995). Det sista stadiet kallar Piaget för det formellt-

operationella stadiet. Från 12-årsåldern ökar barnets förmåga att tänka abstrakt. Det kan även

inta en mer reflekterande inställning till sitt språk och fundera över vad man kan säga och vad

som inte går att säga (Jörgensen, 1995). 

Piagets stadieteori kan sägas ha ett biologiskt förutbestämt mönster. Samtidigt handlar hans

tankar om barns språk mycket om hur barnet blir mer och mer socialt. Enligt Piaget kunde

språket delas in i ett egocentrerat språk och ett socialiserat språk. Det förstnämnda betyder att

barnet inte bryr sig om vem det talar till eller att någon lyssnar. Barnet kanske talar till sig

själv samtidigt som det leker själv. Ibland kan även barnet prata till sig själv samtidigt som det

leker med ett annat barn. Båda barnen för varsin monolog. Det socialiserade språket däremot

bygger på att det finns ett socialt samspel mellan barnet och den/de det talar till. Exempel på

socialiserat språk är enligt Piaget att ett barn ger information till ett annat barn med avsikten

att den andre ska ta till sig informationen. Det kan också vara yttranden i form av frågor,

befallningar eller kritik som är adresserade till en speciell mottagare. Utvecklandet av det

socialiserade språket är beroende av att barnet utvecklas tankemässigt och att det har förmåga

att inta den andres roll (Arnqvist, 1993). Enligt Piaget är omgivningen visserligen av betydelse

för hur barnet konstruerar sin kunskap, men omgivningen har en passiv roll och utgör endast

objekt för barnets aktivitet. Det är barnet själv som utvecklar en förståelse av sin omgivning.

På samma sätt är det med språket, enligt Piaget. 
I ett piagetanskt perspektiv är tänkandet grundläggande och de kognitiva 
strukturerna utvecklas oberoende av språket. Språket tillåter oss att ta 
in information – assimilera – men bara i den utsträckning informationen 
stämmer med våra kognitiva strukturer (Säljö, 2000, s 62).

2.1.3.2  Vygotskys sociokulturella teori (social interaktionism)

Vygotsky är samtida med Piaget och precis som Piaget är Vygotsky intresserad av barnets

allmänna kognitiva utveckling, men den stora skillnaden ligger i att Vygotsky betonar

interaktionens viktiga roll för språkutvecklingen. Den teori som Vygotsky företräder utgår från

att människor föds in i en speciell kultur. Barnet tillägnar sig språket genom kulturarvet och i

det sociala umgänget utvecklas barnets förmåga att lösa problem, och att se och minnas
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företeelser som det får erfarenheter av (Jörgensen, 1995). Där Piaget anser att det är tanken

som leder till en utveckling av språket, menar Vygotsky att språket är en egen specifik

utvecklingsdomän, och att den nödvändigtvis inte är beroende av den kognitiva utvecklingen.

Tvärtom är språket och tänkandet åtskilda hos barnet, menar Vygotsky. Sedan, när barnet nått

en viss språklig nivå, kommer språket att påverka tänkandets utveckling. Det är med språket

som verktyg det mänskliga tänkandet utvecklas. För att språket ska utvecklas krävs socialt

samspel. Vygotsky framhåller hur viktigt det är att barnet deltar i kulturellt betingade

verksamheter tillsammans med en kunnigare och mognare person som hjälper barnet att öka

tankeförmågan i sociala sammanhang. ”Barn kan inte ge innehåll åt ord på egen hand, men i

samspel med vuxna får de det stöd som behövs för att språket ska utvecklas. Avståndet mellan

barnets egen språkliga nivå och den nivå som är närmast över kallar Vygotsky den proximala

utvecklingszonen. Det är här utvecklingspotentialen ligger” (Håkansson, 1998, s 17). 

Vygotsky menar att utgångspunkten för språkutveckling är kommunikation. Barnet vill ha

kontakt med sin omgivning och skriket är det första försöket att få den kontakten. Genom

skriket vill barnet tala om att det är hungrigt, blött eller för varmt. Vygotsky menar att den här

formen av kommunikation är social. I förskoleåldern utvecklas det egocentriska språket som

är ett viktigt instrument för att utveckla tanken. Det kan användas vid problemlösning eller

planering. Även vuxna använder det egocentriska språket när de ”tänker högt” om de ställs

inför ett svårlöst problem. 

När det gäller begreppsbildning menar Vygotsky att det finns en skillnad mellan spontana och

vetenskapliga begrepp. De spontana begreppen utvecklas främst under förskoleåldern och de

bygger på barnets konkreta erfarenheter. Ett ord eller begrepp får sin betydelse utifrån en

aktuell situation eller från barnets egen erfarenhetsvärld. De vetenskapliga begreppen

kännetecknas av att de bygger på definitioner. Vetenskapliga begrepp brukar barnet komma i

kontakt med i skolundervisningen. De vetenskapliga begreppen knyts då till barnets

erfarenhetsvärld och inordnas i ett begreppssystem. Enligt Vygotsky är det egocentriska

språket ett mycket viktigt medel för att föra ut barnet ur dess konkreta tänkande, att utveckla

de spontana begreppen till medvetna begrepp (Jörgensen, 1995, Arnqvist, 1993). 
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2.1.3.3  Likheter mellan Piagets och Vygotskys teorier

I de två tidigare avsnitten har jag redogjort för kritik mot respektive teori. När det gäller den

kognitiva teorin som både Piaget och Vygotsky kan sägas företräda, tycker jag att de olikheter

som finns mellan de båda redan framkommit. Intressantare är kanske de likheter de båda

faktiskt har. För det första förutsätter båda två att barnet själv är aktivt och samspelar med sin

omgivning. Genom att undersöka och utforska drar barnet slutsatser som bidrar till

språkutvecklingen. För det andra menar båda två att det är barnets yttre handlingar som

övergår till att bli inre handlingar. Piaget menar att manipulation och uppfattningsförmåga av

omvärlden ersätts av abstrakta föreställningar och symboliska handlingar. Vygotskys teori

pekar på att ett yttre socialt tal övergår till ett inre egocentriskt tal (tänkande). En tredje likhet

är att de båda forskarna sätter in språket i ett vidare sammanhang. Språket utvecklas inte i ett

vakuum, utan både kognition och kommunikation är nödvändiga (Arnqvist, 1993). Ann-Katrin

Svensson sammanfattar de gemensamma dragen för Piaget och Vygotsky så här:
• Det krävs en allmän intellektuell förmåga (icke-språklig kognition) för att den språkliga utvecklingen

ska komma till stånd.

• Kommunikation i vidare bemärkelse (alltså inte bara talat språk) är viktig för språkutvecklingen.

• Barnets sysselsättningar och de erfarenheter barnet gör är centralt för språkutvecklingen.

• Vuxna är betydelsefulla för att lära barnet hur språket kan användas. När vuxna svarar barn gör de det

ofta med samma enkla form och funktion som barnet använder när det kommunicerar. De lägger även in

en avsikt i barnets kommunikationsförsök. Det har stor betydelse att vuxna lägger in en avsikt i barnets

kommunikation. På så sätt hjälper de barnet att använda språket samt visar på språkets sociala roll.

(Svensson, 1998, s 39)

2.1.4 Jerome Bruners teori

Jerome Bruner brukar liksom Vygotsky räknas som social interaktionist. Bruners teori har

många likheter med både Piaget och Vygotsky, och till de gemensamma dragen ovan skulle

även Bruner kunna räknas. Att jag valt att inte räkna Bruner som kognitivist beror på att hans

teori har vissa nativistiska drag. Bruner säger, i likhet med Vygotsky, att människan lär sig av

andra. ”Han [Bruner] har visat hur viktigt det är att vuxna stöder, leder och hjälper barn så att

de klarar aktiviteter och problemlösning på ett svårare plan än vad barnen klarar av på egen

hand” (Svensson, 1998, s 39). Samtidigt menar Bruner att människan är predisponerad att lära

sig språk. Han säger att det språkanlag, LAD, som Chomsky beskrivit tidigare, har betydelse
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för språkutvecklingen. Denna teori härleder han till forskning på spädbarn som både han själv

och andra gjort under 1960-talet. Ett medfött språkanlag räcker dock inte, menar Bruner.

Barnet måste få hjälp med att utveckla språkanlaget, få social stimulans av engagerade vuxna i

sin omgivning. Detta stöd kallar Bruner för LASS (Language Acquisition Support System).

Enligt Bruner finns det fyra sätt på vilka LASS stödjer utvecklingen från förspråklig till

språklig kommunikation (Bruner, 1993 i Svensson, 1998):

• Interaktion mellan barn och vuxen i en miljö där båda känner igen sig och är trygga.

• Att den vuxne ger alternativa uttrycksformer för en kommunikativ funktion som barnet

redan har, till exempel genom att barnet pekar på ett föremål (förspråklig

kommunikation) och den vuxne sätter ord på föremålet.

• Låtsaslekar där barnet får tillfälle att använda språket. 

• Rutinsituationer där barnet lär sig att generalisera från väl kända förhållanden till andra

tillfällen. Ett sådant rutintillfälle kan vara vid matbordet. Barnet känner igen

situationen, vet vad som ska hända och vad mamma brukar säga. Rutinsituationerna

innebär ofta en nära psykologisk kontakt mellan barn och vuxen.

2.1.4.1  Kritik mot Bruners teorier

Kritiken mot Bruners tidiga teorier kommer i första hand från honom själv och på senare år

har han i viss mån reviderat delar av sina teorier. Bruner har mer och mer kommit att betona

kulturens roll för den kognitiva utvecklingen. De studier han och hans medarbetare gjorde

under 1960-talet eftersträvade så liten kulturbundenhet som möjligt, och detta är Bruner kritisk

till. Han säger att begrepp knappast kan definieras, förstås eller fastställas utan referens till de

sammanhang de ska användas (Rose-Marie Fahlén, 2002). Bruner tar visserligen inte helt

avstånd från betydelsen av en viss medfödd disposition för att organisera kunskaper om

språket, men hans fokus har på senare tid alltmer förflyttats till den omgivande kulturens

betydelse. Han säger att vi från födseln har med oss en uppsättning förutsättningar för att

konstruera den sociala världen på ett visst sätt och hantera dess konstruktioner (ibid). ”Det är i

växelverkan med andra som barnet lär sig vad kulturen är och hur det uppfattas av världen”

(ibid, s 59). Bruner säger att tillägnandet av den kunskapen oftast sker i interaktion mellan en

”lärare och en lärande”. ”Läraren” kan i det här fallet vara en fysisk person, men lika gärna en
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bok eller ett teveprogram. Enligt Bruner har den medfödda förmågan liten betydelse om den

omgivande kulturen är missgynnande. ”Dessa miljöer undertrycker och avleder de mentala

krafterna hos de unga som växer upp där och deras kognitiva tillväxt hämmas” (Ibid, s 60).

2.2  Vad kan man när man kan ett språk?
En människas språkutveckling är fantastisk. Trots avsaknad av formell utbildning blir de flesta

barn på några få år goda språkbrukare. Språket, som är ett abstrakt och komplicerat

symbolsystem, utvecklas och förfinas hos de flesta av oss utan att vi egentligen vet eller

reflekterar över hur det går till. Det är som när man ska beskriva hur det går till när man tuggar

och sväljer. Det gör vi varje dag, men att försöka beskriva hur det går till är inte lätt. Men vad

är det då man lär sig när man lär sig språk?

Den språkliga kompetensen innehåller ett flertal förmågor. Jag har valt att beskriva delarna

fonologi, grammatik, ordförråd och pragmatik. Att jag valt att lägga fokus på dessa fyra

förmågor beror på att de har störst relevans för min undersökning. 

2.2.1 Fonologi

Språkets fonologi kan delas upp i två delar. Den ena är språkmelodin (prosodin), det vill säga

språkets intonation, rytm och betoningsmönster. Den andra aspekten av fonologi är de

enskilda språkljuden (fonemen) (Ladberg, 2000).

Ett barns uttalsutveckling kan delas upp i perioder, men gränserna är inte absoluta. Den första

perioden inleds redan i fosterstadiet där fostret uppfattar språkmelodin genom bland annat

hörseln. Moderns rörelser, hennes puls och andning ger rytm och rörelse som också bidrar till

barnets första erfarenhet av språk (ibid). När barnet fötts handlar den språkliga förmågan om

att ge ifrån sig skrik. Detta ljud kan inte sägas innehålla några språkljud och det är svårt att

avgöra om barnet kommunicerar eller bara ger utlopp för en sinnesstämning (Arnqvist 1993).

Nästa period i barnets uttalsutveckling är jollerperioden. Barnet prövar då att själv producera

olika ljud och det lyssnar även till ljuden. I början låter det mest som gurglande men så

småningom blir jollret mer stavelselikt, oftast med konsonant följt av vokal (CV-kedjor). I

slutet av jollerperioden börjar barnet imitera sin omgivning, och det är egentligen där som den



- 21 -

fonologiska förståelsen börjar utvecklas hos barnet (Jörgensen, 1995). Jollrets betydelse för

den fortsatta språkutvecklingen har diskuterats. Barn som inte jollrat på grund av exempelvis

sjukdom visar inte någon försening i uttalsutvecklingen. Däremot verkar joller, åtminstone i

slutet av jollerperioden, vara socialt betingat. Undersökningar med barn till döva har visat att

de först jollrat men efter en tid upphört med detta (ibid). Den vuxnes sätt att kommunicera

med det lilla barnet har stor betydelse för den kommande talspråksutvecklingen menar Ann-

Katrin Svensson. Hon säger att samspel i form av leende, blickar, mjuka och milda röster leder

barnets uppmärksamhet till samtalspartnern och att barnet svarar med leende och joller.

Ögonkontakt är mycket viktigt för den kommande talspråksutvecklingen hävdar Svensson

(Svensson, 1998).

Vid ungefär ett års ålder har barnet kommit in i den period då de kan känna igen olika ord

bland de ljud de utsätts för, och de första egenproducerade orden brukar också komma. I

början uttalas orden ofta olika vid olika tillfällen. Förmodligen uppfattar barnet varje ord som

en hel ljudgestalt i stället för den samling fonem det egentligen är. Så småningom blir uttalet

mer konsekvent (Jörgensen, 1995).

2.2.1.1  Roman Jakobsons teori

Jakobsons teori om barns uttalsutveckling har varit dominerande under flera år, men har på

senare tid fått en del kritik (Arnqvist, 1993; Jörgensen, 1995). Jakobsons teori går ut på att

fonemen tillägnas i en viss ordning som är i stort sätt lika hos alla barn. Barnet lär sig först de

fonem som har hög kontrast, det vill säga där det ljudmässigt är stor skillnad mellan fonemen.

Jakobson hävdar att barn inte lär sig enskilda fonem utan att de lär sig kontraster. Graden av

kontrast placerar ljudförbindelsen i en viss nivå som Jakobson inordnar i en hierarki. Ju högre

konstrast mellan två ljud det är desto snabbare lär sig barnet att särskilja dem. Ett exempel på

detta är när barnet säger ma-ma eller pa-pa. I båda dessa fall är det första fonemet en

konsonant där munnen hålls stängd. Vokalen som följer uttalas med öppen mun. Det är alltså

stor skillnad hur ljuden framställs i munnen. Jakobson hävdar också att joller enbart är en

övning av artikulationsapparaten, och att det inte finns något samband mellan barns språk och

deras joller. För detta har Jakobson kritiserats. Senare forskning har nämligen visat att de

ljudkombinationer som barnet producerar i sitt joller också är de första ljud som kommer i
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språkproduktionen (Arnqvist, 1993). Kritiken har också gällt teorin om fonologiska hierarkier.

Forskning från bland annat engelskspråkiga barn visar att de inte alls följer den hierarkiska

ordningen som Jakobsons teori säger. I stället kan det vara ljud som artikulationsmässigt ligger

nära varandra som kommer först. Ordens betydelse och vilka ord som är frekventa i

omgivningen kan ha betydelse för vilka ljuddistinktioner barnet etablerar (Jörgensen, 1995).

2.2.2 Grammatik

Ett språks grammatik utgör språkets system för att bilda ord och sätta samman dem till

meningar. Grammatiken brukar delas upp i två delar, syntax (ordföljd) och morfologi (ordens

böjning). Forskarna har funnit att den syntaktiska kunskapen tycks utvecklas efter den

morfologiska i alla språk (Jörgensen, 1995).

Den syntaktiska utvecklingen börjar i egentlig mening när barnet kan yttra tvåordssatser.

Ordningen mellan orden följer inga givna ordföljdsregler. Oftast är det första ordet i yttrandet

det som är primärt aktuellt för barnet (Jörgensen, 1995). Yttrandena saknar bestämd artikel,

prepositioner och hjälpverb och liknar oftast ett telegram, till exempel ”Tina boll”. Den här

typen av yttranden förekommer hos barn inom alla språk (Arnqvist, 1993). Tvåordsfraser

förutsätter att barnet har tillgång till ett ordförråd på cirka 60-70 ord. Man har också märkt att

ordinlärningen tillfälligt avstannar när barnets uppmärksamhet riktas mot att kombinera orden

till fraser. Efter 2-års ålder brukar de första treordsfraserna komma. En sats kan då innehålla

både agens, verbskeende och patient: ”Mamma åka mormor.” Mellan 3 och 5 års ålder börjar

barn använda alltmer komplexa språkliga strukturer och i 6-årsåldern brukar de flesta barn ha

fullständig kunskap om användningen av underordnade satser (ibid). 

När man talar om den morfologiska utvecklingen menar man barnets förmåga att böja orden.

Böjningssystemet inlärs ofta i en ganska fast ordningsföljd. Substantiven böjs först i numerus,

sedan i species och sist i kasus, till exempel två flickor, flickan och sist flickans. När det gäller

verbens böjning brukar barnet först kunna urskilja infinitiv kontra presens, och därefter

presens kontra preteritum, det vill säga först skillnaden mellan springa och springer och sedan

skillnaden mellan springer och sprang (Jörgensen, 1995). Man talar också om en U-formad

inlärning. Barnet lär sig först en böjningsform korrekt, därefter följer en tid där barnet
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övergeneraliserar användningen av en viss böjning. Detta innebär att det blir en form (till

exempel -ar) för plural och en form (till exempel -de) för preteritumböjning av verb

(Håkansson, 1998). Redan 1958 genomfördes en studie som fått stor betydelse för

språkforskningen, det så kallade WUG-testet. Barn fick se olika bilder på ovanliga föremål

och handlingar som man gett nonsensnamn. En fågelliknande figur benämndes som en wug för

barnet. En svängande rörelse kallade man för en rick. Barnen fick sedan göra meningar där

dessa ord var utelämnade och där en pluralböjning respektive tempusskiftning var nödvändig.

De flesta barn svarade att det var två wuggar och de rickade. Denna studie som utfördes av

Berko Gleason visar att barn inte lär sig genom att imitera vuxna utan att de konstruerar egna

grammatiska regler (Håkansson, 1998; Arnqvist, 1993). 

När man studerar hur barn formulerar språkliga satser använder man ofta ett index för graden

komplexitet i de språkliga satserna. Indexet kallas för MLU (Mean Length of Utterance) och

är mått på medellängden av barnets yttranden. Medellängden baseras inte på antalet ord utan

på antalet morfem. Genom att räkna antalet morfem i ett yttrande får man ett mått på språkets

komplexitetsgrad. Vid 18 månaders ålder är MLU cirka 1,5 och vid fyra år cirka 4. Långa

yttranden brukar i allmänhet ha en hög grad komplexitet, men sambandet är inte fullständigt.

MLU som ett index för barns språkliga nivå har därför utsatts för kritik (Arnqvist, 1993).

Har då omgivningens bemötande någon betydelse för barnets sätt att bilda grammatiska

satser? Enligt Bruner är det viktigare att barnet får använda språket än att det lär sig det i

egentlig mening. Detta antagande styrks också av en studie gjord 1973 av Nelson, Carskaddon

& Bonvillian. I en undersökning av dessa jämfördes barn som bemöttes på olika sätt när de

yttrade sig. En grupp föräldrar korrigerade barnet och byggde ut barnets yttranden till korrekta

meningar. Den andra gruppen föräldrar korrigerade inte, utan fokuserade i stället på innehållet

i det som barnet sa. De utvidgade ämnet och ställde frågor i anslutning till samtalsämnet.

Resultatet från undersökningen visade att de barn vars ämnesinnehåll utvidgats, presterade

bättre än barn vars yttranden byggts ut och korrigerats (Svensson, 1998).  
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2.2.3 Ordförråd 

Ordförrådet kan delas upp i två delar, det aktiva och det passiva. Att utvidga sitt ordförråd,

både passivt och aktivt, är en livslång process. Det finns alltid nya ord att lära in. En

människas ordförråd bygger på de erfarenheter hon gör i livet. Om vi ser till det lilla barnet så

lär det sig först ord för det som det ser, hör eller gör, det som barnet känner igen i sin

omgivning. Av de 100 första ord som ett barn lär sig är cirka 70 % ord för föremål och

resterande är ord för handlingar (Arnqvist, 1993). Vid 1 ½ års ålder består ordförrådet av 45 –

50 % substantiv, 15 % verb, 10 % pronomina och 5 % adjektiv. I takt med barnets stigande

ålder minskar andelen substantiv till förmån för verb och adjektiv. Det som barn har svårast

för och som kommer senast i utvecklingen är prepositioner. Inte förrän i 9 – 10-årsåldern

brukar barnet behärska detta (Svensson, 1998). 

Språkvetarna brukar räkna med att ett enspråkigt svenskt barn som börjar skolan har ett passivt

ordförråd på omkring 10 000 ord, även om det naturligtvis finns stora individuella skillnader.

Det aktiva ordförrådet brukar uppskattas till cirka tvåtusen ord (Ladberg, 2000). Ordförråds-

utvecklingen sker stegvis och följer mycket Piagets kognitiva stadier. Enligt Piaget går barnet

vid cirka två års ålder från det sensomotoriska stadiet till det pre-operationella stadiet. Det är

också då man kan märka en kraftig ordförrådsutveckling hos barnet. Även vid sju respektive

tolv års ålder sker en kraftig utvidgning av ordförrådet, de åldrar då barnet övergår i en ny

kognitiv period. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är åldersangivelserna som styr

barnets ordförrådsutveckling, utan var de är någonstans i den kognitiva utvecklingen

(Svensson, 1998). Det är också viktigt att komma ihåg att ordförrådets ökning inte bara

sammanfaller med utvecklingen av den kognitiva förmågan, utan också med att barnet möter

nya miljöer i just dessa åldrar. Vid både sju- respektive tolvårsåldern händer mycket i barnets

liv. Det börjar skolan och möter där en ny miljö, nya aktiviteter och nya kamrater. Likadant är

det vid tolv- trettonårsåldern när barnet börjar högstadiet. Man får nya skolämnen, åter nya

kamrater och med det kanske nya fritidsintresssen som inverkar på ordförrådet (Svensson,

1998; Ladberg, 2000).  
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Enligt Anders Arnqvist är det vanligt att vuxna i barnets närhet rättar vid felaktigt användande

av ord. Forskning har också visat att feedback och korrigeringar har stor betydelse för barnets

ordförrådsutveckling. I en undersökning av Chapman, Leonard & Mervis, har man studerat

dialogen mellan barn och vuxna vid sagoläsning. När barnet gav en felaktig benämning på

något i sagan kunde forskarna urskilja tre olika typer av feedback från de vuxna:

1. Den vuxne rättar barnet. ”Det är inte en cykel, det är en moped.”

2. Den vuxne rättar barnet och ger samtidigt en förklaring. ”Det är inte en cykel, utan en

moped för den har en motor som gör att man slipper trampa.”

3. Den tredje godtar den felaktiga benämningen och korrigerar inte alls. 

De flesta vuxna i undersökningen valde alternativ två, det vill säga att korrigera samtidigt

som man ger en förklaring (Arnqvist, 1993).

2.2.4 Pragmatik

Att lära sig ett språk innebär inte bara att tala med ett korrekt uttal eller att ha ett rikt

ordförråd, man måste även veta hur man ska använda språket tillsammans med andra

människor. Den pragmatiska sidan av språket tränas redan under det första levnadsåret. I

dialog med den vuxne lär sig barnet att det finns en viss turordning när man kommunicerar.

Från början klarar barnet bara två turtagningar. Den vuxne ställer en fråga och barnet svarar.

När barnet närmar sig förskoleåldern har det oftast utvecklat en förmåga att själv föra samtalet

framåt genom att tillföra något nytt (Arnqvist, 1993). Ragnhild Söderbergh menar att det är

viktigt att den vuxne hjälper barnet att frigöra sig från den konkreta situationen, till exempel

genom att prata om sådant som har hänt eller ska hända (Söderbergh, 1979). För att

kommunikationen ska fungera helt ut måste barnet ha en förståelse av lyssnarens perspektiv.

Detta i sin tur kräver en viss kognitiv mognad och inte förrän i fem till sexårsåldern brukar

barnet klara av detta. 

En annan aspekt av den pragmatiska utvecklingen är förmågan att anpassa språket till den

situation som råder, men även till vem man pratar med. Anders Arnqvist menar att

föräldrarnas uppfostringsideal har stor betydelse här. Ofta lär sig barn artighetsfraser redan

från två, tre års ålder. Ytterligare en viktig del av det pragmatiska perspektivet är barnets

sociala bakgrund. Flera forskare har visat att uppväxtmiljön och det ”språk” som föräldrarna
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använder har stor inverkan på barnet. Detta tar jag upp mer ingående under rubriken

”Uppväxtmiljöns betydelse för språket”.

2.2.5  Språklig medvetenhet
Under det senaste årtiondet har begreppet språklig medvetenhet ofta använts i samband med

läs- och skrivinlärningen. Vad står egentligen begreppet språklig medvetenhet för? Ann-Katrin

Svensson definierar språklig medvetenhet som en förmåga att självständigt och medvetet

fundera över språket (Svensson, 1998). Arnqvist använder termen språklig uppmärksamhet

och hans definition gör gällande att det handlar om en förmåga att reflektera över det egna

språket, att man närmar sig sitt eget språk utifrån. Han skriver att det innebär att barnet kan

uppmärksamma den språkliga formen (Arnqvist, 1993). Jörgensen kallar detta för

metaspråklig medvetenhet, vilket han definierar som att ”kunna tänka på och tala om språket i

sig frikopplat från kontexten …” (Jörgensen, 1995, s 134). Ann-Katrin Svensson skriver att

man kan dela in den språkliga medvetenheten i fem olika former av medvetenhet:

• Fonologisk medvetenhet (språkljuden).

• Morfologisk medvetenhet (ord och deras böjning).

• Syntaktisk medvetenhet (satsbyggnad).

• Semantisk medvetenhet (ords och satsers betydelse).

• Pragmatisk medvetenhet (hur språk används i olika situationer).

Det är viktigt att komma ihåg att ett barn kan ha medvetenhet om en eller flera av dessa delar,

men sakna andra. Ett barn kan alltså ha en god syntaktisk och semantisk förmåga, det vill säga

kunna uttrycka sig med komplexa grammatiska satser och med ett gott ordförråd, utan att ha

exempelvis fonologisk medvetenhet (Svensson, 1998). 

Lundberg, Frost och Petersen delar in språklig uppmärksamhet (medvetenhet) i olika nivåer

(Lundberg, Frost och Petersen, 1988 i Arnqvist, 1993). Den första och enklaste nivån är att

uppmärksamma ord, den andra att uppmärksamma stavelser och rim och den tredje är

förmågan att uppmärksamma enskilda fonem. Dessa tre forskare har genom undersökningar på

Bornholm kunnat visa att förskolebarn med låg nivå på den språkliga medvetenheten får

lässvårigheter i skolan. De har också visat att man kan höja den fonologiska medvetenheten
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genom planmässiga och tillrättalagda övningar (Svensson, 1998; Häggström och Lundberg,

1997). Även en studie av Åke Olofsson, gjord 1985 i Umeå, visar att fonologisk medvetenhet

före läsinlärningen hjälper barnet att förstå relationen mellan stavning och ljud (Svensson,

1998).

Kerstin Nauclér och Eva Magnusson har genom studier visat att läs- och skrivinlärning

förutsätter metaspråkliga förmågor. Dessa båda kvinnor hävdar dock att den metaspråkliga

förmågans inverkan på läsinlärningen främst gäller barn som har en god språkförmåga för

övrigt. När det gäller barn med dålig språkförmåga har den metaspråkliga medvetenheten

ringa effekt på läsinlärningen (Nauclér och Magnusson i Söderbergh (red), 1997)   

Vad som är språklig medvetenhet är alltså lite diffust. Medan bland annat Lundberg, Arnqvist,

Jörgensen, Olofsson med flera talar om att gå från språkets innehåll till dess form, menar Ann-

Katrin Svensson att det även finns en semantisk och pragmatisk del av den språkliga

medvetenheten. När man i dagligt tal säger att barnen tränas i språklig medvetenhet är det

oftast fonologisk medvetenhet man menar. 

2.3  Uppväxtmiljöns betydelse för språket
Det finns i dag många forskningsresultat som visar hemmets betydelse för språkutvecklingen.

I en svensk undersökning av Eneskär 1978-1984 studerades uttal, ordkunskap och

meningsbyggnad hos 250 barn när de var fyra, sex, åtta och tio år gamla. Man tittade på

faktorer som kön, intelligens, fysiska och psykiska faktorer, socioekonomiska förhållanden

samt språkstimulering. Eneskär upptäckte att språkförmågan i hög grad är en effekt av

språkstimulans i hemmet (Svensson, 1998). Nu är ju inte hemmet den enda miljön barnet

möter, och miljöerna runt omkring oss påverkar också barn i olika omfattning. Den

amerikanska forskaren Bronfenbrenner säger att olika faktorer i vår omgivande miljö påverkar

barnets uppväxt och utveckling, men individer påverkas också olika av olika miljöer, beroende

på inneboende karaktäristika, tidigare erfarenheter och parallella erfarenheter i andra miljöer

(Svensson, 1998).  Bronfenbrenner delar upp miljöer som påverkar barnet i fyra olika nivåer.

Se figur 1 nedan. 
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Tillstånd saknas att publicera figuren elektroniskt.

Den har därför avlägsnats ur dokumentet

Figur 1. Modell av miljöns olika nivåer i relation till barnet (Svensson, 1998 efter Andersson,

B-E, 1982).

1. Mikronivån är de närmiljöer som barnet vistas i, till exempel hemmet, förskolan och

skolan, fotbollslaget eller de närmaste kompisarna. 

2. Mesonivån innebär de förväntningar som finns mellan olika närmiljöer samt de

kontakter som finns där emellan. 

3. Exonivån är de miljöer som indirekt påverkar barnet, till exempel föräldrarnas

ekonomi, den utemiljö barnet vistas i etc.

4. Makronivån avser de samhällsförhållanden som påverkar barnets levnadsvillkor, till

exempel den bostads- och familjepolitik som förs. 

Enligt Bonfenbrenner är det miljöerna på mikro och mesonivå som har störst betydelse för

barnets utveckling. Hemmet, skolan och fritidshemmet har en avgörande roll för
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språkutvecklingen. Finns det tillgång till böcker, papper och penna? Vilka attityder har

föräldrar och personal till böcker och skrivande? I vilken omfattning samtalar barn och vuxen

och hur sker det? På mesonivå handlar det om kontakter och förväntningar mellan de olika

närmiljöer barnet vistas i. Dessa har stor betydelse för barnets uppfattning om sig själv och sin

omgivning. En negativ syn från skolan gentemot hemmet kan göra att barnet känner att det är

mindre värt eller att det känner att familjen inte duger. Anser föräldrarna att skolan är ett

nödvändigt ont och att sagoläsning är oviktig påverkar detta barnets inställning till läsning

även i skolan (Svensson, 1998).

Det är inte bara attityder som påverkar barnet. De olika språkformer som det möter i sin

omgivning präglar det i hög grad. Om språket hemma skiljer sig mycket från språket i skolan

kan det bli problem för barnet. Vissa elever är vana vid ett tal som består av fullständiga

satser, bisatser och inskjutna satser och korrekta grammatika uttryck. Detta brukar man kalla

för att ha en utvecklad kod. Ett barn med utvecklad kod skulle vid matbordet kunna säga:

”Mamma, vill du vara snäll och ge mig mjölken?” eller ”Kan jag be och få mjölken?” Andra

barn växer upp i hem där man talar i korta, enkla och ofullständiga satser, med så kallad

begränsad kod. Vid matbordet kan det då låta: ”Öhh, mjölken.” eller ”Jag får det.” I skolan

används den utvecklade koden eftersom mycket i skolan är abstrakt och det kräver ett mer

utvecklat språk. Elever från hem där den begränsade koden förekommer kan därför känna sig

främmande för det språk som används i skolan. 

2.4  Andraspråksutveckling
I Sverige lever i dag många människor som talar både två och flera språk till vardags. Att vara

tvåspråkig eller att leva i en familj där flera olika språk talas är inte ovanligt. Tvåspråkighets-

tillägnandet kan ske på två olika sätt. För det första kan man lära sig två språk samtidigt. Detta

brukar man benämna som simultan inlärning, och det sker innan barnet är ungefär tre år. Sker

inlärningen av ett annat språk efter den åldern talar man om en successiv inlärning (Jörgensen,

1995, Arnqvist, 1993 m fl). Jag kommer här endast att behandla successiv inlärning, eftersom

det är det som är relevant för mig som lärare. 
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Rent generellt kan man säga att inlärningsgången för andraspråkstillägnande är densamma

som vid förstaspråkstillägnande. Som vid all språkinlärning spelar psykosociala faktorer stor

roll. Barnet måste känna ett behov av att lära sig språket, känna behov av att vara tillsammans

med personer som talar språket och vilja identifiera sig med dessa. Detta har egentligen större

betydelse än ålder, intelligens eller språkbegåvning (Jörgensen, 1995). Ändå har just åldern

varit omdiskuterad när det gäller andraspråksinlärning. Enligt en allmän uppfattning är barn

bättre på att lära sig språk än vuxna. Vissa forskare har hävdat att det finns en biologiskt

betingad kritisk period för språkinlärning. Om inlärningen börjar efter denna period skulle det

vara omöjligt att nå en fullt infödd nivå. Erik Lenneberg formulerade på 1960-talet en hypotes,

baserad på flera års forskning, att det finns en undre gräns vid två års ålder och en övre gräns

vid cirka tretton års ålder. Efter denna ålder skulle språkinlärningsförmågan avta, enligt

Lenneberg (Viberg i Cerú, 1993). En annan språkforskare, M Long, hävdar också att det finns

perioder som är mer ”sensitive” för språktillägnande. Han säger dock att perioderna infaller

olika beroende på om det gäller uttal eller morfologi och syntax (ibid). Det finns även forskare

som är kritiska till om det finns kritiska perioder för språkinlärning. Ladberg (2000) menar att

man inte generellt kan säga att det är lättare att lära sig ett nytt språk i lägre åldrar. Hon menar

att vi helt enkelt lär oss olika i olika åldrar. Ladberg menar att det är de sidor av språket som

lärs in tidigt i livet som blir de stora stötestenarna i vuxen ålder. Barn har lättare att lära sig

vissa delar av språket, nämligen uttal, grammatik och automatiserat språk. Nya ord och

kulturell kompetens  har däremot vuxna lättare att lära sig, skriver Ladberg. 
Som vuxen kan du t ex lära dig abstrakta ord som små barn inte kan ta till 
sig. Ibland kan du räkna ut vad ett ord betyder med hjälp av dina tidigare 
kunskaper. Som vuxen har du också lättare att förstå kulturella normer och 
”koder” och t ex välja ord och uttryck som passar för situationen. 
(Ladberg, 2000, s 23).

Barn som tillägnar sig ett andraspråk använder sig av vissa gemensamma strategier, men

naturligtvis finns det individuella skillnader mellan olika barn. När ett barn placeras i en ny

främmande språkmiljö är det vanligt att det genomgår en lång period av tystnad. Perioden kan

vara från några veckor till upp emot fem, sex månader. Barnet lyssnar aktivt och försöker

förstå. Första steget mot en språklig förmåga på andraspråket kännetecknas för många barn av

att de använder hela fraser eller meningar utan att förstå deras betydelse. Frasinlärningen är

viktig för att barnet ska kunna delta i olika sociala sammanhang. Genom att fråga Får jag va
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me?”  har barnet en chans att få delta i leken och på så sätt lära sig mer av språket. Nästa steg

är när barnet börjar producera svenska enligt de ”regler” det omedvetet kommit fram till.

Barnet prövar sig fram och testar sina hypoteser om det nya språket. Barnets (eller den vuxne

inlärarens) varianter av målspråket kallas interimspråk (Bergman m fl, 1992). Det här stadiet

kan ibland ses som ett steg bakåt i utvecklingen. Man talar om att inlärningsgången är U-

formad. De regler som barnet utformar liknar i stort sett förstaspråksinlärarens och de

kännetecknas av en relativt hög grad av förenkling. Barnet övergeneraliserar och undviker

sådana samtalsämnen som kräver uttryck och konstruktioner som det ännu inte behärskar

(Nauclér m fl, 1988). Hos en tvåspråkig person kommer språken på ett eller annat sätt att

påverka varandra. Man brukar tala om två typer av påverkan: kodväxling och interferens.

Spontan kodväxling består mest av att barnet byter ut enstaka ord, oftast substantiv, från ett

språk till ett annat i en för övrigt enspråkig fras (Jörgensen, 1995). Oftast beror kodväxlingen

på att man bara känner till ordet på det ena språket, men det kan också vara så att ett ord bara

finns på det ena språket. Kodväxling sker oftast när barnet talar med en person som de vet är

tvåspråkig. Det visar att kodväxlingen då inte är slumpmässig eller tyder på bristande

språkförmåga. Tvärtom kan det visa att talaren vill skapa en känsla av etnisk samhörighet.

Med interferens menar man att ett språk ofrivilligt påverkar det andra språket. Weinreich

definierar det som ett fenomen som förekommer bland tvåspråkiga personer då de avviker från

normerna i ett språk på grund av att de har kännedom om mer än ett språk (Weinreich, 1953 i

Svensson, 1998). Interferens kan förekomma inom alla delar av språket, men rent generellt

kan sägas att det är ytterst ovanligt att interferens förekommer när det gäller uttalet. Barn som

blandar ihop ord och grammatik på de båda språken, kan i allmänhet hålla isär språkljuden.

Vanligast är lexikal och syntaktisk interferens. Ordföljd och prepositioner verkar vara de

områden som är svårast att hålla isär (Jörgensen, 1995). 

Även om det finns många likheter mellan första- och andraspråksinlärning finns det också

viktiga skillnader. De största skillnaderna ligger inom grammatiken och då främst när det

gäller ordföljd och böjningsmorfologi. Andraspråksinlärare har exempelvis svårt att lära sig

genus på substantiven (en eller ett). Jämförande studier visar att fel i genusvalet är ovanligt

hos små barn som lär sig svenska som förstaspråk, medan sådana fel är vanliga, och tenderar

att försvinna långsamt, hos andraspråksinlärare (Viberg i Cerú, 1993). 
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Man lär sig inte ett språk på bekostnad av ett annat. Det har flera språkforskare konstaterat.

Gunilla Ladberg skriver att ”[o]m någon har svårt att lära sig ett språk så beror det inte på att

ett annat språk hindrar, eller att det är ’för mycket’ av något annat språk. Det beror på att

förutsättningarna för det språket är dåliga.” (Ladberg, 1994, s 16). Den kompetens som barn

tillägnar sig under de första åren, ungefär före skolåldern, brukar kallas den språkliga basen.

Uttal, grammatik och flytande tal är basens huvudsakliga beståndsdelar. Det som man kan lära

sig språkligt, efter det att den språkliga basen är lagd, kallar man för den språkliga

utbyggnaden. Språklig utbyggnad kan pågå under hela livet. Den språkliga basen kan ett barn

tillägna sig på i princip hur många språk som helst. Det har heller ingen betydelse om den

språkliga miljön är torftig. Det som blir lidande då är inte basen utan den språkliga

utbyggnaden (Ladberg, 2000).

Att lära sig ett nytt språk handlar inte bara om att lära sig tala, läsa och skriva på ett nytt språk.

Språk är också kultur och den pragmatiska delen av språket blir extra tydlig när man lär sig ett

nytt språk. Som exempel kan ges ordet hund. För de flesta svenska barn betyder en hund ett

mjukt och gulligt djur som man kan busa och kela med. För ett barn uppvuxet i Korea betyder

hund kanske en god måltid, medan hund för ett latinamerikanskt barn betyder en smutsig

varelse, full av loppor, som man ska akta sig för. Personer som har lärt sig flera språks

kulturella betydelse brukar man säga vara kognitivt flexibla. De vet att ord har olika laddning i

olika språk. Under lång tid hävdades att tvåspråkighet inte var bra för barns intellektuella

utveckling. Man sade att barnet blev halvspråkigt, det vill säga det skulle inte behärska något

av språken, vilket skulle medföra en sämre allmän utveckling. Senare forskning har visat att

det inte finns några belägg för att tvåspråkiga barn skulle prestera sämre, just för att de är

tvåspråkiga. Dåliga testresultat har i stället kunnat härledas till att barnen kommit från familjer

med sämre social status, eller att de fått utföra tester på det språk som de var svagast på

(Svensson, 1998). Ann-Katrin Svensson anser att skolans attityd mot elever som håller på att

bli tvåspråkiga måste bli mer positiv. Ofta sätts problemen i centrum när barnet inte förstår

vad som sägs. 
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Att en individ, som ska leva i kanske 85 år, har lite språkproblem under några 
år i barndomen behöver inte vara någon katastrof. Om individen däremot lever 
i en socialt fattig miljö med lite stöd och stimulans och dessutom bemöts som en 
förlorare i samhället är det avsevärt mer problematiskt. Risken är då stor att denna
individ blir en förlorare (Svensson, 1998, s 184-185).

2.4.1 Vad kan skolan göra?

När barnet börjar skolan förväntas det tala flytande och kunna det mesta av språkets uttal och

grammatik. Bara en viss finslipning återstår. På elever från språkliga minoriteter kan vi inte ha

samma förväntningar. Den som inte undervisas på sitt modersmål har från början en svårare

uppgift i skolan. Vad kan då skolan göra för att underlätta andraspråksinlärningen?

Språkforskaren Stephen Kraschen skiljer mellan två typer av inlärning: dels medvetet

inlärande (learning) av grammatiska regler, dels uppbyggnaden av den mentala grammatiken,

vilket han kallar tillägnande (acquisition). Det senare, menar Krashen, gynnas bäst om eleven

får möta ett rikt och varierat språk på lagom nivå. Inflödet måste ligga ett steg över elevens

egen språkförmåga och ha ett mentalt meningsfullt innehåll. En del av inflödet bearbetas av

eleven och blir till intag. Krashen menar vidare att en forminriktad undervisning är av föga

värde. Undervisningens viktigaste uppgift är i stället att förse eleven med rätt sorts språkligt

råmaterial, och veta vilket som är en lagom hög nivå (Bergman m fl, 1992). 

Enligt Jim Cummins har läraren stor betydelse för en framgångsrik andraspråksundervisning.

Enligt Cummins är interaktionen mellan lärare och elev A och O för andraspråkselevernas

språk- och kunskapsinhämtande. Det är läraren som avgör maktförhållandena, och som bidrar

till elevens syn på sig själv och sin omgivning. Cummins skriver:
… i interaktionen mellan lärare och elev måste elevens kognitiva engagemang 
vara maximalt om de ska göra studiemässiga framsteg. Likaledes måste interaktionen 
mellan lärare och elev bejaka elevens kulturella, språkliga och personliga identitet för 
att man ska skapa förutsättningar i klassrummet för att eleverna helhjärtat ska vilja 
satsa av sig själva i inlärningsprocessen. /…/Elever från marginaliserade sociala grupper 
har tidigare sällan fått denna känsla av bekräftelse och respekt för sitt språk och sin kultur
av sina lärare. Följaktligen har de också mycket sällan fått ge uttryck för sin intellektuella
och personliga begåvning i skolan (Cummins i Nauclér, 2001, s 94-95).

Vad en framgångsrik andraspråksundervisning ska innehålla eller hur den praktiskt ska

utformas finns det naturligtvis många olika uppfattningar om, och jag tänker inte gå in

närmare på dem. Det som är viktigt är att läraren är medveten om hur inlärningen går till och
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hur man kan bedöma vilken nivå eleverna befinner sig på för att kunna möta eleven där den

befinner sig (Skolverket, 2000). Sedan 1995 är svenska som andraspråk ett eget ämne i

samtliga skolformer med egna kursplaner och betygskriterier. Det är även viktigt att

modersmålet eller familjens språk hålls levande, och även där har skolan ett ansvar. Många

föreställer sig helt felaktigt att det finns en motsättning mellan att barnet utvecklar familjens

språk och att det utvecklar det svenska språket. Det tål att upprepas att ett språk aldrig ersätter

ett annat. Skolan har skyldighet att ordna modersmålsundervisning om det finns ett visst antal

barn som talar samma språk. Gunilla Ladberg anser att modersmålet ofta får för liten tid i

skolan, och att det schemamässigt läggs på ett för eleven ofördelaktigt sätt. Undervisningen

ligger ofta efter ordinarie skoltid och för många elever kan det kännas svårt att gå iväg och ha

lektioner när kamraterna är lediga, anser Ladberg. Hon menar också att modersmålläraren är

en ofta outnyttjad resurs, både när det gäller det rent språkliga och på det sociala planet.

Modersmålsläraren har ju egna erfarenheter både av att lära sig ett nytt språk och vad det

innebär att sakna sitt hemland och sina släktingar (Ladberg, 2000). Det är också viktigt att

skolan stöttar och uppmuntrar föräldrarna till andraspråkseleverna att tala det språk hemma

som de behärskar bäst. Det finns föräldrar som tror att det hjälper sina barn att få en bra

svenska genom att enbart tala svenska hemma, trots att de har svårt att uttrycka sig på det

språket. Ann-Katrin Svensson skriver:

Om föräldrarna talar till barnet på det språk som de är bäst på överför 
de känslan för språket till barnet. Det ger också barnet förståelse för 
förälderns och sitt eget ursprung, kulturarv m.m. Om den vuxne inte fullt ut 
behärskar det språk som används mellan barn och föräldrar, kan det bli ett
hinder i kontakten dem emellan. (Svensson, 1998, s 189.)
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3  Metod
Ansatsen i min studie är kvalitativ. S. B. Merriam menar att ett kvalitativt angreppssätt har

som huvudsyfte att förstå innebörden av en viss företeelse eller upplevelse. Utgångspunkten är

att det inte finns en enda och objektiv sanning som går att mäta. Merriam uppger fyra

egenskaper som kännetecknar en kvalitativ studie:

1. Forskaren är mer intresserad av process än av resultat eller produkt.

2. Forskaren är intresserad av hur människor upplever och tolkar sina upplevelser och

hur de strukturerar sin sociala verklighet.

3. Forskaren är främsta instrumentet för insamling och analys av data. Forskaren är

också sensitiv och flexibel gentemot kontexten.

4. Kvalitativa studier inbegriper oftast fältarbete, i form av intervjuer, observationer eller

liknande (Merriam, 1994).

Anledningarna till att jag valde den kvalitativa ansatsen är att denna stämmer väl överens med

de personliga mål och intressen jag har. De egenskaper som Merriam uppger ovan (framförallt

de två första) är mycket viktiga för mig.  

För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av olika tillvägagångssätt för att

samla information.

3.1 Intervjuer
Ett av dessa sätt var de halvstrukturerade intervjuer jag gjorde med fem pedagoger i förskola

och skola. Intervjuerna genomfördes under fyra veckor hösten 2002. Urvalet av informanter

hade då gjorts av mig, och jag kontaktade de utvalda per telefon eller genom personligt besök.

Samtliga tillfrågade sade ja till att bli intervjuade. Informanterna fick sedan ett brev där jag

presenterade mig själv och vad syftet med min undersökning var. I brevet fanns också en 

översikt över de frågeområden jag ville ta upp (se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes under

samtalsliknande former. Man kan som forskare välja att använda sig av strukturerade eller

ostrukturerade intervjuer. I en strukturerad intervju följer man ett i förväg standardiserat

frågeformulär, nästan som en enkät. I den ostrukturerade intervjun finns inte några i förväg

nedskrivna frågor alls, utan intervjun genomförs som ett samtal där respondenten i hög grad

styr vad som tas upp. Fördelen med de strukturerade intervjuerna är, speciellt om man är ovan
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som intervjuare, att de är lättare att genomföra, och det är även lättare att få överblick över

svaren. Nackdelen är att det är intervjuaren som bestämmer frågorna och det kan medföra att

man missar viktig information från respondenten (Bell, 1995). I en ostrukturerad intervju

däremot, kan respondenten leda in samtalet på områden som kan ge massor av viktig

information. De ostrukturerade intervjuerna är svårare att genomföra och tar också längre tid

att analysera (ibid.) Jag valde ett mellanting – en halvstrukturerad intervju. I en

halvstrukturerad intervju vill man ha viss information från samtliga informanter. Därför måste

man ha ett antal frågor eller frågeområden som ställs till alla. Ordningsföljden eller den exakta

ordalydelsen är dock av sekundär betydelse (Merriam, 1994). Jag följde en intervjuguide där

jag hade skrivit ner vissa temaområden. Dessa temaområden var sedan underlag för mina

”frågor”. Jag försökte hålla mig till intervjuguidens ordningsföljd, men i några fall ledde

informanternas svar in på andra områden som gjorde att ordningsföljden rubbades något.

Eftersom jag genomförde intervjuer med två olika kategorier pedagoger (deltagit och ej

deltagit i projektet) kunde inte mina frågeguider se exakt likadana ut. Det är ändå viktigt att

guiderna är jämförbara även om de inte behöver vara identiska (Trost, 1997). Jag använde mig

därför av två olika intervjuguider (se bilaga 2). Eftersom jag hade svårt att få tag i informanter

i respektive urvalsgrupp, såg jag heller ingen möjlighet att genomföra några provintervjuer.

Däremot lät jag två personer med pedagogisk utbildning läsa frågorna för att upptäcka

eventuella oklarheter. Samtliga intervjuer, genomfördes i anslutning till informanternas

arbetslokaler. Jag hade i god tid sett till att vi skulle få sitta ostört och så blev det i samtliga

fall. Jag använde bandspelare för att få med allt som informanterna sade. Det innebar att jag

slapp anteckna och kunde koncentrera mig på samtalet. De inspelade intervjuerna

transkriberades sedan näst intill ordagrant, med en viss språklig korrigering. Kvale menar att

frågan om vilken stil en utskrift ska ha beror på vad utskriften ska användas till. Om den ska

ge ett allmänt intryck av informanternas åsikter bör man redigera texten så pass att den blir

begriplig (Kvale, 1997). Jag har alltså valt att redigera informanternas uttalanden för att de ska

bli mer lättöverskådliga för min sammanställning. Jag har också valt att göra vissa

korrigeringar med hänsyn till att informanterna har haft möjlighet att läsa och godkänna

intervjuerna.  I annat fall kan det bli som Kvale skriver:
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Vissa intervjupersoner kan få en chock när de läser en intervju 
med sig själva. Den ordagrant utskrivna intervjun kan framstå som 
ett osammanhängande och förvirrat tal och till och med tyda på lägre 
förståndsgåvor  (Kvale, s 158, 1997).

Utskrifterna resulterade i mer än femtio sidor skrivet material. Ur detta har jag sedan

sammanställt vad informanterna sagt. Det innebär att jag har tagit upp ett frågeområde i taget

och där låtit samtliga informanters tankar och åsikter komma till tals. Detta gör i en löpande

text där jag väver in citat från informanterna. För att det tydligt ska framkomma vad som är

citat har jag valt att skriva dem i blockcitat med kursiv stil. Blockcitat med rak stil är precis

som tidigare textcitat.

3.2 Observationer

I min undersökning har gjort också använt mig av deltagande observationer. Som observatör

vill man sträva efter en viss distans gentemot den grupp som ska observeras för att inte

påverka objektiviteten för mycket. Som deltagande observatör kan man inte vara osynlig och

man måste vara medveten om att ens närvaro kommer att påverka den verklighet man ska

försöka hålla sig neutral till (Bell, 1995). Som deltagande observatör kan det vara svårt att ta

ett steg tillbaka och anta rollen som observatör, speciellt om man är bekant med den

observerade miljön eller de personer som ska observeras. Deltagande observationer kan därför

kritiseras som metod just för att den är subjektiv (ibid). Det är viktigt att man är medveten om

farorna med detta när man gör deltagande observationer. Jag bedömde ändå att en deltagande

observation skulle vara det som störde barnen minst. De var vana vid att många olika vuxna är

med i de olika aktiviteterna och skulle enligt min bedömning reagera mer om jag skulle sitta i

ett hörn och sitta och anteckna. Under en hel dag har jag deltagit i olika aktiviteter i olika

barngrupper. Vid två olika tillfällen har jag också deltagit i de möten som den

projektansvarige ordnat tillsammans med representanter från skola, förskola, kyrka, BVC och

bibliotek. Min roll har då varit att observera vad som sades, och under tiden föra

fältanteckningar över det som var relevant för mitt arbete. Jag har alltså inte deltagit i

diskussioner eller samtal som rör språkprojektet. Jag ansåg det ändå viktigt att delta passivt i

så många projektaktiviteter som möjligt, för att få en bred och objektiv bild av projektet. Jag

har vid två olika tillfällen besökt det så kallade språkotek som finns i en stadsdel i närheten av
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den stadsdel där min studie genomfördes. Det första besöket gjordes i sällskap med

språkprojektets ledare och ytterligare en person. Anledningen till besöket var att personal

inom språkprojektet höll på att bygga upp ett språkotek i sin egen stadsdel, och ville ha

inspiration och vägledning av de två kvinnor som ansvarar för språkoteket. Min egen roll vid

detta besök var observatörens. Resultaten från observationerna redovisas inte explicit, utan

dessa (tillsammans med ytterligare data) ligger till grund för den beskrivning av språkprojektet

som jag gör i min resultatdel. Vid det andra besöket hade jag själv kontaktat den ena av

kvinnorna för en intervju. Intervjun genomfördes i språkotekets lokal då jag även fick se en

del av språkotekets material. Jag följde även här en intervjuguide (bilaga 3) och själva

genomförandet av intervjun gick till på samma sätt som jag beskrivit ovan. Resultatet från den

intervjun redovisas inte tillsammans med övriga intervjusvar, utan dessa redovisas också i

avsnittet om språkoteket. 

3.3  Urval

När det gäller min empiriska undersökning bestämde jag mig tidigt för att göra vissa

avgränsningar. Språkprojektet som jag har studerat är ett projekt med många inblandade, bland

annat skolan år 1-3, förskolan åldrarna 1-5 år, biblioteket, barnavårdscentralen och kyrkan. Jag

har valt att bara koncentrera mig på den del av projektet som genomförs i skolan. Det beror

inte på att jag anser att dessa övriga delar av projektarbetet är oviktigt, utan på att jag som

blivande 1-7-lärare velat fokusera på åldrarna sex till nio år (förskoleklass samt år 1-3). Jag

har därför valt att bara söka kunskap hos pedagoger som arbetar med dessa åldergrupper. Jag

har också valt att avgränsa mig geografiskt. Spåkprojektet omfattar två ”skolenheter”, och jag

har valt att bara ta med den ena. Motiveringen till detta är att den ena skolan bara var i

initialskedet av projektarbetet när jag började min undersökning. Det hade därför varit

missvisande att jämföra intervjuer när pedagogerna är i olika skeden, några som arbetat länge

och några som just påbörjat arbetet. Urval av pedagoger som skulle intervjuas gjordes efter

förfrågan hos den person som är projektansvarig i området. Genom henne fick jag en lista över

pedagoger med utbildning som alla arbetar med barns språk i de lägre åldrarna. Listan innehöll

namn på personer som både var delaktiga i språkprojektet och som inte var det. Min

målsättning var från början att intervjua två personer från respektive yrkeskategori, svenska 2-
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lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Målet var också att av dessa skulle hälften vara

deltagare i projektet, hälften inte. Det visade sig vara svårt att hitta informanter som uppfyllde

alla de kraven. Inom förskolan arbetade samtliga förskollärare och fritidspedagoger med

projektet. Det blev därför svårt att hitta någon som inte jobbade med projektet. När det gäller

svenska 2-lärare var förhållandet motsatt. Det är för det första betydligt färre svenska 2-lärare

än förskollärare och fritidspedagoger som arbetar på skolan. Dessutom var det så att ingen av

de två svenska 2-lärare jag intervjuade, idag arbetar aktivt med projektet. För att inte

pedagoger från förskoleklasserna skulle bli alltför överrepresenterade i undersökningen valde

jag därför att bara intervjua tre pedagoger därifrån. Jag har alltså intervjuat fem pedagoger, två

förskollärare, en fritidspedagog och två svenska 2-lärare (se tabell 1). Intervjun med den

ansvariga från språkoteket ingår alltså inte i detta urval. 
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Tabell 1

Informanternas utbildning och arbetsuppgifter

Namn
                

Grund-
utbildning

Övrig 
utbildning

Nuvarande
arbetsuppgifter

Har gått
intern

utbildning

Deltar i
projektet i

dag

Agneta Fritidspedagog-
examen

Konstfack Förskoleklass och
fritidshem inom
enheten. Kulturarbete 
(bild) inom hela
kommunen

Ja Ja

Bodil Förskollärar-
examen

Förskoleklass och
fritidshem inom
enheten

Ja Ja

Cecilia Lågstadielärar-
examen

Svenska 2-lärare 
och speciallärare för
år 1-3

Nej Nej

Disa Småskollärar-
examen

40 poäng
svenska som
andraspråk

Svenska 2-lärare för år
1-3

Ja Nej

Elsa Förskollärar-
examen

Anstalts-
pedagog

Förskoleklass och
fritidshem inom
enheten

Ja Ja
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3.4 Forskaretik
Humanistiska – samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog 1990 vissa etiska principer som

ska skydda de individer som deltar i olika typer av forskning. Dessa kan sammanfattas i fyra

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet

(Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1996). Jag anser att jag i min

undersökning uppfyllt alla fyra kraven. Informanterna har fått både skriftlig och muntlig

information om undersökningens syfte innan de intervjuades (informationskravet). De

informerades om att de hade möjlighet att avbryta och ställa frågor under intervjuns gång. De

fick också möjlighet att läsa utskrifterna av de bandade intervjuerna och där komma med

synpunkter (samtyckeskravet). När det gäller konfidentialitetskravet har jag varit noga med att

inte använda autentiska namn, varken på personer eller platser. De kassettband som användes

vid intervjuerna förvarades oåtkomligt för obehöriga och har förstörts efter transkriberingen.

Materialet kommer inte heller att användas vid annan forskning utan informanternas

medgivande (nyttjandekravet).

3.5 Metoddiskussion

Jag anser att mitt metodval varit bra för den form av studie jag gjort. Genom att jag deltagit i

så många olika aktiviteter och genomfört djupa samtalsliknande intervjuer har jag fått en både

bred och djup bild av den miljö och de människor jag velat studera. Det finns som jag tidigare

skrivit en fara med att vara så pass deltagande som jag varit i min undersökning. Jag är

medveten om att mina tolkningar har färgats av de samtal jag fört med informanter och de

olika intryck jag fått när jag suttit med i olika träffar och möten. 

Mitt urval var ganska litet vilket kan medföra att det blir svårare att se mönster. Att antalet

informanter inte blev fler är beklaglig, men jag ansåg det vara viktigare att få en balans mellan

de olika yrkeskategorierna än att ha med så många informanter som möjligt. För att öka

tillförlitligheten har jag också låtit mina informanter läsa och godkänna sammanställningen av

intervjusvaren.
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4  Resultat
Jag inleder mitt resultatavsnitt med en beskrivning av den miljö där det studerade

språkprojektet genomförs (avsnitt 4.1). I avsnittet markerat 4.2 följer en kort beskrivning av

själva språkprojektet och dess syfte. Därefter följer avsnitt 4.3 där jag beskriver det så kallade

språkotek som finns i en stadsdel i närheten av den stadsdel där projektet pågår. I avsnitt 4.4

har jag sammanställt intervjusvaren med de fem pedagogerna i Bergsnäs. För att göra

sammanställningen mer lättöverskådlig har jag delat upp den i sju temaområden. Jag har också

valt att analysera och tolka varje temaområde för sig. Det innebär att mina tolkningar av

intervjuerna kommer i direkt anslutning till varje temaområde 

4.1 Bakgrund
Den skola där jag genomfört min forskningsstudie ligger i en förortsstadsdel i en medelstor

kommun i Sverige. Jag har valt att kalla stadsdelen Bergsnäs. Från kommunens hemsida har

jag hämtat statistiska uppgifter om både stadsdelen och kommunen som helhet. Utifrån dessa

uppgifter har jag gjort den tabell som presenteras nedan (tabell 2). Observera att andelen

utländska medborgare i området inte säger hur stor andelen invandrare är. I dagligt tal säger vi

ofta att en person är invandrare, har invandrarbakgrund eller liknande. En enhetlig definition

på begreppen finns inte. Enligt Nationalencyklopedin är en invandrare en ”person som flyttar

från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige

minst ett år”. Begreppet invandrare förekommer inte i utlänningslagen. Det är opreciserat,

varför det inte går att uttala sig om antalet invandrare utan att ange om man avser personer

som är utländska medborgare, utrikes födda eller medlemmar av andra generationen inflyttade

(dvs. personer som själva är födda i Sverige men med minst en utrikes född förälder). I slutet

av 1960-talet valdes termen invandrare medvetet som ersättning för det negativt laddade ordet

utlänning. Bostadsbebyggelsen i Bergsnäs består nästan enbart av flerbostadshus. Vid

årsskiftet 2000/2001 fanns drygt 4000 lägenheter, varav 14 % var bostadsrätter och resterande

hyresrätter. I stadsdelen bor drygt 8000 människor. I den kommun där Bergsnäs ligger har 15

% av kommuninvånarna utländsk bakgrund. Av dessa är 57 % födda utomlands och 43 %

födda i Sverige. I fyra av kommunens stadsdelar (däribland Bergsnäs) har mer än 25 % av

invånarna utländsk bakgrund. Mellan 1984 och 1999 har kommunen tagit emot mellan 4000



- 43 -

och 5000 flyktingar. Under 80-talet dominerade den iranska gruppen och under 90-talet

personer från Bosnien-Hercegovina samt Jugoslavien. I Bergsnäs finns en högstadieskola, två

F-6-skolor samt en religiös friskola. Den skola som deltar i min undersökning tillhör en så

kallad resultatenhet där även barn i åldrarna 1-6 år ingår. I enheten finns 555 barn inskrivna

och 146 personer arbetar där.1 Skolan är en skola med många olika kulturer och olika språk. I

januari 2002 fanns tjugosex olika språk, förutom svenskan, representerade på skolan (enligt en

sammanställning som svenska2-lärarna på skolan gjort). 

                                                          
1 Här inkluderas även barn på förskola, dagbarnvårdare och särskola. Personal är alla verksam personal inom
enheten, även administration, vaktmästeri och kök.
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Tabell 2

Jämförande statistiska uppgifter

Utländska medborgare 2001-12-31, %
Hela kommunen Bergsnäs
        3,93     12,13

Utbildningsnivå år 2000,  20 - 64 år, %
Hela kommunen Bergsnäs

Förgymnasial utb     16       33
Gymnasial utb          43       47
Eftergymnasial utb     39       17
Uppgift saknas               1         3

Inkomst 1999
Hela kommunen Bergsnäs

Arb.mkn.stöd
16 år-, %      13,7      23,0
Fam. m social-
bidrag, %       5,9      17,2
Disp fam.inkomst
20 år-, kr 205 500 151 300

Bostäder
Hela kommunen Bergsnäs

Småhus, % av totala
husbeståndet      34                                0,8
Övriga hus, % av totala
husbeståndet      66    99,2

Förvärvsarbetande år 2000, 16-64 år, %
Hela kommunen Bergsnäs

Totalt      69,9     55,0
Män      71,9     60,3
Kvinnor      67,8     49,6
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4.2  Språkprojektet i Bergsnäs

I den kommun där jag gjort min studie pågår ett utvecklingsprojekt för barn och ungdomar.

Projektet är ett samarbete mellan kommun och landsting och ska hålla på under tre år.

Projektet, som startade 2001, pågår i fyra av kommunens stadsdelar. Varje stadsdel har en

projektledare som har till uppgift att stödja och driva arbetet framåt. Meningen är att … 

… [p]rojektet ska starta försöksverksamheter, pröva nya arbetsmetoder och försöka 
utveckla samarbetet mellan olika verksamheter. Allt för att göra barns och ungdomars 
livssituation bättre. (Ur informationsfolder som skickats till alla hushåll i de fyra stadsdelarna). 

Varje stadsdel har själv utformat olika delprojekt. I stadsdelen Bergsnäs är ett av delprojekten

ett språkprojekt. Själva språkprojektet  har pågått under tiden 2002-01-01 – 2002-12-31, men

tanken har hela tiden varit att det som startats i projektets namn ska fortsätta även i framtiden.

Flera olika verksamheter i stadsdelen har deltagit; två resultatenheter (skola + förskola),

barnavårdscentral, kyrka och bibliotek. I en överenskommelse mellan barn- och

ungdomsnämndens kansli och de båda resultatenheter som deltar i språkprojektet kan man

bland annat läsa:

Projektet syftar till att fördjupa personalens kunskaper när det gäller 
att möta förskolebarn med bristfällig språkutveckling. Projektet skall 
också utveckla och förbättra arbetsmetoder och arbetsformer som på
ett adekvat sätt kan möta dessa barn så att deras språkutveckling kan 
stärkas och förbättras. (Diariefört kommundokument 2002-05-28). 

Barn- och ungdomsnämnden har gett ekonomisk ersättning för att genomföra projektet. De

tolv personer som varit de mest drivande i språkprojektet har erhållit 70 000 kronor för att

delta i en tvådagars konferens om att arbeta med barn i tvåspråkighet. 100 000 kronor har

utbetalats för att dels utbilda personalen, dels bygga upp ett så kallat språkotek i området.

Utöver detta har man fått 50 000 kronor till kompetensutbildning för personalen. Utbildningen

har köpts in av ett utbildnings- och konsultföretag som drivs av två kvinnor. Det är samma

personer som startat och driver ett så kallat språkotek i en närliggande stadsdel. Språkoteket,

det material som finns där och inte minst det arbetssätt som dessa två kvinnor utarbetat, har

haft en framträdande roll vid utbildningen. Utbildningstillfällena har sett lite olika ut beroende
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på vad som efterfrågats. Den första utbildningsomgången omfattade i stort sett all personal i

förskola och förskoleklass samt några inbjudna special- och svenska 2-lärare. Den

utbildningen startade redan hösten 2001 och pågick vid fyra tillfällen ungefär en gång i

månaden. Utbildningen innehöll cirka tre timmar föreläsning och resten av tiden ägnades åt

praktiskt arbete i form av tillverkning av språkmaterial. Under hösten 2002 har även

modersmålstränarna genomgått samma utbildning.

4.3  Språkoteket i Dalstorp

I en annan stadsdel i samma stad, här kallad Dalstorp, finns sedan två år tillbaka ett så kallat

språkotek. Språkoteket är en hjälp för personalen i förskolan att språkträna barn som har ett

annat modersmål än svenska, men även för de barn som behöver stöd i sin språkutveckling av

andra orsaker (kommunens hemsida). På språkoteket kan personal i förskola och skola låna

material som kan användas i barngruppen, men också få råd och stöd hur de ska arbeta

konkret. Språkoteket i Dalstorp drivs av två kvinnor, Fanny och Gisela (fingerade namn).

Dessa två kvinnor driver också ett eget företag som säljer utbildning, handledning och

konsultverksamhet, när det gäller arbete med barns språk. När språkprojektet i Bergsnäs

startades ville man ha ett liknande språkotek även där. I överenskommelsen mellan barn- och

ungdomsnämndens kansli och de båda resultatenheter som deltar i språkprojektet kan man

läsa:
Inom ramen för projektarbetet skall ett ”språkotek” byggas upp. Språkoteket
skall utnyttjas av alla barn i [Bergsnäs]. Där skall finnas material, litteratur och 
tillgång till kompetens inom språkområdet. Språkoteket skall sedan utgöra en 
permanent del av [de båda resultatenheternas] verksamhet. (Diariefört kommundokument
2002-05-28). 

Ett språkotek har därför, under sommaren och hösten 2002, i ordningsställts i Bergsnäs. Under

den tid jag gjorde min fältundersökning var detta språkotek inte färdigt. Jag har därför valt att

beskriva dess förebild, det vill säga språkoteket i Dalstorp. Beskrivningen grundar sig dels på

två personliga besök där, dels på en intervju med en av de ansvariga kvinnorna, Fanny. 

I början av 1990-talet ökade antalet invandrare i kommunen kraftigt och detta avspeglades

även i barngrupperna. Fanny berättar att det var svårt för många barn att göra sig förstådda och
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att vara en i gruppen. Efter mycket diskuterande inom personalgrupperna, och ett antal olika

fortbildningar och föreläsningar, insåg personalen att en riktad verksamhet var det som skulle

gynna barnen bäst. Fanny och hennes kollega Gisela bestämde sig för att söka projektpengar

för att starta en språkförskola. Man ville jobba med ett fåtal barn efter de behov dessa barn

hade. De fick så småningom pengar från Socialstyrelsen för att starta ett språkprojekt med 6-

åringar. Barnen var testade av svenska 2-lärare på skolan och hade därefter indelats i olika

grupper efter behov. Efter tretton veckors språkträning med Fanny och Gisela testades barnen

igen och resultatet var positivt. Det medförde att Fanny och Gisela fick fortsätta på samma

sätt, men nu även med femåringar. Enligt Fanny var det vid den här tidpunkten grunden för

språkoteket och dess tanke lades. 

Så fort vi såg … hur ska vi kunna göra nu för att hjälpa det här barnet som har så svårt 
med det här och det här, så försökte vi hitta på ett material som skulle hjälpa till med det, 
och så använde vi det i gruppen. Och det var ett väldigt bra sätt för vi fick ju jättemycket 
material då som vi märkte att vi kunde använda på alla barn i princip. Vi ville arbeta visuellt 
för att barnen skulle förstå vad vi pratade om. Med sagor och sånger hade vi alltid bilder 
och saker. (Fanny). 

Under slutet av 1990-talet ökade andelen invandrare igen och personalen ansåg att den riktade

verksamheten inte var nog. 

Men sen ökade ju antalet invandrarbarn också hela tiden, och så till slut så tyckte man i 
området att det räcker ju inte med det här antalet barn som ni tar här, utan vi skulle behöva 
sprida det här ytterligare, och då diskuterade vi olika former för det. Men vi tyckte nog att 
vi skulle försöka söka pengar till ett nytt projekt och det gjorde vi genom EU. (Fanny). 

De fick medel som räckte för att arbeta med fyra arbetslag i förskolan, åldrarna 1-5 år. Fanny

och Gisela höll i projektet som bland annat innehöll inbjudna föreläsare som pratade om barns

språkutveckling, munmotorik och speciella observationspunkter som man ska titta på när man

är osäker på ett barns språkutveckling. De gjorde upp en handlingsplan för det språkliga

arbetet och ett bedömningsformulär som skulle användas vid överskolningssamtal2. Under

tiden som dessa två kvinnor arbetade med barnen hade ett gediget material vuxit fram, och

många gånger kom personal från de olika förskolorna och ville låna materialet. Fanny och

Gisela ville inte låna ut sitt eget material, eftersom en bärande tanke med det är att det ska vara

                                                          
2 Med överskolningssamtal menas här de samtal personalen har i samband med att ett barn flyttas över från
förskola 1-5  till förskoleklass. 
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lättillgängligt och snabbt kunna plockas fram. Däremot väcktes tanken om att göra ett liknande

material för utlåning. De började tillverka material och tänkte att det skulle kunna användas

från ett års ålder och uppåt. Det är detta material som idag finns för utlåning på språkoteket.

Materialet delas in efter sex olika teman: kroppen, kläder, hygien, frukt och grönt, vardagsord

samt djur. Inom varje tema finns en ordlåda med bilder på orden. Inom varje kategori skiljer

man genom märkning, på de ord som är viktigast att lära sig först och de ord som man bör

kunna i ett senare skede. Bilderna kan användas på flera olika sätt, både till lekar, sånger och

ramsor. Till varje tema finns också ett antal språkpåsar som innehåller material för olika lekar

och övningar. I påsarna finns förslag på sagor, sånger, ramsor eller lekar som passar till temat.

På språkoteket har varje temaområde en egen hylla med olika material som kan användas, men

här finns också spel, sångböcker, material för ljudövningar och facklitteratur för personalen.

Fanny betonar att det är viktigt att övningarna är lustfyllda. 

Det ska inte vara så att barnet upplever det som träning utan alltihopa är lek. (Fanny).

Det är också viktigt att barnet känner sig tryggt och inte pressas till att tala innan det är moget.

Därför innehåller varje påse många olika uppmaningsövningar, till exempel att krama nallen

eller att lägga trollet bakom dörren. När barnet är tryggt kommer det att prata självmant, säger

Fanny. När man arbetar med påsar och lådor är det viktigt att man tar upp sakerna, benämner

dem och pratar om dem. Efter hand får det bli lite mer avancerat, men det ska hela tiden vara

lekfullt. Däremot får inte barnen leka med materialet utanför själva språkträningen. Det är

viktigt att det känns spännande att titta på det som är i påsen. I dag är allt så snabbt, och det

finns så mycket som fångar barnens uppmärksamhet. Många barn tittar mycket på teve och

även små barn håller på med dataspel, säger Fanny. Att ha allting i en liten påse ger spänning,

och vi tycker att vi hittat ett bra sätt att fånga barnens uppmärksamhet, fortsätter hon. En

annan fördel är att barnet får en närhet med den vuxne, men inte på ett sätt som ”suger”

fröken, som det annars lätt kan bli när man inte förstår och behöver hjälp hela tiden. 

Tanken med de olika temaområdena är att man börjar arbeta med ett område i taget på

höstterminen, men att man sedan hänger kvar med små övningar på de genomgångna

områdena kontinuerligt. 
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För det är ju så viktigt att vi säger de här orden många, många gånger. Man pratar om 
60, 70 gånger tills ett barn kan börja använda ordet själv. Och det betyder att vi måste 
upprepa det många gånger. Så därför har vi också sagor och sånger på olika sätt. (Fanny).

Fanny säger att barn ofta vill göra saker och ting många gånger. Det är vi vuxna som tröttnar,

menar hon. Vi ska inte hålla på med så mycket olika, utan vi ska hålla kvar samma ord så det

blir en trygghet. 

Språkoteket har öppet en förmiddag i veckan. Då kan personal på de olika förskolorna och

förskoleklasserna få handledning och låna material. Under den här förmiddagen tillverkar även

Fanny och Gisela nytt material och ser till att allt fungerar. Alla lån registreras i datorn. Det

ger en rad fördelar, anser Fanny. De kan se vilket material som är mest utlånat, men det är

också bra om det kommer ny personal eller vikarie. 

Vi kan ju se vad de har haft tidigare och så. (Fanny).

Under den tid som Fanny och Gisela hållit på med sin verksamhet har intresset utifrån hela

tiden ökat. Många har velat komma på studiebesök och bett om föreläsningar. Till slut blev

situationen ohållbar och Fanny och Gisela beslutade sig för att starta ett eget företag med

inriktning på utbildning och konsultation. De säljer enstaka föreläsningar och paket-

utbildningar, och det är det sistnämnda som sålts till språkprojektet i Bergsnäs. Själva

språkoteket i Dalstorp är dock en kommunal verksamhet, och både Fanny och Gisela arbetar

heltid i den kommunala verksamheten. Företaget sköts på fritiden. 

Även stadsdelen Dalstorp har sökt projektpengar från kommunen för att kunna utveckla sitt

språkotek. Tanken är att materialet ska utvecklas så att det blir mer anpassat till skolbarn.

Lärarna har fått önska lite olika saker som de tycker saknas nu. En del av det materialet som

finns har använts i undervisningen i tyska och engelska, och Fanny menar att man egentligen

kan använda materialet till vilken språkundervisning som helst. Hon är också mycket positiv

till att man i Bergsnäs tänkt på att få med modersmålstränarna redan från början. I framtiden

vill man också hitta ett material som barn och förälder kan arbeta med tillsammans hemma.

Det finns planer på att samarbeta med den utbildning i svenska för invandrarkvinnor som finns
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i området. Genom att förmedla svenska rim och sånger och genom att låta dem låna hem

material kan vi lära mammorna, och det kommer även barnen till del, menar Fanny.

Fanny och Gisela gör en språkbedömning av alla femåringar i området på hösten. De använder

då ett test som de gjort själva. Det är ett test som från början användes av svenska 2-lärarna,

och som vi gjort om till fem- och sexåringar, berättar Fanny. Det är ordförståelse och så finns

det med en del avsnitt där barnen får berätta, så att man hör deras tal lite mera, fortsätter hon.

Det här testet är inte normerat och används därför bara av Fanny och Gisela själva. För övrigt

finns det ett ordtest som egentligen är tänkt för två-, treåringar, men som även kan användas

för äldre barn, och då framförallt på de som håller på att lära sig svenska. Det här testet bygger

på att man så fort man hör ett barn säga, eller märker att det förstår, ett ord går och kryssar för

det i en lista med ord som en treåring ska kunna. Det finns en kolumn för ”förstår” och en

kolumn för ”kan använda”. Det blir ju ett väldigt springande och lappar som sitter överallt,

och så ville vi inte ha det, berättar Fanny. 

Däremot har vi sagt att man kan använda testet på de barn man känner sig osäker på. Det är 
ju väldigt bra att veta vad barnet kan eller inte kan när man gör sin planering. Ibland tror man 
att barnen kan mer än de egentligen gör. Och de här barnen som har ett andra språk de blir 
man lätt lurad av. De brukar kalla det för ytflyt, alltså de använder hela meningar i situationer 
där man alltid använder dem, och de kan inte använda de här orden ett och ett, alltså inte när de 
behöver det.(Fanny).

Man har alltså mycket att vinna på att testa barnen, och det behöver inte vara så jättesvårt.

Man kan ta några barn i taget, säger Fanny.

I den beskrivning om språkoteket som finns på kommunens hemsida kan man läsa att arbetet

riktar sig till barn med annat modersmål, men Fanny säger samtidigt att även ”svenska” barn

med ett svagt språk har deltagit i deras språkgrupper. Vilka barn som ska delta i

språkträningen, alla eller vissa utvalda, är upp till personalen. Hur man vill arbeta med

materialet är också upp till personalen. På språkoteket kan man låna material, få tips och

inspiration, men själva arbetet görs av pedagogerna ute i barngrupperna. Det är det som är

tanken med språkoteket.
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4.4  Sammanställning av intervjuer

I det här avsnittet kommer nu min sammanställning av de fem intervjuer som jag har gjort med

pedagoger i Bergsnäs. Informanterna i min undersökning har alla en pedagogisk utbildning,

vilket framgår av tabell 1. Alla fem arbetar inom samma enhet (läs skola), med barn i åldrarna

6 -10 år. De framhåller samtliga sitt intresse för språk och några av dem har tidigare gått

kompetensutbildningar och/eller deltagit i olika projekt med inriktning på språket.

Informanterna, som samtliga är kvinnor, har fått de fingerade namnen Agneta, Bodil, Cecilia,

Disa och Elsa. Alla fem har blivit erbjudna att delta i den interna kompetensutbildning som

ordnades inom språkprojektet. En av dem, Cecilia, valde i tidigt skede att inte delta i

språkprojektet. Att Cecilia valde att inte delta beror på att hon kände att materialet med ”påsar

och begreppsträning” mest vände sig till förskollärare. Hon säger att hon vet tillräckligt om

detta för att hon ska ha behov av att gå på det igen. 

Det är ju nackdelen med att vara så här gammal i gården så att säga, att man tycker att 
man har varit med om det mesta förut, vilket är en risk för då kan man ju känna att man 
stagnerar, för att man tycker att man vet allt, vilket inte är sant. (Cecilia).

Av de fyra pedagoger som deltog i utbildningen arbetar i dag tre med projektet. En av

kvinnorna, Disa, arbetar i dag inte aktivt i språkprojektet. Samtliga uppger att de fått

information om språkprojektet genom den person som är projektansvarig i området, och som

också arbetar med språkträning i barngrupper inom enheten. Två av informanterna, Bodil och

Cecilia säger att det varit ett önskemål under en längre tid att få arbeta med barns språk. 

Vi ville jobba med barns språk eftersom det är ju många barn med invandrarbakgrund 
här. (Bodil).

Agneta säger att det var många som tog för givet att det skulle bli något med språk inom

projektet i området.

4.4.1  Projektets syfte

Språkprojektets syfte finns formulerat i den skriftliga överenskommelse som gjorts mellan

kommun och de projektansvariga (se kap. 4.2). Informanternas uppfattning om vad som är
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språkprojektets syfte har ungefär samma innehåll. Elsa säger att syftet måste vara att lära så

många barn som möjligt så mycket svenska som möjligt. Elsa säger också att syftet är att man

i samma veva försöker ge föräldrarna ett bättre språk. 

Egentligen är det nog inte något syfte men man får det på köpet så att säga, för att 
man kan låna hem påsar och språkmaterial och sen de föräldrar, särskilt de som 
kommer från andra kulturer, lär sig samtidigt som de använder de här grejorna på sina 
barn (Elsa). 

Både Disa och Cecilia säger att syftet med projektet är att öka ordförrådet hos alla barn i

området. 
Alla barn ska uppnå en bättre språkstandard … alla barn ingår i det här, även de 
duktiga svenska barn som finns. (Disa).

Man ska försöka fostra fram barn som har ett bredare språk, så att säga. (Cecilia). 

Agneta säger att hon tycker att syftet med projektet är att öka hennes egen medvetenhet om

vad som är steg ett. 

Var startar jag? Hur man på ett pedagogiskt sätt stimulerar språket. Det är syftet. 
(Agneta).

4.4.1.1 Sammanfattande tolkning

Syftet kan enligt min tolkning av svaren indelas i två aspekter, som i sig inte utesluter

varandra. Den första aspekten innebär att syftet med projektet är att personalen ska lära sig hur

man arbetar i skolan för att barnet ska få ett bättre språk. Den andra aspekten innebär att syftet

med projektet är att personalen ska hjälpa föräldrarna till ett bättre språk, vilket i sin tur

genererar ett bättre språk hos barnet. 

4.4.2  Pedagogisk plattform

Disa berättar att hon egentligen skulle vilja arbeta lite annorlunda. Hon skulle vilja arbeta

mera med skönlitteratur än hon gör idag. Hon säger att när man läser en skönlitterär bok och

diskuterar den så utökar man ordförrådet i det rätta sammanhanget. Hon tror också att det är

viktigt att få eleverna intresserade av att läsa på egen hand. Disa anser att det är viktigt att ta

tillfällen i flykten, när barnet börjar prata om något. Har en elev varit hos mormor över helgen
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spinner hon vidare på det, plockar fram kartan eller diskuterar vad de ätit för maträtter. När

barnet är intresserat och motiverat blir orden viktiga att lära sig. Disa säger också att hon går

till sig själv när hon tänker på hur barnen lär sig. Disa försöker hänga upp nya ord på något

gammalt och känt, annars fastnar inte orden. Hon vet däremot inte om barnen lär sig på samma

sätt. 

Ungefär samma tankar har Cecilia. Hon säger flera gånger att barnet måste vara moget och

motiverat att lära sig, annars fastnar inte kunskaperna. Cecilia säger att hon tror att språk är

rätt så komplicerat och att vi lär oss i livet. Cecilia säger vidare att hon tänker sig att allt

lärande sker i samspel med andra. 

Man lär sig inte individuellt. Man befäster kunskap genom att man är med andra. Och barn 
lär sig nästan oavsett vad vi gör. Jag menar det att jag kan inte säkert säga när ett barn lär sig 
vad. Det är det som är både det charmerande och svåra med barns mognad. Jag kan inte i förväg 
säga att den här mognadsnivån är lagom för det här barnet /…/ Jag litar på att ungen lär sig 
även om han inte lär sig på det sätt som jag har tänkt mig. (Cecilia).  

Elsa säger att det är viktigt att alla sinnen lär sig vad språket är. 

Så man ska förstå vad det är man säger och gör och skriver och läser … man kan ju läsa utan 
att begripa ett dugg, bara rabbelläsa rakt igenom, man kan ljuda sig igenom en text men man 
vet inte vad man har läst, för man vet inte vad orden står för (Elsa). 

Hon säger att genom att eleverna får se och känna på material så förstår de ordens innebörd på

ett annat sätt.

4.4.2.1 Sammanfattande tolkning

Språkligt arbete kan ske under spontana eller strukturerade former. Det arbetssätt som

utmärker språkprojektet är strukturerat. Varken Disa eller Cecilia arbetar i projektet och båda

två förespråkar enligt min tolkning ett spontant arbetssätt, där man fångar tillfället i flykten.

Båda säger också att språket måste läras in i ett, för barnet, meningsfullt sammanhang.

Cecilias svar vittnar enligt min tolkning om en övertygelse att barnet har en egen inneboende

kraft som till stor del är beroende av intellektuell mognad, liknande Piagets utvecklingsstadier.

Samtidigt tolkar jag i både Disas och Cecilias svar in starka influenser av Vygotskys
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sociokulturella perspektiv. Båda menar att barn lär sig i samspel med andra, och de ser sig

själva som viktiga samtalspartner som har betydelse för elevernas språkliga utveckling. 

4.4.3  Arbetsmaterial

Bodil berättar under intervjun att det ska finnas en basutrustning av material i varje hus

(förskoleklass och ettan). Ambitionen är att ha ett språkskåp där personalen vet att det alltid

finns ett visst material. I basutrustningen ingår bland annat språklådorna. De har en given

plats, säger Bodil. Det är åtta lådor och vi har fått en förteckning från Fanny och Gisela,

berättar hon. 

Vi fick en mall och så fick vi klippa bilder ur tidningar själva. Vi fick lådor och kort men 
allt tar ju sin tid ändå. (Bodil). 

Sedan ska det finnas en uppsättning sagor. Böckerna ska finnas och material till dem. Tanken

är att sagorna ska kunna användas varje år och att det ska finnas material så man kan jobba

med sagan på flera olika sätt. Det ska vara flanofigurer, pinnfigurer och utklädningssaker till

att spela teater, berättar Bodil. Även i Elsas och Agnetas hus har man gjort ordlådor.

Personalen tillverkade korten under den utbildning som ordnades vid projektstarten. Agneta

berättar att man senare även gjort fingerdockor till ramsor och sagor. Elsa säger att det som

utmärker materialet är att det kan användas på många olika sätt. 

Meningen med de här lådorna är ju också att det ska vara en liten lapp där i med tips på 
sånger och lekar som passar ihop med korten, så man inte ska behöva springa och leta varje 
gång utan det ska finnas där …(Elsa). 

Hon tycker också att det är ett roligt och inspirerande material att arbeta med. Man får lust att

göra saker med dockorna och de små tomtarna. Elsa brukar också använda materialet till alla

barn för att ingen ska känna sig utpekad. 

Den som är dålig ska inte behöva känna sig dålig för här gör vi samma saker allihopa. (Elsa).

Elsa säger vidare att nackdelen med materialet är att det alltid finns en risk att materialet blir

liggande för att personalen inte hunnit göra det klart. I början fick alla tid att sy, klippa och

klistra och alla var entusiastiska. 
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Men sen blir det liksom en liten paus där då för då hinner man inte och då blir påsarna 
liggande och sen så … usch nu måste vi göra det här. Det är nackdelen för om man hade 
materialet redan klart så skulle man bara kunna ta fram det och använda det. (Elsa). 

Bodil berättar att man arbetat med språklig medvetenhet under flera år, men att det är viktigt

att barnen vet vad ord och begrepp står för innan man börjar med språklig medvetenhet. 

Jag tror att när man jobbar med rim så måste man ge barnen ord, genom bilder eller grejor, 
innan man kan träna den språkliga medvetenheten, och har man orden för vad det är, då kan 
man klara att rimma. (Bodil). 

Agneta menar däremot att det här med färdiga bilder är en konflikt för henne som arbetar

mycket med barns skapande. 

För mig är det här med språkprojektet en kollision i mitt huvud som jag inte har fått ihop. 
Vi pratar om behovet av att få inre bilder till exempel när man berättar sagor. De barn som 
inte har ett ordförråd förstår ju inte sagan och de får ju inga inre bilder. Då får de ju bara 
bilderna som är i sagan. Hur ska man kunna skaffa sig egna inre bilder fastän man inte förstår 
sagan, det är en pedagogisk nöt att knäcka. (Agneta). 

Agneta säger att för att förstå en saga måste man naturligtvis ha några slags referenser, men

man kan göra figurer som inte ser ut så jättemycket. Det får inte bli för färdigt allt, säger

Agneta. Hon tycker att mycket av materialet är för gulligt. Hon ger som exempel den nalle

som finns i flera av språkotekets påsar. 

Han är verkligen jättefin. Det är ju kul och det tycker barnen är kul … om man inte 
tänker på att det bara finns ett alternativ. Ett par byxor kan bara se ut på det sättet. 
Annars blir det en mycket fyrkantig människa som kommer ut. (Agneta). 

Agneta säger att det inte behöver bli så här, men att det är vikigt att vara medveten om det. 

Bodil berättar att man med sagor som utgångspunkt kan få in väldigt mycket språkträning.

Hon menar att det är mycket viktigt att arbeta med samma bok många, många gånger. 

Jag kanske jobbar med samma barn vid fem tillfällen och då har jag läst boken varje 
gång. (Bodil). 
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Agneta säger att sagor är en viktig del av språkarbetet, och det var det även innan

språkprojektet. I likhet med Bodil har även Agneta arbetat med samma saga på många olika

sätt. 

Till de sagorna har vi rekvisita som vi kan ta fram snabbt när vi berättar. Det har vi i 
vårt skåp. Tempot är högt och det gör att allt måste gå fort och smidigt. Då får man springa 
in och göra det på tre minuter. (Agneta). 

Bodil arbetar med grupper som består både av sexåringar och ettor och just nu har man arbetat

med tema vänskap. Med en saga som utgångspunk har barnen fått måla och sedan lekskriva,

var och en på sin nivå. Med hjälp av boken har barnen fått prata om vilka egenskaper

huvudfiguren har. Bodil säger att ordkortens brist är att de bara är ord för föremål. Känslor är

svårt att göra med bilder, tror hon. Med hjälp av sagans handling kan man prata om ord och

begrepp som är svåra att illustrera på en bild. Även Agneta säger att hon redan vid starten

kände att det var lite för mycket ord om kroppen och närmiljön. Hon säger att hon snabbare

hade velat komma in på det här med känslor. 

Det är bara föremål hela tiden. (Agneta). 

I materialet finns en gradering på vad som är viktigast att kunna och det är ju svårt att göra ett

material som är generellt, säger hon. Man måste tänka på vad som är viktigt för barnet att

kunna. Kanske frukter och sånt inte är speciellt viktigt just nu. Det kanske kvittar om det heter

ögonfransar och ögonlock när barnet ska umgås med andra, för den sociala kompetensen,

säger Agneta. Hon betonar att det inte behöver vara fel att använda ordkorten när man tränar

språket, men att det måste finnas någonting annat vid sidan om, parallellt med det här

arbetsmaterialet. 

Vi har ju bara gjort konkret material. (Agneta). 

Inte någon av de båda svenska 2-lärarna Disa och Cecilia använder sig av materialet. Disa

deltog visserligen i utbildningen och har gjort en egen liten låda med fingerdockor, men hon

använder inte materialet i dag. Hon säger att hon tycker att materialet är jättebra och att det här

med påsar med grejor i är ”fiffigt”. Hon berättar att hon egentligen är inne på samma idé fast

hon har annat material. Disa har fått överta ett gammalt dockskåp och hon tar ofta med
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konkret material hemifrån. Trots att Disa egentligen tycker att språkprojektets arbetsmaterial

är bra har hon känt ett visst motstånd till att själv börja använda det. Hon säger att det kan

beror på olika traditioner inom skola och förskola. 

Det ligger på en nivå som jag inte är så van vid … att jag ska behöva leka fram ord, va. 
Alltså det här som de gör med fingerdockor och allt, det är ju kanonbra, men jag är lite 
mer så där gammeldags lärare så jag ska ha någon slags (skrattar) katederundervisning i 
stället. Men lite har jag anammat av det här. (Disa). 

Disa återkommer flera gånger till att hon tror på materialet även om det för hennes personliga

del känns lite barnsligt. Hon tror att hon kommer att ändra sig i det fallet.

När det gäller Cecilia valde hon redan vid projektstarten att stå utanför. Hon säger själv att hon

tyckte det i första hand vände sig till förskollärare och att själva materialet … 

… med språkpåsar och begrepp och så, det kände jag att det visste jag nog tillräckligt 
om för att jag skulle ha behov av att gå på det igen då. (Cecilia). 

Cecilia har inte något konkret arbetsmaterial liknande språkpåsar i sin undervisning. Hon har

en del spel och hon använder sig mycket av skönlitteratur, men det hon betonar mest är

samtalets roll. Cecilia säger att det är viktigt att utgå från varje barns nyfikenhet och därför

jobbar hon mycket individuellt. 

Då kan man hänga på vad ungen är nyfiken på just den dan. Och så mycket saker har 
jag i skåpet att det räcker, annars kan man skriva eller berätta, läsa böcker, spela spel 
och sådant, men framförallt att man pratar. Det är det man inte hinner i klassrummet. 
(Cecilia).

Cecilia säger att hon inte tror på att arbeta med ett temaområde i taget. 

Jag tror inte att man lär sig alla ord i köket bara för att jag har bestämt att nu ska vi lära 
oss alla ord i köket. /…/ Barnen måste tycka att det är viktigt att veta att det heter spark 
om vi ska ut och leka i snön. Däremot om jag har en spark på bilden är det inte säkert att 
det är vikigt att kunna det och då glömmer de det lika fort som de lärt in det. (Cecilia). 

Cecilia säger själva att hon inte har så stort behov av något material. Däremot är skönlitteratur

viktig för henne. Hon säger att hon tror att skönlitteratur betyder massor för ordförståelsen,

och hela barnets utveckling. 
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För man får reda på hur andra människor har det och man lär sig massor mellan raderna. 
Men också ord förstår man. I alla fall ord passivt. Även om det är ord som de inte till fullo 
förstår om man läser … så fattar man ju sammanhanget och så småningom får man ett utökat 
ordförråd. Sen är det ju alltid en avvägning när man ska gå in och förklara ord eller inte. (Cecilia).  

Både Elsa, Bodil och Agneta säger att det är viktigt att det finns många olika moment i varje

lek eller övning man gör, därför att barn lär sig på olika sätt. Elsa säger att varje sinne måste

stimuleras, både hörsel, syn, lukt och känsel. Genom att arbeta med samma saga, ramsa eller

sång känner barnet igen sig och det ger trygghet. Det behövs för att kunskaperna ska befästas.

Agneta betonar att man ska skilja på inlärning och skapande. Hon ger som exempel ett tillfälle

då man arbetat med ansiktets delar. Under träningstillfället pratade man om vilken färg och

form exempelvis ögon, mun och näsa har. Efter detta skulle barnen måla ett ansikte. 

Då är inlärningen färdig. Man inlär bara vid träningstillfället. Sedan skapar man … 
och om man då gör grönt hår för att man vill ha det så ska man få göra det. Då har 
man skapat utrymme för fantasin. (Agneta). 

Alla tre pedagogerna i förskoleklassen är också mycket måna om att föräldrarna ska vara

delaktiga i barnens vardag, och de försöker på olika sätt hjälpa till att stimulera barnens språk

hemma. De anser att det är vikigt att föräldrarna läser för sina barn hemma på deras

modersmål. De säger att det är vikigt att barnen har ett starkt förstaspråk. Då lär man sig det

nya språket lättare. Agneta berättar att föräldrarna kan låna hem sagoböcker på hemspråket till

sina barn. För de föräldrar som inte kan läsa finns så kallade bildlån, där föräldrarna kan

fantisera och berätta utifrån en bild. 

4.4.3.1 Sammanfattande tolkning

Informanternas svar kan här indelas i två kategorier; de som inte arbetar med ett särskilt

arbetsmaterial och de som arbetar med ett särskilt arbetsmaterial. 

I den första kategorin finner jag Cecilia och Disa. För Cecilia och Disa är det samtalet som är

det centrala i undervisningsstödet. Även om båda har valt att inte arbeta med arbetsmaterialet

har de enligt min tolkning olika motiveringar för sina val. Cecilia har en klar uppfattning om

att det är samtalet som är det viktiga, inte att man har ett material att titta och känna på. Hon
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förespråkar dessutom ett spontant arbetssätt (se ovan) och arbetet med ordlådor och påsar

bygger på ett strukturerat arbetssätt, där man ”betar av” ett temaområde i taget. För Cecilia är

skönlitterära böcker det viktigaste arbetsmaterialet tillsammans med samtalet. Även Disa

framhåller samtalet och att våga vara spontan och ta tillfället i akt. Hon är däremot mer positiv

till att ha ett konkret material som stöd i samtalet, och har börjat lite på egen hand. Hennes

tveksamhet sitter i stället i det som hon själv kallar ”olika traditioner inom förskola och skola”.  

I kategorin som arbetar med ett särskilt arbetsmaterial hamnar de tre pedagoger som arbetar

med barn i förskolklassen. För dessa tre pedagoger är arbetsmaterialet det centrala i

undervisningsstödet. Även om alla arbetar med och enligt min tolkning är positiva till

materialet kan jag skönja en del kritik. Det som utmärker arbetsmaterialet är att det är ett

konkret material som man kan titta, ta och känna på. I informanternas uttalanden kan jag i min

tolkning se en viss kritik mot ett alltför konkret material. Både Agneta och Bodil efterlyser ett

bättre material för att arbeta med känslor. Här framhåller de visserligen skönlitteraturen som

ett bra arbetsmaterial, men de saknar kompletterande material. I samband med detta kan man

också diskutera vad som är relevant respektive icke relevant språkligt innehåll. Enligt min

tolkning anser Agneta att allt som finns i ordlådorna inte är relevant att lära sig, åtminstone

inte i början. Att arbeta med den sociala kompetensen, hur man umgås med andra människor,

är kanske viktigare. Agneta lyfter också fram hur materialet är utformat. Hon betonar faran

med att presentera en ”fyrkantig” människa för barnen. Hon menar att det måste finnas

utrymme för egna inre bilder och egen fantasi. 

Arbetet med skönlitteratur i form av sagor framhåller samtliga informanter. När det gäller

pedagogerna från förskoleklasserna finns det enligt min tolkning ett mer strukturerat sätt att se

på sagoläsandet. Man framhåller hur viktigt det är att arbeta länge och på olika sätt med

samma saga för att befästa ord och begrepp. När Cecilia framhåller sagans betydelse är det

upplevelsen som är det centrala. Hon menar att man förstår av sammanhanget och att man lär

sig av det som står mellan raderna. Som vuxen måste man avväga om man ska gå in och

förklara, säger hon. Även detta är enligt min tolkning ett mer ostrukturerat förhållningssätt.   
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4.4.4  Diagnoser och tester

Disa berättar att hon i oktober varje år gör det så kallade Svanprovet.3 Enligt Disa ”duttar”

testet lite här och där. Det är ordkunskap från hemmet, skolan och naturen, och det är bara det

aktiva ordförrådet som testas. Hon säger vidare att hon har utökat provet lite på eget initiativ

med exempelvis prepositioner, färger, kroppsdelar och kläder. Disa gör provet med alla barn i

år ett. De får komma en och en till henne och lite senare följer hon upp de barn som hade ett

dåligt resultat. Disa säger att man kan tycka vad man vill om provet och att det kan tyckas lite

gammaldags, men hon menar att det ändå ger en bra bild av vad barnen behärskar. 

… Man kan säga att så gott som alla svenska barn har som regel alla trettio ord rätt, 
och de så kallade invandrarbarnen, om man får dra alla över en kam, de har bara ett 
par ord rätt … det är ingen som har alla trettio orden rätt. (Disa). 

Även Cecilia gör Svanprovet i år ett. Hon säger att det ofta är förvånande att testresultatet

stämmer så väl överens med det omdömet som gjorts i samband med fördelningen av svenska

2-timmar. Cecilia säger att det är orsaken till att man gör testet. 

Det är därför vi gör det här. Och då stuvar man om de barn som jag jobbar mer eller 
mindre med. Deras behov helt enkel. (Cecilia). 

Från början hade Cecilia tänkt testa alla barn i ettan, men hon bedömde att det skulle ta för

lång tid och att det skulle stjäla undervisningstid från eleverna. Hon berättar att hon har kollat

testet på svenska elever förut och säger att det faktiskt visar språkutveckling ur

andraspråkssynvinkel. Det är inte allmän språkutveckling, säger Cecilia. Hon berättar vidare

att man alltid måste kolla upp om barnen förstår vad man pratar om, det räcker inte med att

testa. Cecilia menar att det märks väldigt fort om barnet förstår eller ej, när hon läser en bok

eller sitter och pratar med dem. 

Elsa som bara arbetar med 6-åringar berättar att man från och med detta läsår använt ett nytt

test som heter Vad sa du fröken? Enligt Elsa är det ett test som både visar vilken fonologisk

                                                          
3 Svanprovet är ett standardiserat test för grundskoleelever med svenska som andraspråk.
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medvetenhet barnet har och vilket ordförråd. Elsa anser att testet är alldeles för svårt för

sexåringar, och att testet även kommer alldeles för tidigt på läsåret. 

På det sättet som vi jobbar har vi inte ens börjat kategorisera till exempel blomma, att 
ros, tulpan och blåsippa är blommor. På testet får man inte säga blomma utan man måste 
säga ros annars får man fel. Och det här med att om man säger S O L, vad blir det? Dit 
har vi ju kommit nästa termin först. Och likadant med initialljud och slutljud. Det håller 
vi ju inte heller på med förrän på vårterminen. (Elsa). 

Enligt Elsa har testresultaten varit mycket dåliga för 6-åringarna på skolan. Hon säger att det

skiljer sig mycket i olika stadsdelar. Elsa vill inte säga att de dåliga resultaten beror på att det

är mycket invandrare i området, men hon påpekar att det är klart att det är svårt att klara ett

sådant test om man inte har orden. Elsa nämner också att det kan beror på att man använder

språket på olika sätt i olika stadsdelar. Elsa berättar att kommunen bestämt att alla 6-åringar i

kommunen ska göra det här testet. Sedan har de även möjlighet att göra andra tester. 

Vi har olika testmaterial och från språkoteket har vi ett där man kan kolla upp varje 
individ. Vad de kan på de olika områdena. Men där har du en grej då … tiden. När 
ska man hinna det? (Elsa). 

Elsa berättar att de har ett test där man vid samlingar och lek observerar och lyssnar lite extra

på ett barn i taget och sedan går och fyller i ett papper och sätter ett streck på de ord och

begrepp barnet kan. Detta test blir väldigt tidsödande när man har arton barn, säger Elsa, så

numera har man bestämt att de barn som har studiestöd, det vill säga de barn som har extra

stöd av modersmålstränare, blir testade av dessa. Barnen blir då testade på om de kan orden på

sitt hemspråk. Elsa säger att kan de det på hemspråket är det okej för då vet vi att det är en

brist i svenskan, men kan de det inte på hemspråket heller då är det ju en dubbel brist. Även

Agneta är kritisk till testet Vad sa du fröken? Enligt Agneta är testet ”en kombination av

svenska och språklig medvetenhet, alltså man skiljer inte ut vad som är vad i resultatet”. Hon

säger att det dåliga testresultatet inte säger henne någonting. 

Om jag går in och tittar på rimdelen så säger det mig att han inte kan rimma för
han förstår inte svenska. Jag tycker inte att det är något bra instrument för mig. (Agneta). 
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Agneta berättar vidare att man i hennes barngrupp ändå använt sig av testrestresultatet när man

gjort gruppindelningar. Nu har man fyra språkgrupper som är nivågrupperade med hjälp av

testresultatet. I de grupperna ingår träning i både det man kallar språklig medvetenhet och det

här med ord och begrepp. Agneta säger att hon som ett komplement till tester skulle vilja ha en

observatör utifrån som tittar på hur personalen arbetar med barnen och verkligen skärskådar

hur man använder språket.

Bodil säger att det är jätteviktigt att man har ett bra test för att få en bild av vad barnen kan.

Det test man hade tidigare hette Språklig medvetenhetstest och testade egentligen bara den

språkliga medvetenheten. Det gjorde vi på alla barn på hösten, och sedan på våren gjordes det

på de barn som låg i riskzon, berättar Bodil. I år har vi använt ett annat test och då har alla

barn testats. 

Ord och begrepp har vi inte testat förut. Vad sa du fröken? är ju blandat språklig 
medvetenhet och begrepp. (Bodil). 

Bodil säger också att de tidigare inte testat barnens ordförråd, utan att det mera har varit vad

personalen upplever när de möter det enskilda barnet eller barnet i grupp. Bodil tycker att det

är viktigt att man har koll på vad barnen kan och efterlyser ett bra test som visar det. 

4.4.4.1 Sammanfattande tolkning

I informanternas svar är det två olika typer av tester som omtalas. Det första, svanprovet, är ett

rent svenska 2-test och det andra, Vad sa du fröken?, är ett test som bara ges till sexåringar i

förskoleklassen. Både Disa och Cecilia gör svanprovet för att de själva tycker att det är ett

rättvisande test, och för att de vill veta hur de ska fördela resurserna. De kan själva avgöra när

och i vilken omfattning testet ska utföras. När det gäller det andra testet är det ett test som

barn- och ungdomsnämnden bestämt att alla förskoleklasser ska göra vid samma tidpunkt.

Samtliga informanter som gjort testet är negativa till testets utformning, som de anser

missgynnar barn med dålig ord- och begreppsförståelse. Testet är inte det verktyg som

pedagogerna behöver för att hjälpa barnen, säger de. Enligt informanternas utsagor tolkar jag

det som att eleverna i Bergsnäs skulle vara särskilt missgynnade av testet. Anledningen till

detta är att barnen i Bergsnäs inte har det ordförråd som krävs för att få ett bra resultat. En av
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informanterna säger att man använder språket olika i olika stadsdelar. Hennes uttalande tolkar

jag som att testet förutsätter en vokabulär som inte används i lika stor utsträckning i Bergsnäs

som i övriga kommunen. 

Gemensamt för alla informanter är att de anser att det är viktigt att testa barnen för att kunna

ge dem rätt stöd. Samtidigt säger flera av dem, i synnerhet pedagogerna i förskoleklasserna, att

det är svårt att hinna med och finna former för att genomföra tester. 

4.4.5  Urval av elever

Både Cecilia och Disa har egna små arbetsrum där de tar emot elever i små grupper. Disa går

visserligen in i en av klasserna vid ett tillfälle i veckan, men i huvudsak bedriver både hon och

Cecilia undervisning med en liten grupp utvalda elever. När det gäller Agneta, Bodil och Elsa

är förhållandena annorlunda. Alla tre arbetar med hela klasser, även om man under vissa delar

av dagen delar upp barnen i mindre grupper. Till Cecilia kommer de elever som hon och

klasslärarna har bedömt behöver det. När det gäller eleverna från år ett har Cecilia både

svenska 2-undervisning och specialundervisning, allt för att barnen inte ska behöva gå till så

många olika lärare. Disa tar emot barngrupper med som regel tre eller fyra barn. Vilka barn

som ska komma till henne avgör hon och klasslärarna tillsammans, och där är testresultatet

från Svanprovet ett viktigt instrument. Disa tycker att skolan har ganska bra resurser jämfört

med andra skolor i kommunen, men ändå räcker det inte. Hon säger att många flera barn

skulle behöva svenska 2-undervisning men det blir de som har det sämsta språket som får

komma. Disa tror att ungefär hälften av eleverna på skolan har invandrarbakgrund, men bara

ett fåtal får komma till henne. Framförallt tror hon att det är lätt att missa de elever som har ett

så kallat ytflyt. De bryter inte, de har inga meningsbyggnadsfel och det de säger är bra, men

om man analyserar språket lite närmare ser man att de har ett väldigt lite ordförråd. 

Det är ju mest det här lilla de behöver för att umgås med sina klasskamrater. (Disa). 

Agneta berättar att man i hennes klass nivågrupperat barnen efter resultatet på testet Vad sa du

fröken? De har fyra språkgrupper, en individuell, en med tre barn, en med sju barn och så en
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grupp med de resterande barnen. Dessa grupper har träning 35 minuter varje dag. Agneta säger

vidare att det inte alltid är så att man delar in barnen exakt efter resultatet. För det första kan

man inte göra flera olika grupper för olika typer av språkträning. 

Man kan ju inte låta barnen vara i två olika grupper. (Agneta). 

Dessutom, säger Agneta, har det vissa år varit så att man haft hela grupper för att ”lyfta” ett

barn, även om denne haft ett dåligt resultat. I Elsas förskoleklass har man valt att låta alla

elever få språkträning 20 minuter varje dag. Då ingår både språklig medvetenhet och ord- och

begreppsträning. Sedan finns det barn som behöver mera träning och då får de extra-

undervisning två gånger i veckan, berättar hon. I likhet med Elsa arbetar Bodil varje dag med

språkträning, som innehåller både språklig medvetenhet och ord- och begreppsträning, med

hela förskoleklassen. Därutöver går tre barn iväg och får extra språkträning. Bodil säger också

att det är viktigt att språket kommer in i all verksamhet man har, och det kommer alla elever

till del, även de som har ett bra språk. 

4.4.5.1 Sammanfattande tolkning

I min tolkning av informanternas svar kan jag se två olika förhållningssätt när det gäller det

språkliga arbetet i förskoleklassen respektive svenska 2-undervisningen. Det första

förhållningssättet innebär att man sätter in alla tänkbara stödåtgärder för att barn med de

sämsta förutsättningarna ska nå en sådan nivå att de har en chans att hänga med i den övriga

undervisningen. Det andra förhållningssättet innebär att man försöker att alla lyfta alla elever,

även de som redan är duktiga. De olika förhållningssätten kan kanske till viss del förklaras

med att det finns en skillnad mellan det språkliga arbetet i förskoleklass respektive år 1-3. I

förskoleklassen arbetar man dagligen med någon form av språklek för att stimulera språket

och den tidiga läs- och skrivinlärningen. Språkleken kommer alla barn till del, även om vissa

får mer av den än andra. I år 1-3 får visserligen eleverna språkträning, men här är det läs- och

skrivinlärningen som är det primära. Det förutsätts att barnet har ett visst ord- och

begreppsförråd. De barn som inte har det får då extra träning hos svenska 2- eller

specialläraren. Någon språkträning som tränar ord och begrepp för alla barnen finns inte. De

här olika förhållandena medför också att pedagogerna möter olika urval av elever. De
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pedagoger som undervisar i svenska som andraspråk möter enbart elever med ett annat

modersmål. Disa säger att det är bara de med de sämsta språkkunskaperna som får komma till

henne, vilket medför att hon bara möter invandrarelever med stora brister i det svenska

språket. De informanter som arbetar i förskoleklass möter samtliga barn i klassen varje dag.

De arbetar medvetet för att alla barn, även de som har ett bra språk, ska stimuleras språkligt. 

Cecilia lyfter fram en sak som kan vara problematisk när man väljer ut vilka elever som ska få

olika typer av undervisningsstöd. Eleverna måste gå till flera olika grupper med flera olika

lärare inblandade. För att ge eleven en mer sammanhållen undervisning med färre antal vuxna

väljer man numera ofta att inte ha så många olika grupper. 

4.4.6  Miljöns betydelse

Elsa säger att hon länge, även innan språkprojektet känt att många barn har ett mycket torftigt

språk. 

Jag tycker att barnen kan så dålig svenska, inte bara invandrarbarn utan 
svenska barn också. (Elsa).  

Hon säger att många barn pratar med ofullständiga meningar. Man säger öh när man vill ha

mjölken, och man svarar väldigt kortfattat och ofullständigt. Elsa säger samtidigt att det stora

antalet barn med annat modersmål påverkar språket. Det är en del barn som har föräldrar som

inte kan läsa och skriva. De har ju inte kunnat läsa några böcker för sina barn. Även Bodil

säger att det ökade antalet barn med annat modersmål har gjort att man fått nya behov. 

I år har vi arton barn. Det är en liten grupp i en förskoleklass. Av dem har femton 
invandrarbakgrund. Det är svårt att jobba för de har ju inte bara ett hemspråk utan 
det är många olika språk och det finns lite hjälp att få. (Bodil).

Agneta säger att hon tror att de barn som är i störst behov av språkträning, och som projektet

vänder sig till, är …

… de svenska barn som har det socialt sett sämst och de invandrarbarn som har 
det socialt sett sämst. (Agneta). 
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Enligt Agneta har det skett en ökad social segregation i området, och det har skett en ökning

av barn som har dåliga förutsättningar. Hon betonar att hon inte har någon statistik på detta

utan att det är hennes personliga uppfattning. Hon säger att både svenska barn och barn med

annat modersmål har ett sämre språk nu än om man jämför några år tillbaka. 

Jag tror också att invandrarbarnen har sämre förutsättningar. De mer välutbildade 
invandrarna flyttar härifrån. (Agneta).  

Även Disa säger att nivån på språkförståelsen har sjunkit på senare tid. Hon kopplar det till att

Bergsnäs är ett invandrartätt område där alla inte har språket. Hon menar att språkprojektet i

första hand riktar sig till invandrarelever även om detta inte sägs uttalat. Disa säger samtidigt

att det finns många svenska barn som har bekymmer med språket. 

De kanske kommer från hem där man inte har en hylla med böcker i, där man inte är 
intresserad av litteratur eller pratar med barnen. Jag vet att många svenska barn har 
det jobbigt också. (Disa). 

Hon säger att många barn även har ett litet passivt ordförråd och det tror hon kan bero på att

många föräldrar inte gör så mycket med sina barn. 

De åker inte tåg, de åker inte buss, de går inte till biblioteket. Jag tror inte att de pratar 
så mycket med sina barn. (Disa). 

Disa återkommer flera gånger till att den språkliga nivån har sjunkit på senare år. 

De blir svagare och svagare … man ser i ettan vi har nu … hon [läraren] har inte börjat 
med läsinlärning förrän förra veckan … och vi har vecka 46 nu. De har inte kunnat börja 
med läsinlärningen för de har inte alla begrepp ännu. Så nivån på all undervisning har 
sänkts, tycker jag. (Disa). 

Cecilia säger att det är klart att det finns stora språkliga brister hos barnen när andelen barn

med invandrarbarn är så stor. 

Jag tänker ofta på att … de säger att det tar nio år att lära sig svenska, och tar det nio år 
så är det ju okej att ha en massa luckor. Då behöver man inte stressa upp sig över det. 
Det är bara att vänta på att de tar en bit i taget. (Cecilia).  
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4.4.6.1 Sammanfattande tolkning

När informanterna uttalar sig om den omgivande miljöns betydelse för elevernas

språkkompetens, är det framförallt två faktorer som fokuseras. Det ena är att man inte har det

svenska språket som förstaspråk, och därför av naturliga skäl inte kan ha en fullgod svenska.

Till denna kategori hör Cecilia, som inte stressar upp sig, utan tycker det är acceptabelt att ha

brister i språket när man lär sig ett nytt språk. Hon har tidigare talat om att barnet måste vara

moget för att lära sig (se 4.4.3) och hon säger även här att det måste få ta den tid det tar.

Cecilia värderar inte utan konstatera bara att om många barn har svenska som sitt andraspråk,

måste det få finnas språkliga brister hos dem.

Den andra miljöfaktorn som framkommer i informanternas utsagor är att en torftig hemmiljö

med lite språklig stimulans skulle ge barnen sämre språkkunskaper. Disa nämner att man

kanske saknar böcker och att föräldrarna inte pratar så mycket med sina barn. Föräldrarna kan

vara analfabeter och kan därför inte läsa för sina barn. Även Elsa är enligt min tolkning inne

på samma linje, när hon säger att barnen pratar med ofullständiga satser, även om hon inte

uttryckligen säger att det är hemmet och föräldrarna det beror på. Här handlar det alltså inte

bara om elever med ett annat modersmål, utan även ”svenska” barn. 

Agneta säger att många familjer fått det sämre socialt sett på senare tid och hon pratar om en

ökad segregering. Hon gör inte en direkt koppling mellan att vara andraspråksinlärare och att

ha dåliga förutsättningar, eftersom hon menar att även svenska barn kan ha dåliga

förutsättningar. Däremot säger hon enligt min tolkning att många invandrare och

andraspråksinlärare har det jobbigt socialt sett, och att dessa även har ökat i antal. 
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5  Sammanfattande slutdiskussion

I den här sammanfattande slutdiskussionen kommer jag att väva samman mina tolkningar av

intervjuer, observationer, fältstudier och läst litteratur. Detta, tillsammans med mina egna

personliga reflektioner, kommer att vara min avslutning på arbetet.

5.1 Struktur eller spontanitet?
Det språkprojekt som jag fått följa tankarna kring, har väckt många funderingar. Eftersom jag

intervjuat personer som både deltar och inte deltar i projektet blir vissa saker ganska synliga.

Det första är frågan om ett strukturerat eller spontant arbetssätt. Hela idén med språklådor och

påsar bygger på att man systematiskt avverkar ett temaområde i taget, och att man sedan

kontrollerar att barnen kan alla de ord som finns i lådan. Det väcker hos mig två frågor: Kan

man lära sig alla dessa ord om man inte har behov av det? Är det relevant att lära sig just de

här orden nu, eller är det annat som är viktigare? Lundberg, Frost & Petersen (se 2.2.5)

framhåller vikten av struktur och systematisering när det gäller träning i språklig medvetenhet.

Att metaspråklig medvetenhet har betydelse för läsinlärningen har flera forskare kommit fram

till. När det gäller den typ av språkträning som språkprojektet förespråkar är det däremot

oklart vilken effekt den har. Kerstin Nauclérs och Eva Magnussons studier (se 2.2.5) visar att

för barn med dåliga språkkunskaper har det som man kallar språklig medvetenhet endast liten

betydelse för läs- och skrivinlärningen. Av det drar jag slutsatsen att den träning i språklig

medvetenhet som alla förskoleklasser har dagligen är ganska verkningslös om man inte har en

god språkförmåga för övrigt. Man måste förstå ord och begrepp innan man kan gå från ordens

betydelse till dess form. Det betyder att en språkträning som hjälper barnet att få ett utökat

ordförråd och ett rikare talat språk är viktig. Om denna träning ska vara strukturerad eller

spontan kan jag inte svara på. Fördelen med ett strukturerat arbetssätt tror jag främst ligger hos

pedagogerna som får en bättre översikt och ett system i sitt arbete. Det betyder inte att det

behöver vara sämre för eleven att få en undervisning som är mer spontan. De lärare som har

valt att inte jobba lika strukturerat har också betydligt mindre undervisningsgrupper. Att det är

lättare att individualisera och fånga tillfället i flykten är då ganska naturligt. I de små
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undervisningsgrupperna kommer också interaktionen mellan lärare och elev tydligare fram.

Cecilia framhåller samtalets viktiga roll, och även Disa har ett mer personligt förhållande till

sina elever än vad som blir möjligt i en stor klass. För dessa två kvinnor är inte det viktigaste

att ha ett rikt konkret arbetsmaterial; det är de själva som samtalspartners som är viktigast. Jim

Cummins talar om hur stor betydelse läraren har för en framgångsrik andraspråks-

undervisning. Enligt Cummins är interaktionen mellan lärare och elev A och O för

andraspråkselevernas språk- och kunskapsinhämtande (se 2.4.1). 

En annan intressant aspekt av skillnaden mellan svenska 2-lärarna och pedagogerna i

förskoleklassen, är att deras roller som lärare respektive förskollärare/fritidspedagog. Disa

spekulerar i om det beror på olika traditioner inom olika skolformer, och vad en traditionsenlig

”skolundervisning” ska innehålla. Jag tror att det ligger mycket i det hon säger. Att leka och

att använda föremål och bilder i undervisningen är vanligt i förskolan, och kanske har dessa

pedagoger lättare att ta till sig det arbetssättet. Man måste också komma ihåg att utbildningen

av personal i första hand vände sig till personal i förskola och förskoleklass. För dessa

pedagoger var deltagandet obligatoriskt. Svenska 2- och speciallärarna blev erbjudna att delta,

och här byggde det alltså på frivillighet. Cecilia tycker att hon kan tillräckligt om det här med

att göra material, och väljer därför att stå utanför. Man kan fundera över vad hon skulle vilja

ha för slags utbildning i stället. Utbildningen innehöll bara tre timmars teori och resterande tid

användes för praktiskt arbete i form av materialtillverkning. Pedagogerna i förskoleklasserna

uttryckte samtliga sin frustration över att inte ha tid att tillverka material under sin ordinarie

arbetstid. Frågan är om det ska tas tid från språkprojektet för detta eller om det inte skulle lösa

bättre med mer planeringstid.

5.2 Språket ett nödvändigt redskap
Alla de personer som jag träffat och talat med under min fältundersökning har varit ense om

att det finns ett stort behov av språkligt arbete i Bergsnäs. En del har hävdat att det beror på att

det är ett socialt utsatt område med många invandrare och människor med socioekonomiska

svårigheter. Den statistiska tabellen talar ett tydligt språk, även om man måste vara medveten

om att det bakom varje statistisk siffra finns människor med stora individuella olikheter. Det

är ändå ett faktum att många familjer i Bergsnäs är lågutbildade, många är arbetslösa och
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många får socialbidrag. Att det är många människor från olika kulturer är på flera sätt

berikande, men det gäller att också vara medveten om de svårigheter som kan uppstå till följd

av dem. Bronfenbrenner talar om betydelsen av att miljöerna på mikro- och mesonivå

stimulerar barnets språk (se 2.3). Kommer man från en kultur där det inte är vanligt att man

läser sagoböcker för sina barn är det kanske inte så konstigt att man inte har en bokhylla med

böcker. Lever man under knappa ekonomiska förhållanden går kanske all energi till att orka

med sitt eget liv. Till den viktiga mikromiljön hör också förskolan och skolan, och för de barn

som saknar språklig stimulans hemifrån är skolmiljön ett mycket viktigt komplement. Det som

Bronfenbrenner tar upp, och som pedagogerna i Bergsnäs också talar mycket om, är kontakten

mellan skola och hem, det som ligger i mesonivån. Genom att stötta föräldrarna och få dem att

inse sin egen betydelse är mycket vunnet. Personligen blev jag mycket imponerad av

pedagogernas idérikedom och förmåga att se möjligheter även när det är svårt. Att låna ut

bilder, att använda vid berättande, till de föräldrar som inte kan läsa är ett sådant exempel.

Samtidigt får det mig att fundera över om detta verkligen är skolans och förskolans

utbildningsansvar. Man har ju faktiskt tagit på sig en roll som egentligen inte finns utformad i

några styrdokument. Även om jag håller med om att tanken är mycket god, och att detta

gynnar barnen, anser jag att det finns en gräns för skolans och förskolans ansvar.

Enligt informanten Elsa framkom det att många barn talar ett ofullständigt språk, det som

Ann-Katrin Svensson kallar att tala med begränsad kod (se 2.3). Enligt Svensson beror det på

att kommunikationen i hemmet är begränsad med korta, enkla och ofullständiga meningar, och

att barnet har vant sig vid det. För dessa barn är det extra viktigt att få vistas i en mikromiljö

där en mer utvecklad kod används – innan man börjar förskoleklassen. Annars får barnet stora

svårigheter när det möter ”skolspråket”. Att barn som inte är vana vid en viss kod kan få

svårigheter i skolan visar inte minst de dåliga testresultaten i förskoleklasserna. Elsa

spekulerar i om det kan vara ås att språket används på ett annat sätt i Bergsnäs än i andra delar

av kommunen. Jag är benägen att hålla med henne. I vardagliga situationer med familj och

kamrater som använder språket på samma sätt som en själv, blir det inga problem. Det är när

den egna kulturen möter skolkulturen som problemen börjar. Fenomen som ”rinkebysvenska”

och ”rosengårdska” är tydliga exempel på hur språk kan förändras och användas inom en
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grupp människor, eller till och med en hel stadsdel. Sådana språkförändringar hos en grupp

förekommer både bland invandrare och svenskar.

Vad är det då som är utmärkande för just det här språkprojektet? Under min studie har jag ju

sett att det går att bedriva språkarbete även om man inte deltar i något projekt. Under de

samtal jag haft med informanterna och även under min övriga datainsamling har framförallt en

sak lyfts fram: arbetsmaterialet. Även om det funnits viss kritik (som jag tycker är befogad)

mot alltför mycket konkreta föremål, så har alla varit positiva till att ha ett basmaterial som är

lika i alla barngrupper. De har visserligen även tidigare förstärkt sagoberättande och liknande

med föremål och bilder, men i och med tillgången till det egna och språkotekets material, kan

de arbeta på ett mer långsiktigt och planerat sätt. Hela språkprojektsidén bygger också på att få

med så många delar i stadsdelen som möjligt. Det ser jag som en stor fördel. Barnen som

behöver språkträning finns inte bara i skolan eller förskolan. De och deras föräldrar kommer ju

även i kontakt med andra institutioner i området. 

Språkprojektet i Bergsnäs är ett ettårigt projekt och när detta skrivs har det året gått. Det nya

språkoteket i Bergsnäs har invigts och utlåning pågår för fullt. Projektet var starten på ett

arbetssätt där ett konkret arbetsmaterial varit en mycket viktig del. För personalen har

tillverkningen av materialet och de gemensamma föreläsningstillfällena varit startskottet för

ett långsiktigt språkarbete med barnen och deras familjer i bostadsområdet. Tanken har hela

tiden varit att projektets idéer ska leva vidare på egen hand, även efter projekttidens slut. Om

så blir fallet kan jag inte säga idag. Jag tror att de kommer att göra det hos en del av

personalen. Min uppfattning är att det är hos de pedagoger som redan tidigare haft intresse av

barns språkutveckling, arbetet har störst chans att fortskrida. En utvärdering av vad projektet

gett personalen, men framförallt vad det gett barnen, är nödvändig anser jag. En del av de

satsade projektpengarna har gått till teoretisk utbildning för personalen. Några informanter

påpekar att utbildningen riktar sig till alla yrkeskategorier som arbetar med barn i de lägre

åldrarna, och då får man lägga sig på en nivå som alla kan ta till sig. Här handlar det alltså om

att ge väldigt många personer en ganska kort och inte särskilt djup teoridel. Alternativet hade

varit att ge några få utvalda en djupare utbildning. Vilket som är bäst kan naturligtvis

diskuteras. Min personliga åsikt är att det är ytterst viktigt att ha kunskap om barns
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språkutveckling för att försåt varför man ska arbeta på ett visst sätt. Tre timmars föreläsning är

därför för lite.

Jag har under min studie fått kunskaper i hur man kan arbeta med barns språkutveckling, både

inom projektet och på annat sätt. Jag tycker också att jag fått god inblick i pedagogernas

tankar om fördelar med projektet, men också svårigheter och sådant som varit mindre bra. 

När jag formulerade mina frågeställningar och när jag planerade mina intervjufrågor fanns det

en förhoppning hos mig att informanterna skulle delge mig vilken teoretisk grund deras arbete

vilade på. Ganska snart visade de sig att informanterna hade svårt att sätta ord på det. Deras

vardag är mycket konkret och praktiskt och jag tror att det många gånger inte finns tid för dem

att reflektera över varför de gör som de gör. I stället pratar de om det som upptar deras vardag,

här och nu, nämligen arbetsmaterialet och vilka för och nackdelar det finns med det. 

Att få följa det här språkprojektet har väckt frågor och funderingar hos mig. Kan man se någon

skillnad i utvecklingen av språkkunskaperna hos de barn som fått den strukturerade

språkträningen med konkret arbetsmaterial, jämfört med de barn som fått en mer spontan och

situationsbetingad undervisning där samtalet varit i fokus? Detta vore intressant att undersöka.

Det vore också intressant att ta reda på vilken betydelse det har för eleverna att

modersmålstränarna deltar i projektet, och arbetar på samma sätt. Är det en fördel för barnen

att träna på samma saker på svenska och sitt modersmål?

Jag har lärt mig att ett språkprojekt kan vara ett bra sätt att starta ett arbete för att förbättra

elevernas språkliga kompetens. Att genomföra språkarbete i projektform är en väg för att höja

barns språkliga kompetens. Frågan är om det är det enda.
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Bilaga 1

Information om intervju

Tack för att du tar dig tid att bli intervjuad! Här kommer lite information om vad det hela
handlar om. 

Jag heter Helena Liljegren och läser sista terminen på lärarutbildningen, år 1-7 med
inriktning ”Språk och litteratur”. Jag kommer i höst att skriva en C-uppsats där jag
beskriver hur man kan starta ett språkprojekt för att hjälpa barn som behöver stöd i sin
språkutveckling. Till min uppsats behöver jag hjälp av personer som är villiga att berätta
om sitt arbete. Jag kommer att intervjua 8-10 personer, både de som jobbar inom
språkprojektet i ”Barns och ungdomars bästa” och de som arbetar på andra sätt.

Intervjuerna tar cirka en timme och jag kommer att banda samtalet, om det är okej för dig.
All insamlad data behandlas konfidentiellt och du kommer att vara helt anonym. Du har
rätt att avbryta och ställa frågor när som helst under samtalet. Du har även rätt att ta del av
undersökningen i färdigt skick. De frågeområden jag är intresserad av är:

• Din bakgrund

• Berätta om varför började du arbeta med språkprojektet. 

• Berätta om hur du och dina kolleger byggt upp arbetsmaterialet.
 

• Berätta om hur språkträningen i barngruppen går till.
 

• Fördelar/nackdelar med på projektet?
 

• Övrigt som du vill berätta?
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Bilaga 2

Intervjuguide till samtal med pedagoger som arbetar med projektet

Inledande information

• Presentation av mig själv

• Informera om undersökningens syfte och frågeställningar.

• Informera respondenten om att han/hon är anonym och att alla insamlade data
behandlas konfidentiellt.

• Fråga om det går bra att intervjun bandas.

• Upplys om att respondenten har rätt att när som helst avbryta, ställa frågor och ta del
av undersökningen i färdigt skick.

Intervjufrågorna

• Bakgrund
Ålder, kön, yrke, utbildning, antal år i yrket, vilka barn arbetar du med just nu?

• Berätta om varför började du arbeta med språkprojektet.
Berätta om hur du kom i kontakt med språkprojektet.
Hur har du fått kunskap om arbetssättet och arbetsmaterialet?
Vad anser du att syftet är med projektet?
Teoretisk grund?
Egna erfarenheter?
Utbildning?
Arbetade du med språkträning även innan projektet? I så fall hur?

• Berätta om hur du och dina kolleger byggt upp arbetsmaterialet?
Vad utmärker materialet?
Fördelar/nackdelar?
Används allt lika mycket?
Olika användningsområden?

• Berätta om hur språkträningen i barngruppen går till.
Hur märker du att ett barn har ett begränsat språk och att det behöver stöd i sin
språkutveckling?
Alla elever eller utvalda?
Hur arbetar du för att barnet ska få ett utökat ordförråd? 
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För vilka åldrar anser du arbetssättet passar bäst?
Vilket material används mest? Varför?
Hur lång tid per dag/vecka?
Tester och diagnoser? 

• Fördelar/nackdelar med på projektet?
Fördelar/nackdelar jämfört med andra sätt att träna språket.
Vad anser du att barnen tar till sig av det ni gör?
Hur vill du jobba i framtiden?
Skulle du vilja ha mer fortbildning och i så fall vad?

• Övrigt som du vill berätta?

Intervjuguide till samtal med pedagoger som inte arbetar med
projektet

Inledande information

• Presentation av mig själv

• Informera om undersökningens syfte och frågeställningar.

• Informera respondenten om att han/hon är anonym och att alla insamlade data
behandlas konfidentiellt.

• Fråga om det går bra att intervjun bandas.

• Upplys om att respondenten har rätt att när som helst avbryta, ställa frågor och ta del
av undersökningen i färdigt skick.

Intervjufrågorna

• Bakgrund
Ålder, kön, yrke, utbildning, antal år i yrket, vilka barn arbetar du med just nu?

• Berätta om hur du arbetar med elevernas språkutveckling?
Hur märker du att ett barn har ett begränsat språk och att det behöver stöd i sin
språkutveckling?
Hur arbetar du för att barnen ska få ett utökat ordförråd?
Alla elever eller utvalda?
Vad använder du för arbetsmaterial?
Hur lång tid per dag/vecka?
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Vad anser du att barnen tar till sig av det ni gör?
Tester/diagnoser?

• Berätta om varför arbetar du på det sätt du gör?
Hur har du fått kunskap om den pedagogik (metod) du använder?
Teoretisk grund?
Egna erfarenheter?
Utbildning?
 

• Vad vet du om det språkprojekt som bedrivs inom ”Barns och ungas bästa” här i
Bergsnäs?
Vad tror du syftet med projektet är?
Har du blivit erbjuden att delta i projektet?
Varför har du valt att inte delta?
Fördelar/nackdelar med projektet?

• Hur tänker du dig din fortsatta verksamhet?
Hur kommer du att arbeta med språkträning i framtiden tror du?
Skulle du vilja ha mer fortbildning och i så fall vad?

 
• Är det något övrigt som du vill berätta?
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Bilaga 3
Intervjuguide till samtal med en av de personer som startat och
driver ”Språkoteket”

Inledande information

• Presentation av mig själv

• Informera om undersökningens syfte och frågeställningar.

• Informera respondenten om att han/hon är anonym och att alla insamlade data
behandlas konfidentiellt.

• Fråga om det går bra att intervjun bandas.

• Upplys om att respondenten har rätt att när som helst avbryta, ställa frågor och ta del
av undersökningen i färdigt skick.

Intervjufrågorna

• Bakgrund
Ålder, kön, utbildning, yrke, antal år i yrket, vad arbetar du med just nu?

• Berätta om vad Språkoteket är.
Varför startades det?
Hur länge?
Vilken målgrupp?

• Berätta om hur du fått kunskap om den pedagogik som språkträningen bygger
på?
Vad är speciellt?
Teoretisk grund?
Egna erfarenheter?
Utbildningar?

• Berätta om hur du och din kollega arbetar.
Arbete i barngrupper?
Fortbildningar för personal inom förskola och skola?
Tillverkning av material?

• Vad är speciellt med Språkoteket och det arbetssätt ni förespråkar?
Har du arbetat på något annat sätt med språkträning tidigare? 
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Likheter/skillnader? Fördelar/nackdelar?

• Hur tänker du dig din fortsatta verksamhet?
Utvecklingstankar om Språkoteket och dess verksamhet.

• Är det något övrigt som du vill berätta?



- 81 -


