
Dessa frågor baserar sig på öppna och genuina 
frågor, man kan enkelt öppna för vidare samtal 
genom att ställa följdfrågor som:
• Berätta vad du lärt dig
• Berätta vad du gjort
• Vad kom du fram till?
• Vad vill du berätta för oss?
• Vad tycker du var intressant?
• Kan du upprepa det där?
•  Jag förstår inte riktigt, kan du berätta det en 

gång till?
• Berätta lite mer
• Kan du utveckla det där?
• Vad menar du?
• Kan du förklara det där igen?
• Skulle du vilja prata om….
• Vill du berätta för mig…
• Vad hände sedan….
• Hur gjorde du? 55

Det är också viktigt att skapa ett positivt klimat 
där motparten känner sig fri att tänka, känna, 
fråga och utforska sin situation och att lyssna-
rens feedback inte innehåller några värderingar.

Om samtalet skall bli språk- och kunskaps-
utvecklande måste den basera sig på barnets 
intresse eller väcka intresse hos dem. Barnet 
skall ha förförståelse för ämnet ifråga samt 
utsättas för stödjande och inspirerande samtal 
som även utökar ordförrådet. Innehållet kan 
varieras genom förskolans olika genrer. När 
man börjar arbeta med något speciellt tema 

eller ett, för barnen, nytt område, kan man 
fundera över vilka språkliga krav ämnet/ temat 
ställer? Hur väl behärskar barnet/eleven språket 
idag och vad mera behöver barnet lära sig för 
att förstå? Om, var och vid vilka tillfällen finns 
möjligheter till språkutveckling.

Talutrymme
Det språkliga utflödet som barnet själv skapar 
är av avgörande betydelse för språkutveckling-
en. 56 När man tvingas att formulera sig så att 
talet blir begripligt för andra, tvingas man också 
att arbeta med sitt språk, det vill säga formule-
ringsförmågan. Det kanske vanligaste under 
organiserade samtal mellan vuxna och barn är 
att den vuxna talar mest samt ställer frågor som 
innehåller givna svar. Sådana kommunikations-
situationer innebär att barnets tal blir begränsat 
med mestadels enstaka ord (korthugget) och 
ger färre (innehåller mindre) tillfällen att for-
mulera mer komplicerade meningar (formule-
ringsträning) samt ger barnet mindre (minst) 
utmaningar. Det gäller att bara försöka gissa 
vad den vuxna förväntar sig för svar. 57

Talutrymme i interaktion 
med andra barn
Pedagogerna i förskolan kan medvetet skapa till-
fällen där barnen måste interagera och samspela 
med varandra för att få fler tillfällen till samspel 
(att öva sitt talutrymme). Att tala med andra 
barn innebär att barnet hör olika variationer 

55) Gibbons, 2007
56) Allen, Swain, Harley, Cummins,1990, Swain 1995 i Gibbons 2007
57) Gibbons, 2007
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av ett språk, språket flödar i ett sammanhang 
och utflödet blir större. Att barnen talar med 
varandra under lek och skapande aktiviteter är 
ju något man ger stort utrymme för i förskolan 
men ibland kan man även mera metodiskt ge 
uppgifter som övar ansvar och som även övar 
språkets mera formella funktioner. Att göra det 
innebär för barnen att de närmar sig ett mera 
skriftspråkligt uttryckssätt som de kommer att 
behöva längre fram. 58 

Några exempel på detta: (Innehållet i de olika 
förslagen skall med fördel vara anknutna till det 
temaarbetet man för närvarande arbetar med.)
1.  Dela barnen i små grupper där de får experi-

mentera med något eller göra en sak. Det kan 
vara allt från att blanda olika färger, hämta 
naturföremål eller tillverka ett föremål, kollage 
e.dyl. i ateljén. När barnen har arbetat färdigt 
får de komma överens med varandra om hur 
de skall berätta för sina kamrater vad de har 
gjort och varför. Kamraterna får naturligtvis 
också fråga ytterligare om arbetet. En finess 
med detta sätt att arbeta är att låta de olika 
grupperna som barnen arbetar i att göra olika 
saker men inom samma område. Syftet med 
detta arbetssätt är att varje grupp äger en kun-
skap inom ett område som de andra inte har. 
Detta i sin tur kräver att barnen är medvetna 
om att när de berättar vad de har gjort måste 
de formulera sig så att de andra som inte varit 
med, förstår.

 2.  Dela ut olika bilder till barnen och låt barnen 
beskriva vad de föreställer. De andra gissar.

3.  Låt ett barn i sänder tänka på något, till 
exempel ett djur om tema arbetet handlar 
om djur, fordon om temat handlar om tra-
fik. De andra får gissa vad barnet tänker på 
genom att ställa frågor som till exempel Har 
den ben? Hur många ben?

4.  Kims lek med föremål som har anknytning 
till det ämne man för närvarande håller på 
med.

5.  Låt två barn sitta vid ett bord med en skärm 
mellan sig. Det ena barnen bygger något 
med legobitar och samtidigt beskriver för det 
andra barnet hur han/hon bygger. Det andra 
barnet försöker göra likadant på andra sidan 
skärmen. Efteråt kan man se om resultaten 
blev likadana.

Ytterligare tips om språkutvecklande lekar finns 
i ”Språkmosaik” av Littman & Rosander. Många 
av dessa övningar är gjorda för skolan men 
många går också att använda i förskolan:

Observera: När ett barn skall berätta något: 
Ge barnet TID att formulera sig. Forskningen 
visar att när lärare ställer frågor till barnet 
väntar de vanligtvis en sekund, eller inte ens 
det, på barnets svar. När de istället väntar tre 
sekunder eller mer, får det stor effekt på barnets 
sätt att använda språket och på både barnets 
och lärarens attityder och förväntningar. Detta 
är ännu viktigare för de barn som inte riktigt 
behärskar det språket som svaret skall ges på. 59

58) Fritt överfört till förskolan efter Gibbons, 2007
59) Rowe, 1996 ur Gibbons, 2007
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Lyssnande som strategi
Att lyssna är en kognitivt krävande uppgift, helt 
i nivå med läsande och förståelse av texten

En hög ljudnivå försvårar lyssnandet och 
detta gäller för alla men speciellt svårt är det 
för dem som inte riktigt förstår språket. En 
lyssnare har en aktiv roll och lyssnaren har för-
väntningar på och förutsägelser om innehållet. 
Att lära sig att lyssna är alltså mycket språkbe-
främjande och att lära sig att lyssna på andra 
människor är viktigt för alla barn. Samma gäller 
i hög grad även för pedagogerna. En pedagog 
som är en god lyssnare är också en god förebild 
som samtalspartner. Att lyssna ger också talut-
rymme, att lyssna inbringar fakta om hur bar-

net tänker, hur det formulerar sina frågor och 
sitt forskande. Att lyssna innebär respekt, allvar 
och lyhördhet. Att lyssna ger också underlag för 
dokumentation. 60

Olika typer av lyssnande
Man kan skilja på olika former av lyssnandet
•  Envägslyssnande – vilket innebär att en talar 

och andra lyssnar utan att avbryta
• Tvåvägslyssnande – vilket innebär en dialog

Nunan (1990) 61 åskådliggör lyssnandet i en fyr-
fältstabell och menar att lyssnandet äger rum i 
fyra olika sammanhang, exemplen är anpassade 
av oss till förskolans miljö

60) Gibbons, 2007
61) Ibid 
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Lyssningsövningar
1.  Låt barnen lyssna på olika ljud och gissa vad 

de föreställer. Man kan själv spela in olika 
ljud, man kan till exempel dela barnen i små 
grupper, låta alla grupper spela in ljud och 
sedan låta dem gissa vad det vad för ljud.

2.  Man kan också hämta in ljud från olika käl-
lor. Multimediabyrån har en rik flora av olika 
ljud som man kan ladda hem, utan kostnad 
www.multimediabyrå.se

3.  För att leka in lyssnandet med språkliga 
ljud kan man tillverka bildkort så kallade 
minimala par som föreställer ordpar som är 
väldigt lika varandra ljudmässigt, till exempel 
lok-lock, bord-bod, glass-glas, skär-skära, 
bor-bur, pil-bil. Även till dessa kort kan man 
hämta hem bilder från multimediabyrån. Det 
viktigaste med sådana lekar är att pedagogen 
är medveten om syftet med ljudlekarna, de 
skall inte kännas som övningar för barnen, 
utan som lek. 62

Rim och ramsor
Det finns ett samband mellan barns medveten-
het om fonemiska mönster och deras förmåga 
att rimma. 63 Att kunna skilja på fonematiska 
mönster innebär att urskilja och arbeta med 
enskilda fonem och detta utvecklas först när 
barnet börjar läsa, men den fonematiska med-
vetenheten klarar de redan innan de börjar 
läsa, det vill säga när de lär sig att rimma och 
alliterera (=bokstavsrimma, begynnelserimma, 

stavrimma, uddrimma). Nonsensrim kan dock 
till en början vara väldigt förvirrande för fler-
språkiga barn. Ramsor är lekar med språkme-
lodi och kan inte direkt översättas från svenska 
till andra språk. Däremot kan man förklara 
ramsornas innehåll på modersmålet för att ge 
förförståelse för de svenska ramsorna. Om man 
har svårt att hitta barnramsor på barnets eget 
modersmål kan man använda andra möjlighe-
ter som finns på olika språk, kanske poesi som 
finns levande i många länder.

Leken som språkutvecklare
Leken är grunden för allt lärande och har en 
central plats i det dagliga arbetet på förskolan.

Samspelet i leken ger möjlighet till utveckling 
och lärande. När barn leker behöver de uttrycka 
sig så att andra förstår deras upplevelser, käns-
lor och åsikter. Rolleken är ett tillfälle som ger 
barnet stora möjligheter till språkutveckling 
och språkanvändning. Tillsammans med andra 
barn utvecklas dialogen, därför är det bra att 
se till att barnet får tillfälle att leka med barn 
i barngruppen som kommit olika långt i sin 
språkutveckling. De som har kommit längre i 
sin språkutveckling kan bli förebilder för dem 
som ännu har svårt att formulera sig så att kam-
raterna förstår. Då får barnet tillfälle till olika 
språkliga variationer och möjlighet att använ-
da språket i många sammanhang. Om barnet 
ännu inte hunnit utveckla sitt andraspråk kan 
språket bli ett hinder för att leken ska kunna 

62) Fritt omsatt till förskolan efter Gibbons, 2007
63) Brynant och Bratley 1985, Goswami och Bryant 1990 ur Gibbons 2007
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utvecklas i en grupp där det gemensamma språ-
ket är svenska. Där det finns flera barn som 
har samma modersmål kan dessa få möjlighet 
att leka tillsammans. Då får barnet tillgång till 
det språk som stämmer överens med barnets 
kognitiva ålder och det ger också modersmå-
let en möjlighet att utvecklas. Man kan också 
underlätta för dessa barn att få tillgång till språ-
ket genom att vuxna finnas till hands och hjäl-
per barnet att sätta ord på det som barnet vill 
uttrycka. De vuxna kan också inta en aktiv roll 
som medlekare och hjälpa barnet vidare i leken 
genom att komma med nya idéer och impulser 
som för handlingen vidare. Medlekare kan ge 
variation åt leken genom att spela olika roller 
så att barnet får mönster för hur man använder 
sitt språk vid olika tillfällen. 
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Barn brukar vara intresserade av att leka att de 
blir sjuka och ska gå till doktorn. Medlekaren 
kan ge barnen ord för allt det som man kan tän-
kas komma i kontakt med vid ett läkarbesök. 
Hur man ringer, vad doktorn säger, vad man 
behöver om man har feber och så vidare. Mate-
rial som plåster, bandage, stetoskop, feberter-
mometer kan göra leken mer varierad och ska-
par ett språkligt behov. Böcker som beskriver 
läkarbesök eller hur människokroppen fungerar 
ger också tillfällen till samtal som sedan kan 
utveckla leken. Andra sätt att vidare inspirera 
leken och språket kan vara att själv berätta om 
sjukdomar eller tillsammans göra ett studiebe-
sök hos en läkare. 

Miljöns betydelse för maximal möjlig-
heter till språk- och kunskapsutveckling
Miljöer som erbjuder och inbjuder till samtal 
om olika företeelser där barnen kan samspela 
i mindre grupper är gynnsamma för språkut-
vecklingen. 64 Detta kan möjliggöras genom att 
särskilja olika aktiviteter i form av olika statio-
ner, som till exempel:
•  Bokhörna/ skrivhörna (litteracitet). De barn 

som kommer i kontakt med skriven text 
genom att vara i kontakt med böcker och tex-
ter av olika slag kommer också tidigt att göra 
en koppling mellan tal och skriven text.

Om barnet skall uppfatta kopplingen mellan 
muntlig respektive skriftlig produktion på sitt 
modersmål måste de även komma i kontakt 
med skrivet modersmål på förskolan. Man kan 
förse en eventuell bok/skrivhörna med bokstä-
ver och böcker med barnens modersmål jämsi-
des med svenska. Observera om barnet lekskri-
ver och på vilket språk.
• Mattehörna (matematikutveckling)
• Upptäckshörna (utforskande), naturhörna
• Bygghörna (konstruktion)
• Rollekshörna
• Skapande hörna
• Bilder

64) Nordin-Hultman, 2004
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Exempel 1: Musik som stöttning
Att använda musik i språkutvecklande syfte är 
bra komplement till andra arbetssätt. Genom 
musiken kan man känna pulsen, rytmen och 
det blir lättare att memorera språket. Att arbeta 
med rytm kombinerat med rörelse hjälper till att 
stötta språkutvecklingen genom att man vågar 
uttrycka sig. Genom att kombinera musik och 
rörelse ges konkreta upplevelser av rörelseverb 
som dessutom utökar kroppsuppfattningen. 

Mallo Vesterlund i musikspråkförskolan i 
Tensta använder musik och rytmik/rörelse kon-
tinuerligt varje dag i sitt arbete med barnen. 65 

I en förskola i Hässelby-Vällingby använder 
man musik som en länk mellan hem och för-
skola. Genom att ta med sig musik hemifrån 
skapas förståelse och intresse för varandra. I 
dag talar barnen om ”min musik” och ”hans 
musik”. 

Exempel 2: Att arbeta med konst i ett 
språkutvecklande arbete
Målsättningen med tema ”konst” var att skapa 
nyfikenhet för konst i alla dess former och att 
barnen skulle få uppleva att de själva kunde 
skapa sin egen konst och bli sina egna konst-
närer. Temat introducerades genom en sagobok 
om snögubben Frans som fick en färglåda och 
började måla. I läshörnan skaffades ett tiotal 
konstböcker för barn och barnen följde med på 
ett studiebesök till konsthallen. Egna konstverk 
tillverkades efteråt i förskolan. Även en lokal 
konstnär tog emot barngruppen i sin ateljé.

Två barn i sänder fick följa med en vuxen på 
egen konstrunda till stan.

Barnen började upptäcka konstverk som skapade 
associationer och samtal. Vid ett gammalt apotek 
fanns en liten skulptur av ett lejon. Titta, en djur-
affär! En vuxen berättade att man kunde köpa 
medicin på apoteket om man hade ont. Plötsligt 
fick barnen ont i magen och ville gå in. 
 

65) Vesterlund, 2003
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På förskolan fick barnen göra egna skulpturer 
i lera. De diskuterade med varandra och med 
pedagogerna om hur figurerna kunde se ut. 
Hade lejonet hår, vad kallas det för på ett lejon? 

Så småningom byggdes hus till alla lerfigu-
rer. Skulle de bo i en koja, ett höghus eller kan-
ske i en lya? Det gällde för pedagogerna att föra 
in nya begrepp och mer specifika ord. 

Barnen byggde tillsammans med en pedagog ett 
landskap till alla hus och figurerna. Bin, maskar, 
mormors ko, en pansarbil, en travbana, ett berg 
för rymdvarelsen och mycket mer. Slutligen 
gjorde barnen en saga där figurerna var med. 
Sagan lästes in på en CD av en pedagog. 

Föräldrarna bjöds in på vernissage. Föräldrarna 
berättade om att barnen börjat använda sig av 
en ny terminologi som konst, konsthall, konst-
när, skulptur, staty, akvarell, oljemålning och 
andra mer specifika ord. 

Detta tema skulle kunna fördjupas språkligt 
ännu mer genom att använda sig av olika gen-
rer. De skulle kunna:
•  Berätta om sina konstverk i små grupper för 

sina kamrater
•  Berätta om konstrundan, försöka att tillsam-

mans komma ihåg vad de sett. Samtalet kring 
besöket kan tydliggöras med hjälp av fotogra-
fier, en pedagog skriver det barnen berättar 
till en gemensam text som de sedan återger 
för en annan grupp. 

• Beskriva hur de gjort sina olika skulpturer
•  Hitta på en saga om de olika skulpturerna/

lerfigurerna som skrivs ner och återberättas

Se vidare om avsnittet genrer, läs även i Paulina 
Gibbons ”Stärk Språket Stärk Lärandet”
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Vi måste som pedagoger ta alla tillfällen till att samtala med barnet och inbjuda dem 
till olika konstellationer där de får möjlighet att samtala med olika barn och vuxna 
i olika sammanhang. Eftersom barnet hela tiden upptäcker och utforskar världen 
omkring sig är det också då som tillfälle ges att sätta ord på nya begrepp, reflektera 
och också få möjlighet att sätta ord på sina tankar. Barnet måste få rikliga utmaningar 
att verbalisera mera komplicerade reflektioner. Att till exempel arbeta med människo-
kroppen och hur den fungerar eller följa fjärilens utveckling, fundera över varför vatten 
blir till is är tillfällen då språket får en skjuts och utvecklas från mer situationsbundet 
till mer situationsoberoende språk. Detta är nödvändigt för att barnet ska få chansen 
att så småningom tillgodogöra sig det språk som de till exempel möter i skolans olika 
faktatexter. Det är lätt att underskatta barnets förmåga att ta till sig mera kognitivt 
krävande uppgifter om språket inte är så utvecklat. Det är inte barnets språk som hin-
drar utan hur vi som pedagoger förbereder, arbetar och sedan efterarbetar till exempel 
ett tema eller projekt. Det gäller att inta ett språkligt fokus, sätta på ”språkglasögonen” 
för att förstå språkets betydelse i allt man gör på förskolan.

Diskussion

Det språkutvecklande arbetet i förskolan är en utmaning på 
många olika sätt. Att använda språket i alla situationer under 
dagen är grundläggande för att språket ska utvecklas. 
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66) Axelsson, 2002, fritt efter Thomas & Collier, 1997
67) Brice Health, i Obondo, 2005

För att garantera maximal språklig utveckling för det flerspråkiga barnet finns 
komponenter som enkelt kan illustreras så här: 66

Ovanstående faktorer har visat sig vara framgångsrika för det tvåspråkiga barnets 
lärandeprocess. För att kunna planera verksamheten utifrån de utmaningar som 
en mångkulturell förskola innebär är medvetenheten om språkets socialisation en 
viktig faktor.

Språksocialisation är den process som innebär att ett barn lär sig ett språk, en familjs 
och en grupps normer och värderingar samt hur man använder språket för att in -
hämta kunskap, det vill säga interaktion mellan barn och vuxna som stöder språk och 
situationsoberoende färdighetsutveckling. Språksocialisationen har tre dimensioner: 67

Teoretisk anknytning

Ett barn är aldrig oberoende av den miljö och det sammanhang 
det växer upp i. En av förskolans primära uppgift är att stödja alla 
barns språkutveckling och medvetet arbeta med den läroprocessen. 
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68) Obondo, 2005
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•  Hur föräldrarna ser sig själva som lärare
•   Hur tal- respektive skriftspråket används i hemmet och inom den egna gruppen 
•   Relationen mellan hemmet/den egna gruppen och institutioner 

som till exempel skolan.

Ytterligare ett annat sätt att förhålla sig till olika länders sätt att tänka kring sina 
barns lärande och hur barn lär sig språk, har studerats genom tvärkulturella jämfö-
relser, där man kunnat skilja på barn- och situationscentrerade förhållningssätt.

Barncentrerat förhållningssätt som är vanligt i västerländska medelklassfamiljer 
innebär att ett barns språkinlärning underlättas av att föräldrarna inkluderar bar-
nen i samtal och anpassar sitt tal på olika sätt till exempel barnen intar rollen som 
samtalspartner redan från födseln medan situationscentrerat förhållningssätt 
innebär att barnen oftast inte deltar som samtalspartners. Vuxna förväntar sig 
inte att små barn ska ha en aktiv roll i det sociala samspelet. 68

Stödstrategier
Ett exempel på hur man kan arbeta med stödstrategier i samtal med barnen pre-
senteras nedan. Samtalet utgår från något som barnet har uttryckt och som den 
vuxne tar vara på. Samtalet utvidgar perspektivet till något som sker utanför (situ-
ationsoberoende) och får barnet att reflektera utifrån sina erfarenheter. Samtalet 
innehåller många stöd- och öppna frågor. 

För att få till stånd social integration krävs en medveten planering, ett ömsesidigt 
accepterande och en ömsesidig förståelse hos både majoriteten och minorite-
terna. 69



Situationsberoende och situationsoberoende inlärning
När barnen är i början av sin språkutveckling behöver de konkreta upplevelser av 
begrepp, de behöver situationsbundna aktiviteter, här och nu-upplevelser, eller bil-
der och annat för att tillägna sig en grundläggande kommunikativ förmåga. Desto 
äldre barnet blir desto mera situationsoberoende, språkliga utmaningar krävs 
för att språket på längre sikt skall kunna utgöra ett tankeverktyg. 70 Uppgifternas 
svårighetsgrad kan delas upp i två olika delar, den kognitiva svårighetsgraden 
och graden av kontextbundenhet, se figur sidan 113. Det är mycket viktigt att vi 
inte begränsar barnens kognitiva utveckling genom att erbjuda alldeles för enkel 
stimulans på svenska språket ifall modersmålet är det starkaste språket. Till exem-
pel Amale, ( i serien om En dag i Fatima Abduls liv) som inte kunde behärska det 
svenska språket så väl hade studiebesöket på brandstationen inte alls inneburit 
samma inlärning om bränder, brandmännens arbete samt hur man gör om det 
börjar brinna om inte modersmålspedagogen hade varit med och Amale kunnat 
förbereda samt efterarbeta studiebesöket på sitt modersmål. Amale hade kunnat 
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70) Cummins 1996, 2000

Introduktion och stödstrategier Typ av yttranden och svar från den   
 vuxne

Utvidgning begränsad till innehållet Fortsätter ämnet introducerat av barnet.
i barnets föregående yttrande  

Semantisk utvidgning  Lägger till ny information till ämnet 
som går bortom här och nu (anknyter 
till världen utanför rummet)

Frågor som förtydligar  Begär förklaringar till barnets yttran-
den och ställer många öppna frågor.

Svarar på barnets frågor  Svar som går utöver bokstavlig förstå-
else av frågorna och inkluderar ämnen 
utanför den omedelbara närheten.

Svar med stödstruktur Stöder genom att använda varför och  
 hur – frågor snarare än vad
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missa den djupare förståelsen av studiebesökets syfte. Mycket av arbetet omkring studiebesöket 
hade blivit ytligt och beroende av de fåtal ord samt syn- och hörselintryck som Amale själv hade 
skaffat sig men utan kognitiva utmaningar. 
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Ytterligare en aspekt av språktillägnandet är ”Den funktionella språk-
användningen SFL”. 71

Den funktionella språkmodellen som presenteras här betonar språkets sociala roll 
som en mänsklig resurs för meningsskapandet. Språket används för olika syften, 
bland annat för att förmedla vad som sker i omvärlden, till exempel vem/vilka som 
deltar, vad som pågår och under vilka omständigheter. Men språket används också 
för att skapa sociala relationer till andra personer i vår omgivning och för att pre-
sentera våra tankar och idéer så att andra förstår vad vi menar. Således befinner sig 
språket samtidigt på flera olika nivåer så som framgår av figuren nedan. 72 

71) Halliday, 1994
72) Kuymcy 2008

Språkets olika nivåer



Kulturkontext: Det yttersta lagret enligt denna modell består av en kulturkontext 
som utgörs av den svenska kulturen för det svenska språket och av modersmåls-
kulturen för barnets modersmål. Det är inom dessa kulturella kontexter som res-
pektive språk utvecklat sig under historiens gång, när det gäller olika slags språk-
liga konventioner för hur vi uttrycker oss i olika situationer. 

Situationskontext: Det andra lagret i denna figur utgörs av situationskontext som 
omfattas av ämnet i samtalet (eller texten), den roll och relation som de talande 
är involverade i (gäller även relationen mellan skribent och läsare) och sättet som 
budskapet formuleras på (till exempel talspråksliknande eller skriftspråksliknande 
kommunikationssätt). De språkliga konventioner som gäller för situationskontext 
har vi socialiserats till redan som små barn så att vi har en känsla för vad vi kan 
tala om i olika sammanhang (ämnet), med vem vi kan tala, på vilket sätt och när vi 
kan tala eller vara tysta i olika sammanhang. 

Språkets semantik (betydelselära): Det tredje lagret i denna modell består av de 
språkliga resurserna för att skapa betydelse med hjälp av de uttryck som finns i 
respektive språk. 

Ordförråd och grammatik: Det fjärde lagret i den funktionella språkmodellen 
består av språkets ordförråd och grammatik, vilket naturligtvis varierar mellan 
olika språk. 

Fonologi: Det femte och innersta lagret i denna språkmodell består av fonologi, 
det vill säga hur vi uttalar ord, vilken intonation vi har och så vidare. Hur vi stavar 
ord i skrift har också ett samband med det fonologiska lagret. De fonologiska reg-
lerna varierar naturligtvis mellan olika språk. 

Det finns en pil som genomborrar hela språkmodellen från kulturkontexten fram 
till fonologin. Detta markerar att kulturkontexten styr språkanvändningen genom 
alla dessa språkliga lager. Kulturkontexten påverkar också vilka språkliga genrer (till 
exempel berättande, återgivande, beskrivande, instruerande, förklarande och argu-
menterande) som kan komma till användning i ett visst sammanhang. En annan 
pil som har sin början i situationskontexten markerar att situationen avgör vilket 
språkligt register (till exempel informellt eller formellt, slang eller standardspråk) 
som vi förväntas använda i ett visst sammanhang. 
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Matematik i förskolan handlar om att 
ge barnen möjligheter till att genom lek, 
lärande och språk utveckla de matema-
tiska begreppen som behövs för att sena-
re kunna tillgodogöra sig den formella 
matematikundervisningen i skolan. 

Det handlar om att utforska och förstå sin 
omvärld, orientera sig i tid och rum, utveckla 
tankar och hypoteser och konstruera. Att ge ord 
och verbalisera barnens erfarenheter är en upp-
gift för såväl de flerspråkiga pedagogerna som 
de svenska pedagogerna.

I Läroplan för förskolan står att forma, kon-
struera och nyttja material och teknik ingår i 
förskolans uppdrag. Vidare att:

När barn leker till exempel rollekar, regellekar, 
konstruktionslekar och andra lekar utvecklas 
hela tiden tankar och hypoteser som man pro-
var med andra. När barnen konstruerar med 
hjälp av olika material eller bygger sina lekmil-
jöer utvecklar de förståelse för en del grundläg-
gande funktioner för matematik och fysik. När-
het, avstånd, tyngd, balans, längre än, högre än, 
plant, snett, tyngdkraft, hävstångsprinciper. Allt 
detta medan de leker med sand, vatten, klossar, 
brädor, stenar, kuddar, lego mm. Genom leken 
utvecklas uttrycken som antal, ordning, sorte-
ring, jämförelse med olika storlekar, priser, tid, 
färger, vikter, volymer och längder. Skapandet 
av mönster och geometriska former gör att bar-
nen får de matematiska begreppen till en del av 
sin erfarenhetsvärld. 73

6a) Matematiska begrepp

73) SOU, s. 48

Förskolan skall sträva efter att varje barn:
•  utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp 

av olika material och tekniker,
•  utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik 

i meningsfulla sammanhang
•  utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal,

 mätning och form samt i sin förmåga att orientera sig i tid och rum”
 (Lpfö98, s.9) 
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Matematik handlar alltså inte bara om att rab-
belräkna och behärska räknetalen, (som också 
de varierar i sin uppbyggnad väldigt mycket 
mellan olika språk), utan om att kvantifiera sin 
värld. Ett bra hjälpmedel finns att hämta i PDF-
format på NCM:s hemsidor http://ncm.gu.se 
(NCM= Nationellt Centrum för Matematik) 
och kallas för Familjematematik och som hjäl-
per till att synliggöra vardagen i matematiska 
termer.

”Matematik måste problematiseras och synlig-
göras i för barnen meningsfulla sammanhang. 
Det är i samspel som barn och vuxna gemen-
samt skapar kunskap. Det handlar om att 
utmana barnen och synliggöra den matematik 
som finns i lek, vardagsaktivteter och teman.”  74

I aktuell litteratur som handlar om matematik 
för de små barnen finns många exempel på hur 
man använder matematik i för barnet menings-
fulla sammanhang. Konkreta matteövningar 
kan man hitta på Utbildningsradions webbsida. 
Gå till www.ur.se, klicka vidare till barnwebben, 
därefter till bokstaven M, som betyder Matte. 
I de följande exemplen tar vi upp två sätt som 
kan användas i samband med ett interkulturellt 
perspektiv på matematik.

Exempel

Exempel 1: Brotema. 
Nära förskolan finns en gångbro som alla går 
över när de skall till skogen. Här stannar bar-
nen ofta upp för att se på båtarna som passerar 
under. Så en dag ska bron repareras och detta 
blir upptakten till ett projekt. Barnen undrar 
över hur hög och hur lång bron är. Att mäta 
längden gör de genom att gå ”jättekliv” från ena 
ände till den andra. Snabbt upptäcker barnen 
att de får olika resultat beroende på att de har 
olika längd på benen. Några barn tycker att de 
ska prova med ett garnnystan nästa gång de går 
till bron. På förskolan mäter de sedan upp hur 
många barn som får plats när de lägger sig på 
en lång rad på den röda garntråden. Pedago-
gerna presentera en tumstock och nu bekantar 
sig barnen med namn på olika måttenheter. 
Nästa brobesök ska de mäta hur hög bron är 
med hjälp av garnnystanet och sedan överföra 
det till meter och centimeter. Ett stort intresse 
av att gå omkring och mäta sprider sig på för-
skolan. Temat fortsätter med att barnen berättar 
om sina erfarenheter av broar. De berättar om 
broar som de gått på, åkt med bil över och rest 
med båt under. Föräldrarna blir intresserade 
och pedagogerna frågar om de kan berätta om 
deras erfarenheter av broar. Det visar sig att alla 
har erfarenheter av broar. Alla broar dokumen-
teras, genom bilder, teckningar med tillhörande 
texten. En del texter är i diktform. Genom att 

74) Doverborg & Emanuelsson, 2007
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besöka bibliotek skaffar man sig böcker om 
olika broar i världen, dokumentationen fortsät-
ter. Genom internet skaffar förskolan ytterligare 
bilder och kunskaper om olika broar i världen. 
Förskolan bygger broar av olika material, papier 
machè, mjölkkartonger, tillfälliga broar av klos-
sar och broar prydda med blomstergirlanger 
som symboliserar vänskapsbroar. På våren har 
man lyckats att bygga en träbro på gården av 
plankor och här utspelar sig teaterföreställning-
en om ”De tre bockarna Bruse”, som barnen 
dramatiserar med stor inlevelse. 

Exempel 2: Pengar och dess olika värde
I samband med affärsleken aktualiseras tillverk-
ningen av pengar. Först tillverkade man låtsas 
pengar, sedlar klipptes ut och färglades i olika 
valörer. Mynt klipptes ut i olika storlekar av 
papper. Intresset för pengar växte hos barnen. 
Man började undersöka hur riktiga pengar ser 
ut, vem avbildas i sedlarna, vad står det i de 
olika sedlar och mynten? Myntens tillverkning 
avancerades, barnen bakade mynt av lera, vilka 
präglades och målades i olika färger, storlekar 
och valörer. Pengarnas värde diskuterades och 
genom internet skaffade förskolan information 
om gamla mynt och olika betalningssätt. Barnen 
tog med sig mynt från olika länder och började 
jämföra och sortera. De upptäckte att det fanns 
små mynt som hade ett högre värde än de som 
var stora. Använder alla människor i hela värl-
den samma pengar? Barnen undersökte saken i 

sina hem och plötsligt fanns det pengar från en 
massa olika länder. Naturligtvis ville alla barn 
också tillverka guldpengar som man förvarade 
i en egentillverkad guldkista, precis som Pippi 
Långstrump. Mot slutet av terminen hade en 
ansenlig myntsamling lånats in från föräldrar 
och släktingar som sorterades i vackra tittskåp. 
Barnen fick rösta vilket mynt som var vackrast 
i världen.
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Den kulturella matematiken är utformad så att den löser problem i den enskilda 
kulturen. Men att med allt mer kommunikation mellan kulturer, närmar sig olika 
kulturers matematik varandra.

Små barn är av naturen nyfikna och försöker göra allt för att göra omvärlden begrip-
lig. De upplever situationer som har med kvantiteter att göra och ser tidigt relationer 
mellan dessa kvantiteter. Utifrån sina erfarenheter utvecklar de strategier för att 
lägga ihop, separera, gruppera, jämföra och fördela. Den informella matematikut-
vecklingen är alltid knuten till det egna språket och erfarenheter från närmiljön. 
Bland matematiker och matematikdidaktiker diskuterar man ofta olika sätt att se 
på matematik. Ett sätt är att se matematik som något som finns oberoende av oss 
människor. Ett annat sätt att se matematik som en mänsklig social konstruktion 
som hela tiden utvecklas. 76 En del forskare jämför barns sätt att i olika hem lära 
sig problemlösning i vardagens olika situationer, som de kallar för ”orientation to 
numeracy” med orientatation mot literacitet som vi skriver om kapitlet Sagoläsning, 
berättande och böcker. De barn som får en stark orientation mot numeracitet börjar 
skolan med mer utvecklad förståelse av talbegrepp än andra. 77

75) Rönnberg & Rönnberg 2007
76) Ibid
77) Carr m.fl. 1994

Teoretisk anknytning

Alla barn som börjar skolan har utvecklat matematiska 
kunskaper och färdigheter innan de börjar skolan. 75

Vare sig matematik eller matematikundervisningen är 
oberoende av värderingar och traditioner. 
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Etnomatematik
Forskningsfältet omkring etnomatematik innebär att man studerar matematik-
föreställningar inom olika kulturer. I Alaska studerar man matematikkunskaper 
som finns i den äldre yopikulturen. I Sverige har Ylva Jannok Nuutti studerat den 
samiska kulturens matematik utifrån räkning, lokalisering, mätning, formgivning, 
lek och spel, klassifiering och generalisering. I Sydafrika använder man barns fri-
tidsintressen i undervisning av algebra och geometri, såsom spel, snörlekar och 
tillverkning av drakar och ståltrådsbilar. På Nya Zeeland har man t. o. m. utarbetat 
särskilda kursplaner i matematik för maorier på grund av att de maoriska eleverna 
lyckats mycket sämre i ämnet. Barn som växer upp i västvärlden och barn i andra 
delar av världen har olika erfarenheter av att kvantifiera sin värld. I Sverige betyder 
exakta siffror och mått väldigt mycket i till exempel matlagning. I de hem där för-
äldrarna aldrig mäter och väger exakt hemma när de snickrar, syr bakar eller lagar 
mat, har barnen inskolats i ett annat matematiskt tänkande. 78 

78) Rönnberg & Rönnberg 2007
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Det är ganska vanligt att man inom för-
skolan väntar in barnets språkutveck-
ling när barnen är flerspråkiga. 
De flerspråkiga barnen använder ofta 
två eller flera olika språk i skilda sam-
manhang, till exempel talas ett språk 
hemma och ett annat språk i förskolan. 

Ordförrådet i de olika språken kan vara olika 
fördelat, kanske kan man de ord man använder 
i hemmets sfär bäst på modersmålet och de ord 
man använder i förskolan bäst på svenska. Om 
ett barn är flerspråkigt och pedagogerna enbart 
hör hur barnet talar svenska är det lätt att felbe-
döma barnets språkliga utveckling. Det är först 
när man vet hur utvecklingen ser ut på båda 
språken som man kan tala om barnets totala 
språkutveckling Flerspråkighet i sig ger inte 
upphov till språkstörning. Samtidigt förekom-
mer språkstörningar såväl bland flerspråkiga 
som enspråkiga barn. För båda språkgrupper 
gäller att ju tidigare åtgärder sätts in, desto bätt-
re resultat. Bedöms barnet enbart på ett språk, 
kan missförstånd uppstå. Om barnet inte visat 
någon språkutveckling efter två år i förskolan 
bör en bedömning av båda språken göras.

Sen andraspråksutveckling 
eller språkstörning?
Det första som måste göras är att ta reda på om 
barnet har likartade svårigheter på båda språken 
eftersom en språkstörning alltid drabbar båda 
språken och barnet också får stora problem på 
modersmålet. Om däremot barnets utveckling 
på modersmålet liknar andra flerspråkiga barns 
och problemet endast gäller svenska, är det 
troligast att det rör sig om en långsam språkut-
veckling som beror på att svenska språket fort-
farande håller på att utvecklas. En vanlig orsak 
är att barnet inte fått höra tillräckligt mycket 
svenska och därför tar utvecklingen längre tid. 
En språkstörning konstateras först när den är 
utredd av en logoped. 

En språkstörning innebär att barnets språkliga 
förmåga inte är den för åldern förväntade, 
medan övrig utveckling ligger inom normal-
gränserna.

En primär språkstörning innebär att barnets 
huvudsakliga problem är språkstörning medan 
en sekundär språkstörning innebär att språk-
störningen förekommer i samband med andra 
funktionshinder som till exempel utvecklings-
störning eller ADHD.

6b)  Språkstörning i kombination 
med flerspråkighet 
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Lätt språkstörning innebär enbart problem 
med uttalet. Måttlig språkstörning innebär lite 
större problem med uttalet och lätta till mått-
liga problem med grammatik. Grav språkstör-
ning innebär stora svårigheter inte bara med 
uttal och grammatik utan också med ordför-
ståelse och språkförståelse. Mycket grav språk-
störning innebär att barnet har ett mycket 
begränsat talat språk och stora svårigheter att 
förstå vad som sägs.
 
Nedanstående ”checklista” är hämtad ur en infor-
mationsskrift som Eva-Kristina Salemeh, logo-
ped och dr. vid UMAS, Språkens Hus i Malmö, 
har utarbetat i första hand till föräldrar och andra 
närstående till barn med språkstörningar:

Kännetecken för språkstörning
Oberoende av språk utmärks en språkstörning 
av följande faktorer:
• Oftast mindre joller
•  De första orden kommer sent, oftast kring 

2-årsåldern eller senare
•  Språkutvecklingen går långsamt, svår förståelig 

även för närstående
• Ofta svårt att lära sig nya ord
• Svårt att hitta ord
• Ofta nedsatt språkförståelse
• Talar bara lite 79 

När långsam utveckling av språken beror på en 
språkstörning, hjälper det inte att ta bort ett språk. 
Många tror att det kanske blir lättare för barnet 
att bara utveckla ett språk och inte använda båda 
språken. Detta är en missuppfattning eftersom 
en språkstörning inte beror på flerspråkigheten i 
sig. Språken hindrar inte varandra. Att ”ta bort” 
ett språk är ett ingrepp i en familjs liv. Att ordför-
rådet utvecklas långsamt innebär att när ett barn i 
normala fall behöver höra ett ord 3–4 gånger kan 
ett språkstört barn behöva höra samma ord 300–
400 gånger, alltså utsättas för språklig exponering 
i mycket hög grad. Detta gäller båda språken. 
Om exponeringen enbart sker på ett av språken, 
utvecklas enbart det språket. 80 

En arbetsgrupp inom avdelningen för förskola, 
fritid och funktionshinder i stadsdelsförvalt-
ningen Spånga-Tensta i Stockholms stad har 
tillsammans med Eva-Kristina Salameh utarbe-
tat ett gemensamt vägledningshäfte för stadsde-
lens förskolor och barnvårdscentraler. Stadsde-
lens förskolor och BVC hade under en längre 
tid uttryckt ett gemensamt behov av en fördju-
pad samverkan kring barn med språkstörning 
för att så tidigt som möjligt upptäcka dessa 
barn. Att utveckla ett nära samarbete med för-
äldrarna och BVC för att tidigt uppmärksamma 
flerspråkiga barn med språkstörning och för att 
kunna sätta in adekvata insatser.

79) Salameh, 2007
80) Salameh, 2004 
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Följande exempel är hämtat ur dokumentet 
”Vägledning i arbetet med att upptäcka ensprå-
kiga och flerspråkiga barn med språkstörning” 
(2007). Arbetsmodellen erbjuder en handlings-
plan om hur man går tillväga om vuxna kring 
barnet är oroliga för barnets språkutveckling. 
Arbetsgruppen har kommit fram till följande 
arbetsmodell:

Arbetsmodell för förskolan
1.  Om vuxna kring barnet är oroliga över bar-

nets språkutveckling görs en extra observa-
tion i förskolan med en speciell checklista.
Detta görs strax före barnets 3-års dag eller 
vid behov om barnet är äldre. Efter detta bju-
der förskolan in till föräldrasamtal. Vid för-
äldrasamtalet rekommenderas stödmaterialet 
Språkdomäner (se sid 85) med tillhörande 
frågor att användas av pedagogen.

2.  För flerspråkiga barn görs checklistan både på 
modersmålet samt på svenska (två exemplar). 
För att få kunskap om barnets modersmål tas 
hjälp av föräldrar eller modersmålspedagog. 
Det är viktigt att pedagog och föräldrar eller 
modersmålspedagog tillsammans går igenom 
checklistan. Vid behov tas hjälp av tolk. Har 
barnet en språkstörning, då har barnet svå-
righeter både på modersmålet samt på andra-
språket svenska.

3.  Förskolan kan kontakta talpedagog/special-
pedagog som gör en kartläggning av barnets 
språkutveckling och språkanvändning. 

4.  Har barnet avvikelser i sin språkutveckling 
så kontaktar förskolan barnets BVC-sköter-
ska innan 3-års kontrollen. BVC har därmed 
fått en förförståelse om barnets språk inför 
3-års kontroll.

5.  Efter 3-årskontrollen, vid behov, skickar BVC 
remiss till logoped. En första hörselkontroll 
görs alltid på BVC.

6.  BVC och talpedagog/specialpedagog stäm-
mer av, runt de aktuella barnen några gånger 
per termin. Talpedagog/specialpedagog 
deltar och representerar förskolan vid logo-
pedträffarna som BVC anordnar. BVC kallar 
talpedagog/specialpedagog när de aktuella 
barnen kommer att diskuteras. Talpedagog/
specialpedagog ansvarar för att förskolan all-
tid får återkoppling från dessa möten.
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En arbetsgrupp bestående av BVC, förskolor, specialpedagoger, talpedagoger och 
språkutvecklingsansvarig, bildades. Eva-Kristina Salameh har varit handledare för 
arbetsgruppen. Tillsammans har de deltagit i en process som lett fram till utform-
ning av denna vägledning. Att använda en modell som denna kräver att pedagoger 
diskuterar igenom syftet och när man skall använda modellen. Modellen används 
inte som diagnosmaterial, (diagnostisering ligger utanför det pedagogiska kom-
petensområdet) utan som en vägledning som man arbetar med tillsammans med 
föräldrarna. Rutinerna över vilken arbetsgång man har i samband med remittering 
kan skilja sig mellan olika kommuner.

FRÅGOR:
När skall man reagera?
Om barnet har varit i förskolan under 1–2 år och kontinuerligt hört svenska men 
ingen utveckling av svenskan tycks ske. 

Vart kan jag vända mig om jag har fler frågor?
Om du behöver tips och råd eller behöver ställa frågor kring flerspråkighet och 
språkstörning kan du gå in på Språkens Hus webbsida www.sprakenshus-umas.se. 
Webbsidan är användbar och innehåller både litteraturtips, länkar, ett ställe där 
både föräldrar och pedagogerna kan ställa konkreta frågor samt få dem besvarade. 
Webbsidan innehåller vidare vetenskapliga och andra artiklar, samt material som 
främst är avsedda för logopeder. 

Spånga- Tenstas modell för upptäckt av språkstörning 
har kommit till genom ett projekt inom ramen för Kompetens-
fonden i Stockholms stad. 

Diskussion
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I januari 2004 startades Språkens Hus, ett centrum för språkstörning i kombi-
nation med flerspråkighet på samma ställe. Verksamheten bygger på aktuell 
forskning och syftet är att förbättra omhändertagandet av flerspråkiga barn 
med språkliga funktionshinder. Språkens Hus vill bland annat förbättra remitte-
ringsunderlaget från BVC och andra remissinstanser, verka för förbättrad språklig 
bedömning på båda språken, ge råd och stöd till föräldrar, utöka samarbetet med 
förskolor och ge fortbildningskurser för pedagogerna. Flera slutsatser kan dras av 
forskningen om tvåspråkiga barns språkliga störningar:

1) De flerspråkiga barnen remitteras av BVC till logoped i påfallande lägre grad än 
de svenska barnen. Samtidigt remitteras de i påfallande högre grad till logopeden 
efter 5 års ålder. De flerspråkiga barnen har också påfallande högre antal språk-
störningar än de svenska barnen. Barnens modersmål gick kraftigt tillbaka hos 
vissa barn med grav språkstörning, vilket tydligt kunde ses under forskningspro-
jektet. ”En nedsatt språkförmåga kan medföra emotionella och sociala problem 
för både tvåspråkiga och enspråkiga barn. Det är av vikt att detta tillstånd upp-
märksammas tidigt, men då behövs adekvata och pålitliga testinstrument. Detta 
saknas på de flesta språk som finns representerade i Sverige förutom svenska. 
Tvåspråkiga barn riskerar att bli underdiagnostiserade och att inte få adekvat 
omhändertagande eftersom deras språkliga problem ofta ses som relaterade till 
tvåspråkigheten i sig." 81 Forskningen har också visat att det är svårt för BVC-perso-
nalen att upptäcka eventuella språkstörningar eftersom de träffar barnen mer säl-
lan. Förskole pedagoger har däremot lättare att följa upp barnens språkutveckling 
eftersom de träffar barnen i stort sett varje dag. 

Teoretisk anknytning

Eva-Kristina Salameh, med. dr. och logoped har sedan 1978 bedrivit 
en specialiserad verksamhet för flerspråkiga barn med språkstörning 
vid logopedmottagning vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. 

81) Salameh, 2004
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2) Risken att föräldrar till de flerspråkiga barnen avbryter sin behandling är påfal-
lande. Desto gravare språkstörningen var, desto större risk för utebliven behandling.

3) Riskfaktorer till språkstörning var i stort sett desamma bland de enspråkiga och 
flerspråkiga barnen, föräldrarnas oro var en gemensam nämnare. Manligt kön och 
ärftlighet spelade större roll bland de enspråkiga barnen, hos flerspråkiga enbart 
när det fanns miljömässiga skäl. Man kunde också se påfallande samband mellan 
de familjer där modern kommit till Sverige +-1 år från barnets födelse samt om 
mamman fortfarande har behov av tolk efter mer än 5 år i Sverige. 82 

Vid en annan longitudinell undersökning av barns språkutveckling kom Salameh 
fram till att de gravt språkstörda barnen utvecklade sitt språk grammatiskt på 
samma sätt som de som inte har språkstörning, men långsammare. De var också 
mer känsliga för bristande exponering av båda språken. Samma resultat visade 
barnens fonologiska (uttal) utveckling. Barnen följde samma fonologiska process 
som enspråkiga barn på respektive språk, fast på två olika språk. Sammanbland-
ning av processerna var inte aktuell. 

Forskning om flerspråkighet i kombination med språkstörning är mycket begrän-
sad också internationellt trots att mer än hälften av världens barn är flerspråkiga. 
Detta eftersom de flerspråkiga barnen ofta utesluts ur målgruppen på grund av 
att man anser flerspråkigheten utgöra en felkälla. I forskningen som finns betonas 
vikten av att bedömningarna skall utföras på båda språken. 83

82) Salameh, 2004
83) Ibid
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En stor utmaning är hur man på ett enkelt 
sätt kan dokumentera, analysera och se bar-
nets språkutveckling som en del av barnets 
hela utveckling samt som en integrerad del av 
det pedagogiska arbetet. Alla som arbetar med 
barn gör ständigt observationer av vad barnet 
gör och kan, men med dokumentationens hjälp 
synliggörs och förtydligas språkutvecklingspro-
cessen. Det är värdefullt att redan från början 
dokumentera hur det lilla barnet kommunice-
rar och följa hela processen genom förskoleti-
den. Att få syn på hur barnet använder språket 
i olika situationer ger också möjlighet att få 
mer kunskap om språkutvecklingen såväl på 
modersmålet som på andraspråket.

I Skolverkets rekommendation ”Allmänna 
råd och kommentarer” till Läroplan för försko-
lan, lyfts betydelsen av pedagogisk dokumenta-
tion fram på följande sätt:

”Det är förskolans arbete med att stödja bar-
nets begreppsutveckling som ska utvärderas, 
inte det enskilda barnets begreppsutveckling”. I 
samma dokument uttrycks också: ”Det är vik-
tigt att förskolan följer hur barnets utveckling 
och lärande sker och hur förskolan kan bidra 
till den. Att följa barns utveckling är dock inte 
detsamma som att bedöma barns utveckling 
och lärande utifrån fastställda kriterier och nor-
mer.” 84 Vidare: 

”Ett sätt att öka medvetenheten om det egna 
arbetet är att i olika former dokumentera, syn-
liggöra och reflektera över förskolans processer 
och på så sätt fånga i vilka situationer barn lär, 
utvecklas och mår bra. Det är viktigt att doku-
mentations- och reflektionsarbetet ses som en 
del i det dagliga arbetet tillsammans med bar-
nen och inte något som ligger vid sidan av.” 85

7)  Pedagogisk dokumentation med 
inriktning på språkutveckling

En framgångsrik faktor för flerspråkighetsutveckling är observation, 
dokumentation och reflektion av barnets språkutveckling. Att följa 
barnets utveckling på såväl förstaspråket som andraspråket är ett 
sätt att få syn på vad barnet kan och vad som behöver utvecklas.

84) Skolverkets Allmänna råd, 2005, s.41
85) Ibid, s.25
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Syftet med observationer 
av barnets språkutveckling.
En fråga pedagogerna kan reflektera över är: 
Hur kan verksamheten på förskolan bli så gynn-
sam som möjligt för att barnets språk utvecklas 
optimalt? Tiden i förskolan är den tid då språk-
utvecklingen tar fart och det är därför viktigt 
att ge alla möjligheter till språklig stimulans. 
Observationerna bör bli en del av den dagliga 
verksamheten. Dessutom ger den stöd för pla-
nering av vidare aktiviteter på avdelningen. Hur 
ska man gå vidare för att ytterligare stimulera 
språkutvecklingen? Observationerna ska vara 
ett underlag i det fortsatta arbetet med aktivteter 
som främjar språk – och kunskapsutvecklingen. 
Pedagogerna kan lättare ställa sig frågor som: 
Hur, av vem och när lär sig barnet? Vad gick bra, 
vad lyckades mindre bra och varför? Hur kan 
jag stötta barnet i olika aktiviteter? Pedagoger-
nas uppgift är att ständigt skapa nya, ultimata 
inlärningsmiljöer för barnen. Genom observa-
tionerna och kunskaper om var barnet befinner 
sig i sin språkutveckling, kan man bygga vidare 
och ge nya utmaningar.

Förutom att vara stöd för pedagogerna i pla-
nering och utvärdering av sitt arbete har obser-
vationerna ett kommunikativt syfte. Barnen blir 
ofta mer motiverade om någon bryr sig om vad 
det säger/berättar, föräldrarna vill och skall få 
veta hur deras barn utvecklas och hur det går 
för barnet. Vid överlämnande till nya grupper 
är det värdefullt att informera om vad barnet 

kan. Dessutom kan det finnas barn som av olika 
skäl har en språkstörning, vilket är viktigt att 
upptäcka och åtgärda så snart som möjligt. (Se 
vidare kapitel 6b om språkförseningar/språk-
störningar)

Olika metoder för observationer 
av barns språkutveckling?
Det finns olika kategorier av bedömning. Här 
beskrivs två varianter. Den ena kallas för

Indirekt bedömning. Exempel på indirekt be -
dömning är till exempel TRAS, (tidig registre-
ring av språkutveckling)86 och Lundamaterialet. 
Känne tecknande för dessa är följande:
• användning av i förväg konstruerat test.
•   mäter hur inläraren behärskar enskilda 

komponenter.
•   svaren baserar sig på vad som är rätt 

eller fel.

Den andra kallas Direkt bedömning. Exempel 
på dessa är till exempel pedagogisk dokumen-
tation tillsammans med perfomansanalys eller 
loggbok. Kännetecknande är följande:
•   den baserar sig på barnets egen 

produktion
•  den betonar helheten i barnets språk-

utveckling
•   den analyserar barnets funktionella 

språkbehärskning 87

86)  Ett observationsmaterial. Samarbetsprojekt mellan Bredvet kompetenscenter, Eikelund kompetenscenter, Institutet för 
specialpedagogik( UNiversitete i Oslo), Senter for atferdsforskning och center for leseforskning(Hogskolan i Stavanger)

87) Bergman & Sjöqvist, 1998, i Stärkta trådar
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Fördelar med direkta bedömningar:
• Få information om vad barnet kan 
•  Få syn på den inlärningsprocess som det 

individuella barnet befinner sig i
•  Identifiera specifika behov så att de upptäcks 

i tid
•  Använda för underlag för planering/

utvärdering 
•  Göra barnet medvetet om sin egen språk-

utveckling
• Skapa motivation och lust att lära hos barnet
•  Göra föräldrar medvetna om sitt barns språk-

utveckling
•  Ha ett gemensamt språk bland pedagoger för 

att beskriva barnets aktuella språknivå 
• Få helhetssyn på barns båda språk 
•  Få syn på diskursen, vilken berättelsestruktur 

barnet har och hur förmågan att sätta ihop en 
berättelse med början, mitten och slut utveck-
las och hur meningarna blir mer komplext 
sammansatta.

När man väljer ett bedömningsinstrument 
måste man reflektera över vilken barnsyn som 
präglar förskolans arbete. Vad vill vi förmedla 
och varför? På samma sätt utgör kunskapssy-
nen 88 en avgörande roll för vilken metod man 
använder. I samband med språkobservationer 
av flerspråkiga barn skall man också reflektera 
över likheter och olikheter i första- respektive 
andraspråksutvecklingen, att man i olika kultu-

rer har olika kommunikationsmönster samt att 
olika språk har olika uppbyggnad. Om barnets 
språkutveckling inte går framåt måste man se 
vad verksamheten kan erbjuda för just det bar-
nets behov. 

De tester som ofta används utgår från ensprå-
kighetsnormen och är inte konstruerade för 
flerspråkiga barn. Testerna präglar ofta medel-
klasskultur och tankesätt. Bedömningar gjorda 
för enspråkiga barn ger sällan en rättvis bild när 
det används för flerspråkiga barn. Många tester 
är konstruerade så att de visar vad barnet inte 
kan i stället för vad barnet kan och hur långt de 
har kommit i sin språkutveckling. 89

Det man också kan reflektera över är balan-
sen mellan det kollektiva och individuella. Allt 
det som vi gör i gruppen syns hos individen, 
lärandet är kollektivt och individen är alltid 
beroende av vad som händer i gruppen. Språk-
utveckling sker alltid i ett sammanhang. Olika 
modeller eller sätt att använda kan komplettera 
varandra. Efter observationerna, bör man ställa 
sig frågor som ”Hur tolkar vi resultatet och vad 
gör vi av det? 90

88) Vygotskij 1978 i Bråten 1998
89) Grosjean, 1985, Baker 1996 i Stärkta trådar
90) Genesee & Upshur, 1996

Att göra det viktiga bedömbart och inte 
det enkelt mätbara till det viktigaste.
(Lindberg & Lindström, 2005)
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Vad och när skall man observera?
Först och främst är det av stor vikt att få syn på 
hur barnet kommunicerar i olika sammanhang 
och med vilka personer, barn/vuxna och på vil-
ket språk. Barn använder olika genrer 91 vid olika 
tillfällen. När man följer (=observerar) barnets 
språkutveckling, märks vilken typ av språk bar-
net använder vid till exempel rutinsituationer, i 
leken ute/inne, vid matsituationen, vid läsakti-
viteter och i samband med olika temaarbeten. 
Observationer görs också på hur barnet söker 
kontakt och kommunicerar med kroppsspråk 
eller verbalt och i vilka sammanhang.

Följande punkter kan hjälpa till att strukturera 
observationerna:
• Hur samtalar pedagogerna med barnet?
• När samtalar barnet?
• Med vem samtalar barnet?
• Om vad samtalar barnet?
•  Vilket inflöde har barnet, det vill säga hur 

mycket språklig stimulans har barnet tillgång 
till?

•  Vilket utflöde har barnet, det vill säga 
hur uttrycker barnet sig och hur mycket har 
barnet chans att uttrycka sig?

•  Vilka tillfällen till samtal som ligger snäppet 
över får barnet?

•  Hur används språket i samband med olika 
genrer i förskolan, det vill säga förståelsen i 
samband med:
 -sagoläsning och berättande.
-återgivande av händelser
- beskrivningar av djur, människor, en plats mm.

-instruktioner i samband med till exempel 
spelregler
-argumentering för att vinna gehör till exempel

Det finns olika sätt att dokumentera på, följa 
och utvärdera barns språkutveckling och tän-
kande för att sätta det i ett sammanhang med 
barnets hela utveckling. 

Exempel på direkta bedömningar:
Loggbok
Gjort-tänkt-lärt-utveckla 
Språkobservationer
Dokumentation/ pedagogisk dokumentation
Fotografier med reflekterande text
Intervjuer – med bandspelare
Inspelat och transkriberat tal 
Språkutvecklingsanalys/performansanalys
Video
Barns teckningar och andra arbeten
Reflektion

Om du vill läsa mera om Bedömning, fler-
språkighet och lärande, innehåller Symposium 
2006, en del historik om bedömningar samt ett 
kapitel om bedömning i förskolan. 92

Loggbok
Pedagogerna skriver ner sina tankar, iakttagel-
ser och reflektioner i en loggbok. Hur barnen 
lär sig språket, hur de kommunicerar och hur 
man som pedagog på olika sätt skapar tillfällen 
och möjlighet till goda samtal. Att skriva logg-
bok ger möjlighet att följa olika processer såväl i 
sitt eget som barnets lärande.

91) Kan enkelt förklaras som ”språkliga drag”, Kuyumcy, 2004
92) Aronsson ur Symposium 2006, Mikael Olofsson, red. 
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Exempel 1: Loggbok 
Sammanställ de återkommande ord och kor-
tare meningar som barnet säger på moders-
målet/andraspråket alltid med datum! Det är 
lätt att notera om man använder ett litet block 
och penna och noterar när nya ord dyker upp. 
Man kan göra observationer utifrån vad barnet 
säger och vad barnet gör. Skriv i varsin spalt, till 
exempel Gabriel säger – Gabriel gör, för att för-

tydliga sammanhanget. Här kan man upptäcka 
att barnet använder ett ord som du som peda-
gog inte kan härleda i en speciell situation. Bar-
net kanske säger något på sitt modersmål, här 
kan språkobservationen komma till användning 
i samtal med föräldrarna som kan förtydliga, 
förklara och översätta ordet lättare när det är 
nedskrivet i ett sammanhang.

Exempel

Gabriel säger Gabriel gör Kommentar

Mamma, gröt Sitter och äter gröt, pekar på 
mamma

Under inskolningen äter G. gröt 
till frukost. När G:s mamma säger 
”tack bjuder du mig?” och smakar 
på gröten tittar G på sin mamma 
och säger mm. Mamma svarar ”ja 
det var jättegott” ”gott” säger G då. 
Här pågår ett samtal. 

Vantar snö blött I hallen tar av sig sina kläder efter 
att ha lekt på gården
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Substantiv
Mamman
Pappan
Momo
Nonno
Anna 
Sara
Napp
Bebe
vagn
Gran
Katt
voff
Bä
Mjau
Datorn
Fon
Kocka
baccio
öga
handen
mat
Yogo
Ost
Macka
Kaka
Gelato
Saft
Ägg

Jacka
Sko
Vantar
spis
Bilen
macchina
båt
banan
apa
snö
is
regn

Verb
Nanna
Äta
mangia
Dricka
Hoppa
Vinka
Pussa
Krama
Borsta
Ringa
Tända 
Släcka

Adjektiv
Blött
Varmt

Bra
Fint
Tung
Mörkt

Prepositioner
Upp
Ut
Ner

Adverb
Borta
Där
Ja/ nej

Pronomen
Den

Övrigt
Hej då
ciao
bu

Tvåordssatser
mamma borta
annas bil
andra handen
Byta blöja
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När barnet kan berätta till fotografier, egna 
upp levelser, enkla berättelser, sagor eller något 
de lärt sig, kan dessa skrivas ned, helst på såväl 
modersmålet som andraspråket.

Gjort-tänkt-lärt-utveckla 
GTLU-modell är ett underlag för pedagogens 
egen reflektion. Den har utvecklats genom 
ett pilotprojekt ”Matematik från början” som 
Nationellt centrum för matematikutbildning, 
NCM har utvecklat utifrån ett annat projekt 
som Högskolan i Skövde genomförde i Gull-
spång 2002 (GTL). NCM har utvecklat detta till 
att användas med fokus på matematik. GTLU- 
modellen praktiseras genom loggboksskrivning 
på följande sätt:
G: Det här har jag/vi gjort (Kort om planerade 
och spontana situationer och händelser)
T: Det här har jag/vi tänkt. (Reflektioner 
över till exempel lärarrollen, samspelet och så 
vidare)
L: Det här har jag/vi lärt (Reflektioner över 
sådant man inte visste förut eller har reflekterat 
över)
U: Det här vill jag/vi utveckla/utmana. (Hur tar 
man vara på sitt eget och barnens lärande och 
för vidare dem till nya utmaningar.) 93

Under varje punkt finns tre perspektiv att 
beakta: a) barns lärande, b) lärares lärande och 
c) lärares lärande om barns lärande. 
Mera att läsa om matematik för mindre barn 
finns på NCM:s hemsida: 
http://ncm.gu.se/smabarn

Språkobservationer
Ett annat sätt att observera barnets språkut-
veckling kan ske genom språkobservationer, 
baserade på Språket Lyfter 94 som tar hänsyn till 
barnets totala språkutveckling på barnets båda 
eller alla språk. Det som dessa observationer 
baserar sig på är parallella observationer på två 
(eller flera) språk: pedagogerna antecknar när 
något positivt i barnens språkutveckling sker 
på det svenska språket, de flerspråkiga pedago-
gerna gör det på barnets respektive modersmål. 
Man sammanfattar enbart det positiva som hänt 
i barnets språkutveckling på båda språken. När 
båda språken har observerats på samma sätt, 
blir observationerna kommunicerbara och man 
börjar få en helhetsbild av barnets totala språkli-
ga utveckling. Detta ger ett diskussionsunderlag 
som kan användas i samband med utvecklings-
samtal med föräldrarna, i kontakt med andra 
samarbetspartner samt mellan pedagogerna. 
Att skaffa material till denna sammanfattning 
kan ske på många olika sätt, såsom språkobser-
vationer, loggboksanteckningar, intervjuer, per-
fomansanalys, dokumentation med tillhörande 
bild och text eller andra observationer. Materia-
let är en sammanfattning av det som hänt i bar-
nets språkutveckling under en längre period. Se 
bilaga.

93) Sterner,Görel, 
94) Språket lyfter, 2003
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Exempel 2: 
På Finska förskolan i Stockholm arbetar man 
med något som kallas för ” sagotera”. Då får alla 
barn en egen stund tillsammans med en peda-
gog i sagotältet där barnet berättar fritt enkla 
små berättelser. Pedagogen lyssnar och skriver 
ner ordagrant vad barnet säger. Därefter läser 
pedagogen upp för barnet som får möjlighet 
att ändra eller lägga till. När barnet godkänt 
sin text läses den upp för den övriga gruppen 
och sätts upp på väggen. De yngsta berättar en 
gång i veckan och de äldre ”sagoterar” en gång i 
månaden. De yngsta barnens berättelse kan till 
en början bestå av enstaka ord men räknas ändå 
som berättelser. På detta sätt blir barnets språk-
utveckling väldigt tydlig och ett bra underlag 
för fortsatta observationer.

Berätta en saga, hurdan du vill.
Jag skriver upp den.
Och när den är färdig läser jag den för dig,
så att du kan ändra på någonting ifall du vill.

Kerro satu.
Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot.
Lopuksi luen tarinasi
ja voit muuttaa tai korjata sitä mikäli haluat.
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Exempel 4:
Resultatet av olika berättelser kan sedan sättas 
ihop till olika böcker till exempel om en utflykt, 
en saga, dikter
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Böcker från Östra Fäladens förskola, Malmö.

Exempel 3: 
Om det finns en pedagog tillgänglig som talar 
barnets modersmål kan barnets berättelse 
skrivas på modersmålet och sedan låta barnet 
berätta på andraspråket. Det blir då det tydliga-
re hur de olika språken utvecklas. Se exemplet 

nedan från Gamlebyplan 9. Där får barnen till-
fälle att varje vecka berätta något intressant som 
sedan skrivs ner på barnets modersmål och på 
svenska. Texten till vänster är en översättning 
från arabiska.



Exempel 5: 
Emelie Sjöberg pedagog i Bromma arbetar med 
pedagogisk dokumentation som reflektions-
verktyg i sitt arbete med barnen. Hon beskriver 
den pedagogiska dokumentationen (observa-
tion, reflektion, dokumentation) som ett sätt att 
få syn på sin egen verksamhet. Det är ett arbets-
sätt som synliggör vilka möjligheter barnen 
erbjuds i ett lärande sammanhang och i kom-
munikation mellan barn-barn, barn-pedagog 
och barn-omvärlden. Miljön ska skapa mötes-
platser för barnen där de kan utforska tillsam-
mans kring det som intresserar dem. Därför är 
den pedagogiska miljön viktig. Pedagogens roll 
blir både medforskande och utmanande. Det 

gäller att låta barnet gå vidare i sin läroprocess 
med det som intresserar dem. Det som Emelie 
funderat över och som nedanstående doku-
mentation visar är att om man jobbar på detta 
sätt kommer språkutvecklingen att synas tydligt 
i de dokumentationer som görs, om lärandet 
sker i en kommunikation. Dokumentationen 
kan användas både för att synliggöra barnets 
lärande och språkutveckling. 

Nedan visas ett arbete med barnens själv-
porträtt som Emelie dokumenterat. Dokumen-
tationen illustrerar hur språket utvecklats uti-
från samtal kring självporträtten när barn och 
pedagog tillsammans diskuterar hur dessa har 
förändrats.
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Första självporträtt, flicka 3,1 år:
Det sitter en pedagog med flickan. De har till-
gång till papper, penna, spegel 
och ett kort på flickans ansikte.
P: Vad ser du på kortet?
F: Ögon, öron … ögon (pekar på ögonen)
P: Var sitter öronen?
F: (pekar på öronen)
P: Vad är det för något? (pekar på näsan)
F: Vet inte
P: (Pekar på sin egen näsa och frågar igen)
F: Näsan
P: Vad är det? (pekar på munnen)
F: Munnen
P: Vad är det för färg på munnen?

F: Vet inte
P:  Tycker du att det liknar någon annan färg här 

inne?
F: Vet inte
P:  Man brukar säga att munnen är röd. Tycker 

du det stämmer?
F: jaaa …
P: (pekar på kinderna) Vet du vad det här är?
F: Nej, vet inte.
P: Kinder, känner du igen det?
F: Kinder (pekar på sina kinder på kortet)
P: (Pekar på pannan) Vet du vad det här heter?
F: Vet inte
P: Den kallas för panna
F: Panna



Självporträtt gjort ca 1,5 år senare
med utdrag ur text i dokumentationen
Flicka 4,8 år
F:  Här finns det brun Emelie. Jag kan rita 

en krona.
P: Nu skulle du rita hur du såg ut!
F: Varför tittar du?
P: Jag ville se hur du gör.
F:  Titta noga hur jag gör, titta! Titta lugg, 

jag vet inte vad det heter …
P: Man kan säga att det heter sidofläta.
F: Var finns det vitt i ögat …
(Tittar noga i spegeln.)
F:  Jag gör rosa istället för vit. (Sjunger) 

Jag behöver brun igen, här har jag gjort ögon. 
Jag kan inte göra kropp

P: Varför inte?
F:  Det är svårt, nu har jag gjort munnen. 

Ljusrosa läpparna! Det är brunt här. 
(Pekar på kontur runt läpp.)
F: Jag skall göra byxor.
P: Men öron och näsa då?
F:  Jag gillar inte öron, de är fula. Panna! 

Ögonbryn! Jag kan göra många ögonfransar. 
Sen skall jag göra min tröja. Flickan på min 
tröja sjunger. Brun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, efter 8 … 
9, 10. Jag gör min tröja. Det här är … den här … 
(pekar på bilden)

F: Ärmen på tröjan
F: Ärmen. Nu orkar jag inte mer. Jag är klar.
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Förskolan använder olika genrer i verksamhe-
ten till exempel instruktioner. I samband med 
att barnen gjorde olika spel, delgav de varandra 
regler på hur man skulle spela de olika spelen.

Pedagogerna på förskolan har sedan diskute-
rat vilken barnsyn och kunskapssyn som utgör 
grunden för dokumentationsarbetet. Man har 
också analyserat hur det syns i barngruppen att 
barnen fått en bra språkutveckling. 
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Spelregler
Winx spelet- flicka 5.10 år
Man är fyra spelare.
Fyra eller fem år.
Det behövs en tärning och gubbar.
Man börjar på grönt och på stjärnan 
vinner man.
På orange hamnar man i häxhus. 
Får man ett, Stannar man kvar, får man två, 
går man två steg, får man tre,
Går man tre steg…

Sauriespel, pojke 3.2 år
– Gubben kan åka på spelet. Man får ta fem 
från fyra. Sex från fem. Gubben åker här till här.
– Skriver du ditt namn?
– Ja, men jag har ingen fot. Jag ritar en 
annan fot eller tjugo fot.
– Är det ett spel som finns på datorn?
– Ja, man skjuter saurier. Jätte, jätte mycke 
den dör. Pojken tog den stora pistolen, den 
långare sen pojken skjuter saurie och tar 
svarta flaggan som finns på flickan. 
Dä räddar man flickan. Pojken och flickan 
tycker svarta flaggan fin. Sen laga dom 
saurien. Sen laga dom igen.
– Är det slut sen?
– Ja, jag kan gå här.

De inringade är de 
om råden de väljer att 
fördjupa sig i. De väljer 
samtidigt att titta på om 
språkutvecklingen syns i 
de dokumentationer 
som görs.

Pedagogerna använder 
ett av sina reflektions-
tillfällen att samman-
ställa vad det just nu 
arbetar med på 
avdelningen.
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Föräldrarna har också blivit informerade genom 
ett bildband som visat vad som hänt under 
dagen samt blivit informerade om varför för-
skolan dokumenterar, vilket syfte den har och 
för vem dokumentationen är till för.

"Hon sjunger som vattnet, gräset och snäckorna. Fiskarna 
och hajarna är instrumenten. Gräset gör att det låter som 
Ariel. Hajarna gör elaka sånger med sina vassa tänder."

Kan ni rita till musiken? 
Vi lyssnar till Vivaldis fyra årstider.
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Perfomansanalys
Performansanalys står för ett processinriktat sätt 
att observera och följa barnets/elevens andra-
språksutveckling. En analys som ser till vad 
barnet kan. 95 Performansanalysen tar fasta på 
andraspråksutvecklingen och det som känne-
tecknar den. Det som skiljer en språkanalys från 
performansanalys är till exempel inlärarspråket. 
(se nedan Teoretisk anknytning).

Perfomansanalys som redskap
Genom att använda performansanalysen som 
ett redskap för att observera, dokumentera och 
analysera vad barnet säger/berättar blir det lätt-
tare att:
•  Förstå vad som är svårt i svenskan och för 

att se hur språkutvecklingen går till
•  Få syn på hur språket utvecklas från enkelt 

till mer komplext språk
•  Få grepp om barnets ordförråd, hur ord-

förrådet utvecklas från vardagligt till mera 
specifikt språk

•  Få syn på barnets grammatiska utveckling 
och hur grammatiken blir mer och mer 
avancerad, från tvåordssatser till långa 
meningar med både huvudsats och bisatser.

•  Få syn på barnets kommunikativa strategier, 
kroppsspråk och vilket inlärarspråk barnet har

•  Få syn på om barnet är risktagare eller 
riskundvikare

Hur gör man en performansanalys?
Barns olika inspelade berättelser kan använ-
das för analysarbete och vara ett bra underlag 

att arbeta vidare med. Detta görs genom trans-
kribering av materialet och därefter analys av 
innehållet. I resultaten ser man vad barnet kan 
och vilka områden som bör utvecklas. Resul-
taten avgör sedan hur man arbetar vidare med 
barnets språkutveckling. För att resultatet skall 
ge relevant information, är det viktigt att det 
görs med en längre tid emellan. 96

För att kunna följa språkutvecklingen grund-
ligt görs en performansanalys på andraspråket 
som grundar sig på hur barn lär sig ett andra-
språk (se exempel på strategier sid. 146) eller 
en språk analys på modersmålet det vill säga en 
analys av texten som grundar sig på barnets för-
staspråksutveckling. För att göra en mer grund-
lig analys krävs kunskap om språkets utveck-
ling och ett system för att beskriva vad som är 
tecken på utveckling. Också här sker reflektion 
över vad som står bakom förmågan att använda 
språket. Kultur och språkanvändningsmöns-
ter kan spela stor roll. Det är lätt att se brister 
i andraspråksutvecklingen och glömma bort 
att barnet kanske kan uttrycka sig bättre på sitt 
modersmål. Vissa begrepp och företeelser kan-
ske ännu inte är kända för de barn som inte haft 
tillfällen att samtala på sitt andraspråk i många 
olika situationer. Mer att läsa om perfomans-
analys finns i Carin Rosanders kapitel i Stärkta 
trådar (se litteraturförteckningen). 

Om ni vill läsa mera om perfomansanalys i 
praktiken samt se konkreta exempel på en per-
fomansanalys, se även vidare i boken ”Tankarna 
springer före” (se litteraturförteckning)

95) Ur Stärkta trådar, 2005
96) Rosander 2005 i Stärkta trådar



Dokumentation är till för att stärka barnets självbild. 97 Att pedagogerna har kun-
skap om språkutveckling och andraspråksutveckling, och vad det finns för likheter 
och skillnader är nödvändigt för analysarbetet. Kompetensutveckling i dessa frågor 
behövs. Olika grupper kräver olika observationer beroende på gruppens samman-
sättning och pedagogernas kompetens. En del prövar ut olika modeller innan de 
bestämmer sig, pedagogerna kanske behöver få möjlighet att forma sitt eget sätt 
att dokumentera och analysera på. Man kan också kombinera olika metoder, det 
finns ingen motsättning mellan olika observationsmaterial, till exempel peda-
gogisk dokumentation och performansanalys kompletterar varandra och båda 
behövs. Att skaffa sig rutiner omkring dokumentationsarbetet underlättar efter-
som det då känns som en del av vardagen. Om barnet får berätta regelbundet och 
att man då också skriver ner vad barnet säger, öppnas möjligheter att se språkut-
vecklingen över längre tid. I samma ögonblick som något skall uttryckas, måste 
den som uttrycker sig, bestämma sig hur man vill yttra sig. Dessa formuleringstill-
fällen är i sig något som driver språkutvecklingen framåt. 98 Att praktiskt planera 
hur man genomför dokumentationen och informationen till föräldrar, gör att man 
undviker missförstånd och öppnar vägar för dialog.

När man sätter upp barnens texter i allmänhet är det bra att veta varför. En dis-
kussion kan uppstå huruvida man skall rätta barnens berättelser innan man sätter 
upp dem. Diskutera gärna detta med föräldrarna och barnen innan de sätts upp så 
att de känner till syftet.

97) Cummins, 2000
98) Swain 1985 ur Axelsson i Symposium 2000

Diskussion

Så som framkommit i början av detta kapitel bör förskolans 
pedagoger fundera över vilket förhållningssätt de observationer 
man använder sig av speglar. 
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Vad är det man behöver kunna för att behärska ett språk?
För att vara medveten om att språkinlärning är en komplicerad process och att 
olika komponenter behövs för språklig förmåga, är det bra att veta vad språket 
består av. Bachman och Palmer (1992) delar upp den kommunikativa språkförmå-
gan i tre olika delar enligt bilden nedanför:

Den organisatoriska kompetensen består av dels av formell språklig kompetens, 
vilket i sin tur innehåller komponenter som fonologisk kunskap (= språkets ljudsys-
tem), lexikal kunskap (= vad orden betyder och hur de skall användas) och gram-
matisk kunskap (= hur orden böjs och sätts i ett sammanhang till meningar), dels 
av den textuella kompetensen, vilket i sin tur består av formella sambandsmarkö-
rer och retorisk organisation (= vilket betyder hur man sätter samman meningar, 
berättelser, längre texter och variation av texter och uttryck).

Teoretisk anknytning
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Den pragmatiska kompetensen består dels av funktionell kompetens (= som inne-
håller bland annat hur man ger och tar information, uttrycker olika önskningar, 
känslor och samtalar) dels av sociolingvistisk kompetens (=som innebär att veta 
i vilket sammanhang och hur man använder olika delar av språket för att visa 
grupptillhörighet.)

Den strategiska kompetensen handlar om att behärska språket till den grad att 
man har kontroll över alla delarna i språkbehärskningen så att man kan välja det 
bästa sättet att utrycka sig i olika sammanhang.

Ovanstående uppdelning av den språkliga kompetensen är bra att ha i sitt medve-
tande som en långsiktig strategi för att känna till de olika områden som krävs för 
språkbehärskning. När språkobservationer görs, är det bra att ha kunskaper om att 
andraspråkutvecklingen har vissa generella drag, som alla andraspråkinlärare går 
igenom. Dessa kan alltså inte betraktas som ”fel” i språkanvändningen utan som 
naturliga steg i lärandet. De generella dragen kallas för inlärarspråk eller interim-
språk, 99 ordet interim betyder ”under tiden”. 

Följande drag kan urskiljas:
•   Förenklingar. Barnet använder en- eller tvåordssatser istället för hela fraser.

Till exempel ”Mamma cykel” istället för ”Min mamma har en cykel”
•  Övergeneraliseringar. Barnet använder samma ordböjning i alla substantiv i 

plural form, till exempel hundar, kattar, äpplar och i verb likadant, t.e.x. villde, 
sovde, springde

•   U-inlärning. Ordet används från början oreflekterat som en helfras, till exempel 
gick. När barnet upptäcker att verben böjs, används övergeneralisering, gådde. 
I tredje fasen upptäcks de oregelbundna böjningsformerna och verbet blir 
korrekt igen, gick. 

•   Överanvändning. Man använder samma ord i många bemärkelser. Till exempel 
ordet hämta blir både hämta och lämna, ordet gå betyder både gå och åka.

•   Helfraser och oanalyserade element. Till exempel ”Hur mår du? Det är bra” används 
utan att man vet vad de enskilda orden betyder men de används vid lämpliga tillfäl-
len.  100 

99) Selinker, 1972, Viberg, 1987,1993
100) Axelsson, 1998
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•  Innovationer och kompensatoriska element. Om man inte kan ett ord, hittar 
man på ett eget ord. Till exempel fotvantar istället för raggsockor, klippare istäl-
let för sax, framklänning istället för förkläde.

•  Omskrivningar. Istället för ordet, används en omskrivning. Till exempel en sån där 
som man gungar på istället för gungbräda eller en sån man klipper med istället 
för sax. 101

Ovanstående strategier är exempel på att barnen provar sitt språk, ett risktagande. 
Motsatsen är de som är tysta och som inte talar förrän de vet att de behärskar det 
korrekta formuleringen, så kallat riskundvikande. 102

Det är många saker som måste diskuteras i samband med dokumentationen. En 
del av aspekterna har vi tagit upp i detta kapitel. Det vi främst betonar är vilket 
förhållningssätt och vilken barnsyn som präglar förskolan när man väljer sättet 
att dokumentera. Vi lyfter också fram betydelsen av kunskap om flerspråkighet när 
man observerar barnens andraspråksutveckling. Ytterligare en aspekt att nämna 
är observatören (den som utför dokumentationen) aldrig är objektiv och att de 
flesta dokumentationsmallar är baserade på den utvecklingspsykologiska diskur-
sen som har dominerat förskolans barnsyn och sätt att tänka om barndomen. Den 
innehåller såväl en tanke om en stadiebunden utveckling som en bild av vad som 
är normalt och onormalt. 103 Lena Aronsson har i sin D-uppsats studerat förskolans 
pedagogiska dokumentation som ett forum, som en mötesplats för inflytande och 
erkännande. Hon skriver, utifrån sina studier så här: 

”Den subjektiva och solidariska hållningen tolkar jag som att det vi observerar har 
rätt till sin egen logik. Att inte observera utifrån något påstått normalt blir en kon-
sekvens av detta. Vill vi, som pedagoger, på allvar förstå det vi ser utifrån dess egen 
logik så kan vi inte samtidigt använda ett system som mäter avvikelser. Detta sätt 
att beskriva förhållningssättet i pedagogisk dokumentation har i min förståelse 
tydliga likheter med hur jag förstår begreppet interkulturalitet. Ett interkulturellt för-
hållningssätt innebär, i likhet med pedagogisk dokumentation och i motsats till ett 
etnocentriskt förhållningssätt, en frånvaro av föreställningar om att något är mer 
”rätt” eller ”normalt”. 104 

101) Rosander, 2005
102) Corder, 1967 ur Rosander 2005
103) Aronsson, 2005
104) Ibid
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Genom att lyssna till sagor får barnet också lära 
sig hur en berättelse är uppbyggd med en bör-
jan, mitten och ett slut. Att berätta och läsa är 
en pedagogisk metod då barnen får en gemen-
sam upplevelse och kan förflyttas till många 
olika världar. Sagostunden skapar också tillfälle 
till såväl lyssnande (inflöde) som återberättande 
och samtal (utflöde).

I detta kapitel tas litteraturens och skriftsprå-
kets betydelse för barnets språkutveckling upp. 
Vidare beskrivs sagoläsning, förberedelse samt 
efterarbete av sagostunden, val av böcker samt 
hur man kan bygga upp ett mångkulturellt bib-
liotek i förskolan.

I Läroplan för förskolan, står det att:

8)  Sagoläsning, berättande,
barnböcker

I förskolans dagliga verksamhet är sagoläsning och berättande en viktig 
del i det språkutvecklande arbetet. Sagor främjar ordförråd, utökar förmå-
gan till empati, stimulerar fantasin, tillåter barnet att skapa identifikations-
objekt, kan lösa problem åt barnet med symbolisk hjälp, skapar stunder av 
gemenskap och trygghet kring själva sagoläsningen eller berättandet. 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp-
muntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse i den skriftspråkliga världen. 
Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter 
att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.”
”Förskolan skall sträva efter att varje barn:
•  utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med 

andra och att uttrycka tankar. 
(Lpfö98, s. 6)

•  utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 
skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner.” 
(Lpfö98, s.9)
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Berättande
Om barnen ofta får höra sagor blir de bekanta 
med hur man berättar. De får ”modeller för sitt 
berättande”, de lär sig hur språket låter och är 
uppbyggt och utökar ordförrådet vilket i sin tur 
ger dem större säkerhet i att berätta och en vana 
att höra skriftspråket. 105 Barnen kanske inte 
förstår betydelsen av alla ord, men de kan förstå 
sammanhanget. Berättarstunden ger möjlighet 
för berättaren att ha ögonkontakt med lyssnar-
na och ord kan förtydligas med gester, föremål 
och synonymer. Berättarstunden ger tillfälle till 
samtal och associationer till egna erfarenheter. 

Berättartraditionen har i mångt och mycket 
försvunnit i vårt samhälle. Kanske beror det på 
brist på tid och att utbudet och tillgången av 
böcker, TV och media har ökat. Att berätta är 
ett sätt att mötas, att få gemensamma upplevel-
ser, kanske är det något som tappats bort i dag. I 
många delar av världen är berättandet ett levande 
inslag mer än i västvärlden. I berättandet finns 
alltid möjlighet att anpassa sig till lyssnaren och 
skapa en dialog. 

Vad kan man berätta?
Man kan berätta en historia man själv kan och 
tycker om. Man kan återberätta en bok, berätta 
berättelser ur livet, barndomsminnen, något 
man hört. Man kan berätta folksagor eller säg-
ner och man kan fantisera fram egna historier. 
Inom många kulturer där muntligt berättande 
dominerar används berättandet för att lära bar-
nen om världen och hur man ”överlever” i den 
och föra vidare tidigare generationers erfaren-
heter. Detta kan jämföras med de syften många 
folksagor och sägner haft. Att använda sig av 
dilemmasagor eller andra sagor med öppna slut 
där lyssnaren får komma med egna lösningar 
främjar också språkutvecklingen. 

Sagostunden och berättarstunden kan för-
beredas genom att en berättelse eller en bok 
som man själv tycker om väljs samt att man 
tänker igenom den och läser den ordentligt i 
förväg. Genom att lägga märke till hur perso-
ner och olika miljöer är beskrivna, vilka ord 
och begrepp som kan behöva förtydligas är det 
lättare att engagera lyssnaren. Om man plane-

105) Benckert, 2001

”Sagoberättaren är egentligen bara en regissör, som talar om i 
vilken ordning bilderna skall komma. Resten sköter lyssnaren 
med sin egen fantasi.” 
Palmenfeldt, 1988

150 Sagoläsning, berättande, barnböcker 



rar berättelsen och tycker om sin berättelse, 
blir man en god berättare. Berättelsen ska ha 
ett flöde, tonfallen ska variera och innehållet 
intressera. Tips om böcker som gör dig till en 
bra berättare finns i slutet av detta kapitel.

Sagostunden
Det var en gång … så börjar många sagor för 
att fånga lyssnarens intresse och för att skapa en 
magisk situation runt sagostunden. Sagostun-
den är en planerad verksamhet till skillnad från 
den spontana sagoläsningen. Genom att själv 
läsa sagan först innan man läser den för barnen 
kan man dels avgöra om boken är lämplig att 
läsas just då och dels bli bekant med innehållet. 
På så sätt blir man en bättre läsare eller berät-
tare. Om man både läser och berättar samma 
saga omväxlande, blir skillnaderna mellan talat 
och skrivet språk tydligare för barnet. Att börja 
och avsluta en sagostund med en ritual genom 
att tända ett ljus, ta fram en symbol eller säga 
en ramsa som ”Snipp snapp snut, nu är sagan 
slut!”, blir ett sätt att förtydliga sagostunden. 
Sagostunden görs på så sätt lite mera spän-
nande, förväntansfull och speciell, en stund att 
minnas. Ett traditionellt sätt att avsluta en saga 
på armeniska är:

Tre äpplen föll från himlen
Ett för den som bad att få höra
Ett för den som berättade
Och ett för den som lyssnade  106

Att läsa böcker för barn innebär delvis annor-
lunda språk än det talade språket. Det skrivna 
språket är mer strukturerat och komplext än det 
talade språket. Genom böckerna får barnen till-
gång till ord och grammatiska strukturer som 
de kanske inte hör i talat språk. När barnet ser 
texten blir detta ett led i läs- och skrivprocessen 
och barnet förstår sambandet mellan skriven 
och talad text.

Val av böcker
Innehållet i boken skall stämma överens med 
barnets kognitiva nivå. För att barnet skall 
utvecklas språkligt och kognitivt bör både språk 
och innehåll vara LITE svårare, ”snäppet över”. 
Sverige har en fantastisk barnbokstradition 
och en rik flora av barnböcker. Många av dessa 
är dessutom översatta till många olika språk. 
Böckerna som finns på förskolorna bör fylla 
olika syften, allt från faktaböcker, pekböcker, 
ordböcker till sagor och kapitelböcker. Det är 
bra om det finns svenska barnböcker, svenska 
barnböcker översatta till olika språk men även 
böcker med miljöer där alla kan identifiera sig. 
Att böcker från olika länder och på olika språk 
finns i förskolan förstärker flerspråkigheten och 
kunskapen om världen. Det är en fördel om 
böckerna kan stärka barnens identitet och även 
skapa nyfikenhet på allt som är nytt. Vad visar 
böckernas bilder, vad styr valet av böcker som 
finns på förskolan? Det är också en fördel om 
bilderna i barnböckerna skildrar barn i och från 
olika miljöer såväl typiskt västerländska som 
från övriga världen. Om barnböckerna från 

106) Hagberg & Ärnström, 1991
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andra länder skildrar barns upplevelser och 
barndom, är det ett sätt att lyfta gemenskapen 
med barn i hela världen. Att involvera föräld-
rarna i barnets bokläsning ökar samarbetet med 
hemmet samt innebär många tillfällen att tala 
om barnets språkutveckling med föräldrarna. 
Alla olika språk som talas på förskolan behöver 
synliggöras. Barns tidiga förståelse för olika kul-
turer är ett viktigt inslag i förskolans uppdrag. 
Böcker på olika språk kan införskaffas till för-
skolorna i en stadsdel. När man inte har barn 
med det aktuella språket byter man böcker med 
varandra. Man skulle också kunna be föräldrar-
na att köpa in böcker från sina hemländer när 
de är på besök där. I detta kapitel ges förslag på 
var böckerna kan beställas ifrån. Parallellsprå-
kiga böcker som bland annat ges ut av Mantras 
förlag ger möjlighet att se båda språken bredvid 
varandra. Det finns också folksagor och dik-
ter på både svenska och andra språk (se vidare 
företeckningen i slutet av detta kapitel).

Om barnen inte läser annat än de vanligaste 
böckerna, av de vanligaste författarna från de 
vanligaste kulturerna, och från de vanligaste 
förlagen, kommer det att fattas något i deras 
diet: de blir svagare och mer mottagliga
för intellektuella sjukdomar 107

Att arbeta med mångkulturell litteratur vidgar 
allas perspektiv och underlättar närmandet till 
varandra. Det är värdefullt om alla barn kom-

mer i kontakt med mångkulturella böcker. Eija 
Kuyumcu har undersökt ett lärarforskningsar-
bete från skolår tre, där två lärare har studerat 
sina elevers reflektioner på mångkulturell lit-
teratur. 108 De flesta elever i deras klass hade 
svenska som sitt modersmål och saknade erfa-
renhet från de kulturer som skildrades i böck-
erna. Deras iakttagelser var viktiga för att arbe-
tet med böckerna gav väldigt bra insikt i vilka 
föreställningar eleverna hade om de företeelser 
som skildrades i böckerna.

Om det finns barn som vill delta i sagostun-
den som hålls på ett språk som de inte förstår, 
så låt dem i så fall göra det. Syftet är inte att lära 
barnet det aktuella språket utan att visa språ-
kens mångfald och delta i en gemenskap. Barn 
lär sig tidigt att man kan säga saker på många 
olika språk och att det fungerar. Det är ett sätt 
att visa för de flerspråkiga barnen, men även för 
de enspråkiga barnen att alla språk är accepte-
rade och lika värda.

Storböcker och småböcker
Att använda så kallade ”storböcker och små-
böcker” är ett intressant sätt att väcka läsintres-
set för många barn. Först läses sagan av peda-
gogen från Storboken. En storbok kan innehålla 
sagor, ramsor eller visor med förstorade bilder, 
så att alla kan samlas kring boken och både lyss-
na och följa med i texten. Till storböckerna hör 
också småböcker som är identiskt utförda, dock 
i mindre format. Tanken med de småböckerna 

107)  Ana Maria Machado, barn- och ungdomsförfattare från Brasilien ur en idéskrift från ”Den hemliga trädgården – värl-
dens barnböcker, kan beställas mot portokostnad från www.macando.nu eller dras ut som PDF-fil från samma ställe

108) Invandrare och minoriteter, 3/2007
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är att efter att ha hört sagan flera gånger, kan 
barnen själva läsa sagan tillsammans med en 
kamrat. Genom detta får barnen möjlighet att 
dela sina tankar med andra och ta del av varan-
dras kunskap om omvärlden på olika sätt. För 
våra flerspråkiga barn har storboken en viktig 
funktion att fylla när det gäller att få tillgång 
till andraspråkets språkmönster. Textmängden i 
storböckerna är mindre, vilket i sin tur innebär 
att texten stämmer bättre överens med bilderna. 
Det finns ett flertal olika storböcker och små-
böcker i handeln men man kan också tillverka 
egna böcker tillsammans med barnen.

Mångkulturellt bokprojekt
Myndigheten för skolutveckling initierade år 
2005 ett projekt där barnbibliotekarie Karin 
Sohlgren från Rinkeby bibliotek skulle under-
söka hur bokmarknaden ser ut ur ett mångkul-
turellt perspektiv. 

Projektet skulle även hitta böcker som kan 
läsas på flera olika språk. Ett utgångsläge för 
projektet var frågeställningen: ”Varför domine-
ras bilderböckerna av påklädda djur eller blon-
da blåögda barn?”

Karin Sohlgrens bedömning var att detta dels 
beror på att tecknare använder sina egna barn 
som modell, dels på att bokförlagen är rädda 
att skicka ut fel signaler och att böckerna oftast 
köps av svenska förmedlare, inte sällan av den 
äldre generationen svenskar. Det finns dock 
bokförlag som upptäckt en växande marknad 
inom förskola, skola och bland invandrarföräld-
rar och som vill att bokbeståndet skall illustrera 

dagens samhälle och ge alla barn alternativa 
förebilder. 109

Syftet med det mångkulturella bokprojektet 
var att:
•  Visa en positiv attityd till flerspråkighet från 

samhällets sida
•  Öka medvetenheten och kunskapen om fler-

språkighet
•  Skapa en tillåtande och kreativ miljö för barn 

att vistas i
•  Skapa god språklig stimulans i vardagen
• Ha en konstruktiv dialog med föräldrarna
•  Tillhandahålla språkstimulerande material i 

olika språk på förskolorna
•  Öka tillgången till böcker och datorer i för-

skolor
• Öka samarbetet med lokala bibliotek
• Öka erfarenhetsutbytet med andra förskolor
•  Utöka metodmaterialen och skapa kontinuer-

lig fortbildning för pedagogerna.

Resultatet av projektet är publicerat på Myndig-
heten för skolutvecklings hemsida: www.skolut-
veckling.se/skolverket sök på Material till för-
skolor. Här hittar man en förteckning över såväl 
böcker, litteraturhänvisningar, materialförteck-
ningar som ljudfiler med inlästa sagor på olika 
språk som man kan ladda hem i Mp3-format. 
Ett antal förskolor i olika kommuner har provat 
materialet på olika sätt och redovisar sina erfa-
renheter på webbsidan.

Flera av de presenterade böckerna är över-
satta till många olika språk. Några innehåller  
också en CD-skiva där böckerna finns inlästa 

109) Sohlgren, 2006
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på flera olika språk. Böcker som har texter där 
översättningen ligger på samma sida, så kall-
lade tvåparallelliga, till exempel engelsk text 
på ena sidan och somaliska på den andra sidan 
förekommer också. Till många böcker kan man 
också skaffa dockor och storböcker. En del av 
bokförlagen tillhandahåller även affischer, alfa-
bet från olika länder, spel och pussel med andra 
bokstäver och motiv.

Att översätta böcker till olika språk är inte 
alltid problemfritt. Vilken arabiska använder 
man till exempel – Koranens språk eller var-
dagsarabiska? Dessutom kan arabiskan skilja 
sig ganska mycket mellan olika arabisktalande 
länder. Samma problem hittar man bland flera 
olika språkgrupper, som somaliska där olika 
somaliska talas i olika delar av landet. Allt kan 
man dock lösa. En lösning kan vara att tillhan-
dahålla ordlistor till böckerna istället för direkta 
översättningar. Detta för att inte språket skall 
begränsas utan snarare berikas av de olika dia-
lekterna. Alla böcker som är översatta till svens-
ka är dock språkgranskade.

Olika genrer i förskolan
Vanligtvis förknippar man genrer inom litteratu-
ren som olika sorters litteratur till exempel fakta-

böcker, skönlitteratur, dikter, biografier. Beteck-
ningen genrer används även i vidare bemärkelse. 

Genrer kan också beteckna skilda företeelser 
i samhället där det krävs olika typer av språk, 
exempelvis telefonsamtal, nyheter, recept, skämt, 
barnprogram. 

Även i förskolan arbetar man med olika 
typer av genrer. Medvetenheten om dessa varia-
tioner gör att man bättre förbereder barnen för 
att på ett varierande sätt kunna använda sig av 
de olika texttyperna. Dessa kan i förskolan vara
Återgivande/ återberättande av händelser: 
Syftet är att återberätta något, en film man sett, 
en saga, något på TV, berättelser, personliga 
erfarenheter till exempel vad man gjort i hel-
gen, hur födelsedagskalaset firades.
Berättande (narrativer) sagor: Syftet är att 
underhålla och förmedla kunskap, till exempel 
en saga eller en berättelse om en person. 
Beskrivande av händelser: Syftet är att beskriva 
ett fenomen, till exempel att beskriva en hund, 
hur den ser ut, vad den lever av, var den bor. 
Instruerande: Syftet är att instruera hur något 
kan göras. Exempelvis recept, anvisningar eller 
spelregler. Hur gör man när man borstar tän-
derna? Förklara spelets regler till någon som 
inte kan spelet.
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110) Gibbons 2007

Utredande, argumenterande och diskuteran-
de: Syftet är att övertyga andra. Hur säger man 
när man vill leka en rolig lek och få andra med 
sig? När något är orättvist eller när man vill 
stanna inomhus. 

Följande figur visar de vanligaste texttyperna i 
skolan, men grundstrukturen är samma i för-
skolan: 110 

Typ av text Återgivande 
text Vad jag 
gjorde i helgen

Berättande text 
(narrativ) 
Elefanten och 
musen

Beskrivande 
(faktatext) 
Insekter 

Instruerande 
Hur man lagar 
mat 

Diskuterande
Argumente-
rande

Syfte Att berätta vad 
som hänt

Att underhålla, 
att förmedla 
kunskap

Att förmedla 
information

Att förklara hur 
någonting görs

Att övertala 
andra, att välja 
sida och komma 
med argument

Struktur Orientering 
(berättar vem, 
var, när) 
En serie 
händelser
Personlig 
kommentar/
slutsats

Orientering 
(berättar vem, 
var, när) 
En serie 
händelser '
Problem 
Upplösning

Allmänna 
upplysningar 
Karaktäristisk 
(till exempel 
naturlig hem-
vist) Karaktäris-
tisk (till exem-
pel utseende) 
Karaktäristisk 
(till exempel 
föda) 
Kan ha under-
rubriker 

Målinriktat 
Stegvis moment 

Personliga ställ-
ningstaganden 
Argument och 
bevis 
Eventuella 
motargument 
och motbevis 
Slutsatser 

Sammanlän-
kande ord

Tidsord 
(först, sedan,
därefter, efteråt, 
vid dagens slut)

Tidsord (en dag, 
det var en gång, 
senare, efteråt, 
till slut)

Förekommer 
vanligtvis inte

för det första, 
för det andra, 
för det tredje, 
till slut, etc.

för det första, 
för det andra, 
dessutom, där-
för, emellertid, 
å andra sidan
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Hur kan man uppmuntra till sagoläsning?
Börja tidigt: En del bibliotek uppmuntrar för-
äldrarna mycket tidigt att läsa böcker för sina 
barn. De kanske arrangerar träffar för babyför-
äldrar där de tillverkar enkla pekböcker och 
mobiler tillsammans med föräldrarna. Sam-
tidigt passar man på att prata om både små-
barnsböcker och språkutveckling. I England får 
alla flerspråkiga barnfamiljen ett ”startkit” med 
lämpliga barnböcker på olika språk, som gåva 
från staten. 111 Även i Sverige får många barn en 
bok från BVC.

Planering och genomförande av arbetet 
med en saga: För att en sagostund skall bli så 
meningsfull som möjligt och uppmuntra bar-
nen till att lyssna på ännu flera sagor, kan man 
tänka på följande faktorer:

Aktiviteter före läsningen/ arbete med 
förförståelse:
•  Involvering av föräldrarna (till exempel 

genom att be att sagan läses även hemma, på 
barnens modersmål). 

•  Arbete med förförståelse: allt som beskrivs i 
barnböckerna är inte självklart för alla barn 
som till exempel skidsemester, sommarstuga, 
födelsedagskalas och husdjur

•  Diskussion om eventuella nya begrepp med 
barnen så att de är insatta i vad boken hand-
lar om.

•  Titta på bilder som har anknytning till texten 
och som underlättar förståelsen av texten.

Aktiviteter under läsningen:
•  Stöttning (se vidare kapitel om språkutveck-

lande arbetssätt) 
• Muntligt berättande av sagan
• Högläsning
•  Konkretisering (exempelvis genom små figu-

rer 
som förekommer i sagan eller drama)

• Diskussion om bilderna i boken
• Diskussion om språket i boken
•  Diskussion om boken i förhållande till 

egna erfarenheter
•  Uppmärksamhet på boken och texten, 

läsning, alltså det skrivna ordet
•  Flanellografbilder som stämmer med bokens 

innehåll

Aktiviteter efter läsningen:
•  Bearbeta sagan, exempelvis rita bilder ur 

sagan, lera, drama
• Återberättande
• Dramatisering av boken
• Hitta på ett nytt slut
•  Ändra rollinnehavare i sagan till något annat, 

ett djur till en flicka eller pojke
•  Sant eller falskt: Säg något om boken och låt 

barnen få säga om det är sant eller falskt, till 
exempel Lotta på Bråkmakargatan är 12 år 
och bor i Stockholm.

111) Andersson & Löthagen & Sohlgren, 2007
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Exempel 1: Anamarija Todorov, från en 
förskola i Rinkeby, har valt att använda 
boken ”Rita i Kudang” skriven av Eva 
Susso (Alfabeta förlag 1996, 2004) 
i sin barngrupp. 

Så här berättar Anamarija: Jag valde just den 
här boken för att jag letade i biblioteket, fick 
syn på boken och blev nyfiken, bläddrade i 
den och tyckte att den var intressant. Att gilla 
boken själv är ett bra kriterium när man som 
vuxen väljer böcker som man vill läsa för barn, 
man förmedlar läsglädje och det smittar av sig 
på barnet. Dessutom är boken fint illustrerad, 
färgstark, har en härlig ”barnslig stil”, inspire-
rad av barnens sätt att måla. Huvudpersonen är 
en flicka, en mörk flicka och det finns inte så 
många böcker med mörka flickor i huvudrol-
len. Boken skulle vara bra för våra flickor med 
ursprung i Afrika att identifiera sig med, flickan 
i boken fungerar som en positiv förebild. I Rita 
i Kudang berättas det en annorlunda vardags-
historia i vilken många tvåspråkiga barn kan 
känna igen sig och i boken behandlar författa-
ren och illustratören flera teman om kultur och 
etnicitet på en barnvänlig nivå. Dessutom är 
boken en positiv skildring av ett kulturmöte.

Vad handlar boken om?
Boken handlar om en liten flickas möte med 
sin pappas ursprungsland. Som läsare får jag en 

uppfattning att Rita är ett förskolebarn i femårs-
åldern. Hennes mamma är svensk och pappan 
kommer ursprungligen från Gambia. Nu har 
familjen kommit till pappas gamla by för att 
hälsa på farmor och andra släktingar och till-
bringa några veckor i Kudang.

I början av boken är Rita klädd i kortbyxor 
och tröja och hon har tofsar i håret. Farmor 
och Rita utbyter presenter. Farmor får en kors-
stygnsbroderad duk som Rita själv har tillverkat 
(typiskt svensk förskoleprodukt) och farmor ger 
Rita en klänning. Rita tar på sig klänningen och 
utbrister: Nu är jag en riktig gambiaflicka. Det 
har hon länge längtat efter. När Rita kommer 
till farmor i sina kläder är hon en svensk flicka. 
När hon byter till farmors klänning tycker hon 
att hon har förvandlats till en gambiaflicka. 

Det är lätt för ett barn att byta roller, att för-
vandlas till en prinsessa eller till ett lejon med 
hjälp av en kostym. I början är det lätt för henne 
att smälta in i omgivningen och likna andra barn i 
Kudang. Frisyren hjälper till ytterligare. Rita iden-
tifierar sig med positiva förebilder. Hon vill bli 
lika vacker som Aisha, farmors hjälpreda som har 
guldörhängen i öronen men även ringar på tårna. 
Rita och hennes familj är välkomna, alla blir posi-
tivt bemötta och välkomnade. De hälsas som gäs-
ter i Kudang och får vila upp sig efter resan.

I boken finns fler exempel på ”annorlunda-
het” som skildras på ett humoristiskt sätt, fram-
förallt i illustrationerna.

Exempel
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Vilka svårigheter skildras?
•  Rita kan nästan ingen mandinka
•  Pappan översätter hela tiden
•   Rita får vid ett tillfälle förklara för sin farbror 

på mandinka vad snö är
•  Farbror har aldrig sett snö
•  Hur förklarar en som inte kan tala till en som 

inte kan förstå?
•  Känslan av att vara dövstum att varken förstå 

språket eller kunna göra sig förstod (Rita går 
vilse på marknaden)

•  Olika missförstånd på grund av språket, käns-
lan av att vara arg och att vara ledsen 

•  Att inte kunna dela med sig av sina tankar 
och saknaden efter sitt hem i Sverige och sina 
kompisar

•  Har lärt sig lite språk i leken 
(att räkna till tio)

Att diskutera vidare utifrån boken:
•  Två pojkar sitter på verandan och tittar på när 

Rita och farmor träffas och Rita ger farmor 
sin present. Vad talar pojkarna om? Vad säger 
den ene? Vad säger den andre?

•  Dessa dialoger skulle man skriva ner och 
översätta på olika språk, kanske av moders-
målsläraren, kanske av föräldrar?

•  Vad finns i den lilla röda väskan?
•  Barnen skulle kunna hämta olika presenter 

som de själva har fått och rita och beskriva 
dem

•  Vad tänker Rita på när hon sitter i bussen och 
reser tillbaka till Sverige?

•  Vad tänker farmor på?

Mormor Farmor
En dam En dam
Rödhårig Färggranna, fantasifulla kläder
Sällskaplig Guldörhängen
Vågar mycket Huvudbonad och slöja, liknar en sagodrottning
Målade läppar Gråtmild
Högklackade skor  Givmild
(blå till vardags, röda till fest) Kramig
Dansar bra Har flinka fingrar, kan fläta tusen flätor
(schottis? I högklackat, till trummor) Dansar bra, viga fötter och armar

Glassbilen
Plockgodis  Godisförsäljaren 
Stormarknad i Sverige Coop Forum Marknaden i Kudang
      Liknar gårdfarihandlaren i gamla Sverige
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•  Om Rita skulle skriva ett brev till farmor och 
kusinerna vad skulle hon skriva då? Skulle 
hon hellre rita en hälsning? Skulle hon kanske 
diktera ett brev som pappa skulle skriva ner? 
Hur skulle det brevet se ut?

•  Om Rita skulle skicka ett kort till kompisarna 
och fröknarna i sin förskola från Kudang vad 
skulle hon skriva om?

Att fånga barnens intresse gör Anamarija 
genom att:
•  Hon förstorar bilderna
•  Skapar stämning, nyfikenhet och förväntan 

inför läsningen
•  Genom att skaffa lämplig rekvisita, som i 

detta fall, en kappsäck som väcker nyfikenhet.
• Berättar själv med inlevelse
•  Lämnar kvar boken så att barnen själva kan 

läsa i den efteråt
•  Läser boken för enstaka barn vid ett annat 

tillfälle
• Arbetar med en liten grupp omkring boken.

Exempel 2: Sagostunder på 
olika modersmål
Blomsterängens förskola i Kista har gjort på 
följande sätt. Förskolan ordnade sagostunder 
på olika modersmål. Då förskolan inte har möj-
lighet att ordna med regelrätt modersmålsun-
dervisning försökte vi ändå hitta något sätt att 
stödja barnen. På biblioteket i Husby fanns då 
redan sagostunder på några modersmål. Där 
hade vi deltagit och sett att det betydde mycket 
för barnen, så vi beslöt att börja med liknande 
sagostunder också på förskolan.

Syftet med sagostunderna?
Vi vill att barnen skall få lära känna sagoberät-
tandets glädje både på sitt modersmål och på 
svenska. Sagoberättandet och sagoläsning är ju 
inte bara roligt, det förbereder också för senare 
läs- och skrivinlärning. Vi ser det dessutom som 
en möjlighet att göra föräldrar uppmärksamma 
på vikten av att upprätthålla sitt språk tillsam-
mans med sina barn.

Hur fick ni igång sagostunderna på förskolan?
Hos oss ordnas sagostunder på sex olika språk. 
De språk som flest barn representerar. Det bety-
der att pedagogerna skall hålla reda på vilka 
barn som skall delta, vilken tid och var. Det kan 
i början kännas virrigt, därför är det bra att ha 
en tydlig ”läsordning” synlig både för pedago-
ger och föräldrar. Att hitta sagoberättare/läsare 
kan vara knepigt. Förskolan kanske inte har 
råd att hyra in pedagoger. Då får man ta till 
andra knep. Vi har ju språkkunniga föräldrar 
omkring oss och då gäller det för oss att modigt 
fråga dem om det finns några som vill hålla i 
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en sagostund på sitt modersmål. Så har vi hittat 
våra sagoberättare/läsare i flera år nu. De barn 
som representerar ett språk som de är ensamma 
om att tala försöker vi stödja genom att hjälpa 
föräldrar att hitta material på biblioteket.

Vilket innehåll har sagostunderna?
Det som är gemensamt för sagostunderna är 
modersmålets betydelse för barnen. Det finns 
språk som inte har ett skriftspråk, men en 
levande berättartradition och då är det den som 
barnen får ta del av.

Vad har vi lärt oss av våra sagostunder?
Det viktigaste är nog att visa ett positivt för-
hållningssätt till olika språk. Sagostunderna har 
väckt en språkglädje hos barnen. Det är roligt 
att kunna flera språk. En läslust har vuxit fram 
när en två-åring står framför bokhyllan och 
pekar på en bok och säger på somaliska till 
sin mamma att det är den boken hon vill att 
mamma skall låna. En mamma, som var ganska 
nykommen till Sverige och inte kunde svenska, 
men hållit i sagostunden på tigrinja, har under 
sin tid som sagoberättare på förskolan vågat 
börja tala mer och mer svenska och till slut 
även fått ett jobb. 112

Exempel 3: Läsning och berättande på 
modersmålet, ett samarbete mellan 
Rågens förskolor och elever på 
Rågsvedsskolan. 

Hösten 2004 började elever från en femteklass 
på Rågsvedsskolan komma till förskolan för att 
läsa sagor för förskolebarnen. Det var klasslära-
ren för femteklassen och en pedagog på en av 
förskolorna inom enheten som tog initiativ till 
arbetet. 

Tankarna var:
•  att stärka skolelevernas och förskolebarnens 

modersmål, 
•  att barnen får användning för sitt moders -

mål i meningsfulla situationer även utanför 
hemmet, 

•  att skapa positiva möten mellan yngre 
och äldre barn, 

•  att ge de äldre barnen möjligheter att vara 
positiva förebilder för yngre barn,

•  att ge de yngre barnen trygghet i att känna 
äldre barn när de börjar skolan.

En förhoppning finns också att dessa förskole-
barn och deras föräldrar ska få en god erfaren-
het av det arbete som pågår på Rågsvedsskolan. 
Det blev mycket populärt både bland elever och 
förskolebarn, vilket resulterade i att ytterligare 
en sjätteklass hösten 2005 involverades och alla 
barn i olika grupper inom Rågens förskolor del-
tog. Hösten 2006 var alla fem klasser på Råg-
svedsskolans mellanstadium och ytterligare två 
förskolor involverade.

112) Intervju med Dorita Finell, Blomsterängens förskola
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Så här gjorde man:
Eleverna kommer i grupper om fyra en gång i 
veckan cirka 30 minuter och läser eller berät-
tar sagor på modersmålet och på svenska, leker 
och skapar goda möten med förskolebarnen. 
Förskolan får i förväg listor på vilka elever som 
kommer och vilka språk som talas så att de kan 
sätta ihop lämpliga smågrupper med förskole-
barn som har samma modersmål. Fotografier 
på alla skolbarn sitter på förskolorna så att för-
skolebarnen kan visa och prata om vilka som 
läst för dem. Sagoböcker på alla olika språk 
lånas från Internationella biblioteket, främst 
böcker av svenska författare översatta till olika 
språk, till exempel Alfons Åberg, Max-böcker.

Eleverna är olika bra på att läsa på sitt 
modersmål, en del kan läsa bra andra nästan 
inte alls. De tar med böcker till modersmålsun-
dervisningen och tränar där eller tränar hemma 
vilket även gynnar elevernas läsförmåga.

Exempel 4:
Gymnasielever läser för förskolebarn
Botkyrka kommun har låtit några flerspråkiga 
gymnasielever läsa in sagor på sitt modersmål 
och lagt ut detta på nätet på följande adress: 
www.botkyrka.se/bibliotek/forbarn/mangasprak
Låt de mindre barnen lyssna på de äldre barns 
sagoläsning!

Exempel 5: Sagostund på biblioteket
Kirseberg är en stadsdel där ungefär hälften 
av barnen är flerspråkiga. Barnen går i många 
olika förskolor och har mycket begränsad till-
gång till modersmålspedagoger. Väldigt många 
barn är ensamma om sitt språk på sin förskola. 
Efter en inventering av språkkunskaperna bland 
pedagogerna i stadsdelen framkom att det fanns 
14 olika språk bland pedagogerna men att dessa 
språk inte alltid stämde med de barn som man 
har på sin egen förskola. På vissa språk fanns 
inte heller någon pedagog tillgänglig. Trots det 
beslutade man att ha sagostunderna på de språk 
man har tillgång till.

Stadsdelens bibliotek ligger mitt i samhället 
med promenadavstånd för alla förskolor så ett 
samarbete inleddes med Kirsebergs bibliotek. 
Nu vandrar ca 100 barn en gång i månaden till 
biblioteket och delar upp sig i olika grupper 
efter respektive språk. På bordet står gröna lap-
par med olika språk och en pedagog som vän-
tar på just dem. Efter att ha hört sagan på sitt 
modersmål samlas alla barnen i sagorummet 
och får höra sagan på svenska, läst av bibliote-
karien. Eftersom det är svårt att hitta samma 
sagor översatta till alla dessa språk, måste man 
improvisera. Om man läser en bok om Alfons 
Åberg, får man läsa olika berättelser om honom 
eftersom alla böcker om Alfons Åberg inte är 
översatta till alla språk. Dessa sagostunder har 
varit mycket uppskattade av barnen.
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Exempel 6: Sagor på suryoyo
I Södertälje bedrevs 2004–2006 ett projekt vars 
syfte var att översätta barnböcker till suryoyo 
(officiellt i Sverige kallas språket nuförtiden 
för nyvästsyrianska) eftersom det saknades 
barnböcker på detta språk.113 Efter projektets 
avslutning finns nu ett drygt 20-tal barnböcker 
översatta genom att de lästs in muntligen på en 
medföljande CD. Böckerna kan beställas via 
Södertälje bibliotek. Anledningen till att man 
beslutat sig för att inte översätta dessa skriftli-
gen beror på att man då antingen måste använ-
da sig av en variant med latinska bokstäver eller 
klassisk arameiska vilket inte alla behärskar. I 
de förskolor som har fått tillgång till materia-
let har intresset för bokläsning och sagoberät-

tande ökat markant och även syruoyons status. 
”Översättningarna och därmed det tvåsprå-
kiga utbudet av sagor, handlar om att göra det 
för förskolekulturen i allmänhet betraktat som 
”annorlunda” normalt i landets förskolors sago-
stunder”. ”Horisonter vidgas, fantasin uppövas 
och inlevelseförmågan ökar genom textläsning, 
förklarar forskare. Sagans teman känner inga 
etniska eller nationella gränser, för berättelserna 
handlar ju om hur det är att leva, och sådana 
erfarenheter delar vi alla”. 114 Barnen har alltså 
fått höra samma sagor läsas på båda språken. I 
barnobservationerna noteras också hur barnen 
spontant jämför språk och situationer i sina två 
kulturer. 

113) Parszyk, 2007
114) Bråbäck & Sjöqvist 2000, Molloy, 2002, ur Parszyk, 2007

Figuren sammanfattar de känslor som barnen uttryckte.
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Att lyssna tillsammans på en saga eller en muntlig berättelse blir både en gemen-
sam och en individuell upplevelse med möjlighet till nya samtal. Genom att rela-
tera till egna erfarenheter utifrån berättelsen, fördjupas samtalen där barnet kan 
utveckla sina egna tankar och upplevelser. Ett medvetet val av litteratur främjar 
både språk- och kunskapsutvecklingen. Böckernas placering i rummet, tillgången 
till böcker och hur prioriterad sagostunden är påverkar bokens status. Det finns 
många berättelser om hur böckernas äventyr påverkat oss människor. Det här är 
några tankar från en blivande förskollärare:

”Jag har funderat mycket kring barnböcker och betydelsen av böcker för barn. Kanske 
kommer dessa tankar från det magiska som byggdes upp kring våra sagostunder 
som vi hade hemma. Aldrig uteblev en godnattsaga och alltid hade vi tillgång till 
en flora av böcker. Böcker ansågs som något heligt, det är inget man missbrukar. 
Hemma hos oss var boken en värdehandling som man tog hand om, att riva i böcker 
var något som inte ens förekom. Däremot var det inte med skräck dessa regler hade 
inpräntats, det hade mer byggts upp med magins krafter. Böcker är magiskt och 
jag minns hur jag levde mig in i bokens många gånger underbara och spännande 
värld.” 115

Förskolan har oändliga möjligheter att använda böcker för att vidga barnets bild 
av världen. I kapitlet om sagoläsning vill vi visa på vikten av att göra sagostunder-
na till en inplanerad verksamhet och medvetna val av böcker med tanke på språk 
och innehåll. 

Böcker och berättande är något som av tradition funnits i förskolan 
och används mer eller mindre medvetet. Det lilla barnet hämtar 
en pekbok eller ”boken” om barnet själv där det finns bilder som är 
viktiga för just det barnet, ett tillfälle till berättande, bekräftelse och 
en lärande situation, barnets första kontakt med litteracitet. 

Diskussion

115) Disa Rönnkvist, VFU uppgift, 2007
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FRÅGOR:
Vad gör man om det finns barn som är ensamma om sitt modersmål eller 
barn som av annan anledning inte får höra sitt modersmål i förskolan? 
Man kan be föräldrarna om hjälp genom att skicka hem boken och be föräldrarna 
att läsa/berätta boken hemma. Detta stärker samarbetet med hemmet och lyfter 
upp modersmålets betydelse. Utbildningsradion har ett stort urval av sagor på 
olika språk som man kan lyssna på via deras hemsida, www.ur.se, klicka vidare till 
”Barn” och ”Till många språk”. Barnet kan lyssna på sagor på sitt eget språk via 
datorn. Många av de böcker vi har presenterat tidigare i detta avsnitt har tillhöran-
de CD-skivor inlästa på olika språk. Man kan också be föräldrarna att läsa in böcker 
på band.

Pedagogerna har stor hjälp av alla de inlästa böckerna på CD. Man kan ha boken 
i sitt knä, lyssna på bandet när man skall vända på bladet även om man inte för-
står det aktuella språket. Även detta ökar möjligheter till samvaro med hjälp av 
böckerna. Alla de olika CD-skivor som finns inlästa är således viktiga pedagogiska 
hjälpmedel. Dessa kan användas i planerade sagoläsningsstunder både på svenska 
och på olika modersmål men även genom att barnet kan lyssna på egen hand 
och vila sina öron med modersmålet en stund. Att sagorna finns på olika språk är 
också viktigt ur andra aspekter. Det finns flerspråkiga barn som har svenska som 
sitt starkaste språk och kan då använda modersmålets CD för att förstärka sitt 
modersmål med, få förförståelsen på svenska och vice versa, barn som behöver 
förförståelsen på modersmålet och utökningen på svenska. Man kan också tänka 
på möjligheter att samarbeta med grundskolans elever, såsom presenterats i ett 
av kapitlets exempel.
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Vilket språk skall barnen lyssna på när man läser böcker eller berättar?
Det mest språkutvecklande för de barn som har modersmålet som sitt starkaste 
språk, är om de får höra sagan på sitt modersmål först. Det blir då lättare att för-
stå vad berättelsen handlar om och barnet får en röd tråd från början innan de 
hör sagan på svenska. Om det finns pedagoger på förskolan som talar samma 
språk som barnet så kan de läsa sagan på modersmålet först. Om boken/sagan 
är översatt så kan modersmålspedagogen läsa den översatta versionen. Man kan 
översätta med egna ord samtidigt som boken läses, men det är att föredra att 
boken läses innan så att modersmålspedagogen kan återberätta sagan med inle-
velse på modersmålet. Man kan också titta på bilderna och berätta sagan med 
egna ord. Att sagor läses på många språk i barngruppen är värdefullt för alla barn, 
för att ge nyfikenhet och kunskap om att det finns många olika språk i världen. Att 
höra sagorna på båda språken förstärker och ökar förståelsen av sagan samt att 
språken förstärker varandra. När man inte har tillgång till sagoläsare på barnets 
modersmål är det bra att arbeta med förförståelsen extra mycket. 
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Finns det böcker, tidningar, minneslappar, kalendrar, inköpslistor mm., lär sig bar-
nen också att umgås med det skrivna ordet från början. Finns organiserade läs-
aktiviteter i förskolan så uppfattas det som naturligt av barnet. Barn låtsasläser, 
låtsasskriver, berättar, tolkar bilder och berättelser långt innan de behärskar de 
formella kunskaperna i skrivandet eller läsandet. 116

”Olika kulturer skapar mening på olika sätt... Liksom barn lär sig språk i den miljö 
de växer upp i börjar de också tidigt iaktta och lära sig hur andra använder bilder, 
tecken och skrift för olika ändamål och så småningom själva också delta i dessa 
aktiviteter.” 117 

Dagens samhälle har betydligt större krav på litteracitet än för 50 år sedan. Dagens 
barn kommer att möta en värld där de måste kunna läsa och tänka kritiskt, bo och 
arbeta i många olika sammanhang, möta flera personer och kunna vara mera flexi-
bla på arbetsmarknaden. De barn som ej tillägnat sig en hög grad av litteracitet 
kommer att bli utestängda från många möjligheter som andra barn har. 118

Margaret Obondo påpekar i sin studie av somaliska barns socialisationsprocess att 
barn i dag omges av många olika slags litteracitet. Miljöer som bibliotek, koransko-
lor samt olika sorters medier som dataspel, TV, radio, CD-skivor, SMS, Nintendospel. 
Den skolbaserade litteraciteten används idag som utgångspunkt för att definiera 
all litteracitet. Det är viktigt att inte marginalisera den sortens litteracitet, utan att 
försöka förstå att all slags litteracitet överlappar eller kompletterar varandra. Hon 

Teoretisk anknytning

Litteracitet handlar om hur barn socialiseras och förbereds inför sin läs- 
och skrivutveckling i det samhälle som de växer upp i. Barn som växer upp 
i en miljö där det skrivna eller lästa ordet har stor betydelse, ser och iakttar 
det mönstret som det mest naturliga i världen. 

116) Benckert, Obondo, 2001
117) Axelsson 2005
118) Gibbons, 2007
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påpekar också att en vanlig synpunkt när man talar om socialisationsmönster är 
att skolan(= förskolan) är föränderlig medan familjen (och den etniska gruppen) är 
statisk och traditionell. Hennes studie visar dock på motsatsen. Familjernas språk- 
och litteracitetsmönster är i konstant förändring och förskolans arbetssätt i mot-
sats däremot är djupt förankrat i den egna traditionen, eller ”det gamla vanliga” 119

Kerstin Nauclér och Sally Boyd har i en studie undersökt relationen mellan barns 
tidiga språkliga socialisation och deras senare läsförståelse i år 4. I studien såg 
de en tydlig skillnad mellan de turkisktalande och svensktalande barnens socia-
lisationsprocess. Medan de som har svenska som modersmål får lära sig att vara 
medaktörer i berättelsen får de turkisktalande barnen vara mera passiva åhörare. I 
hemmen får de turkisktalande barnen lyssna på en saga från början till slut, vilket 
gör barnen till goda berättare med klar röd tråd i sitt återberättande. Men även i 
förskolan gjorde pedagogerna (omedvetet?) skillnad mellan barnen där svenskta-
lande barnen med svenska som modersmål var medaktörer och de turkisktalande 
barnen passiva lyssnare. Detta gör att de turkisktalande barnen i mindre omfatt-
ning förbereds inför uppgiften att ”läsa mellan raderna” och tolka texten. I ännu 
högre grad kan man fråga sig vad detta leder till i barnens identitetsuppfattning. 
Kanske präglar detta den maktstruktur som finns mellan minoritets- och majori-
tetsgrupper i samhället. 120

Ing-Marie Parszyk iakttar också i sin studie från Södertälje att samma barn har 
helt olika samspelsmönster när de lyssnar på samma saga på svenska respektive 
suryoyo. Barnen sitter stilla observerande och lyssnar när den berättas eller läses 
av pedagogerna på suryoyo men pekar aktivt och frågar ivrigt under sagoläsning-
en på svenska. 121

119) Obondo 2005
120) Naucler & Boyd 2000
121) Parszyk, 2007
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Margaret Obondo identifierar tre olika huvudmönster i sagostunderna på för-
skolan på följande sätt: 122

Skriftspråkande drag i vuxen-barninteraktionen

Slutsatsen är att ”drillwork literacy” inte utvecklar den typ av interaktion som 
stödjer andraspråkinlärarens språkutveckling. ”Lösningar på hur man ska kunna 
kompensera brister i minoritetsbarns andraspråk i förskolan fokuserar dock ofta på 
att orsaken finns hos barnet eller i hemmet. Vi hävdar i stället att det är den vux-
nas svar i en interaktion som är avgörande för ett barns andraspråksutveckling.” 123 

Orsakerna till barns svårigheter kan också bero på lärardominerande talmönster 
och att talmönstret saknar barns egna erfarenheter och associationer. 124

I en studie över litteracitetsutvecklingen i Stockholms flerspråkiga förskolor har 
Monica Axelsson kunnat visa att förskolorna ”utvecklar de flerspråkiga barnens 
svenska språk och svenska litteracitet på ett sätt som kommer att gynna deras 
fortsatta språk- och kunskapsutveckling i skolan. Barnens modersmål och littera-
citetskunskaper på modersmålet användes däremot i mycket begränsad utsträck-
ning och främst när barnen själva initierar det eller vid några tillfällen när peda-

122) Obondo, 2000
123) Ibid
124) Wells 1985, I Obondo & Benckert, 2000

          Kategorier Egenskaper

Drillwork literacy Benämning av föremål i texten, frågor ( vad, 
hur och vem) på texten, vuxendominerat tal, 
kontextbunden interaktion, ingen informa-
tion om språk eller text

Narrative reporting literacy Redogörelse för eller återberättande av 
sagan/berättelsen, mer utvecklad interak-
tion men fokus på händelser i berättelsen

Expository literacy Rekonstruktion tillsammans och guidad 
redogörelse av sagan, utvigdning av barnens 
språkliga resurser, introduktion av nya ord, 
förklaringar och information om text och 
språk, anknytning av texten till erfarenheter 
utanför texten.
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gogerna ger utrymme för det. Föräldrarna ger uttryck för att de är mycket nöjda 
med förskolans arbete med svenskan, men att de också kan tänka sig aktiviteter 
på modersmålet.” 125 En slutsats som Axelsson drar i sin studie är att inga texter är 
direkt förbjudna i förskolan, men eftersom texter på barnens egna språk och kultur 
nästan aldrig förekommer i förskolan är det lätt för barnen att dra slutsatsen att 
de inte är legitima. 126 

En studie i en förskola i London visar att även ganska små barn (3–4 åringar) som 
möter olika skrivtecken är medvetna om skillnaderna samt att studien visar att 
litteracitetsutveckling på det ena språket inte hämmar utan stödjer utvecklingen 
i det andra språket. Om förskolan visar ett genuint intresse av att få föräldrarna 
som medaktörer i utvecklingen av sina barns litteracitet tenderar de att uppskatta 
samt aktivt medverka i detta. 127

Slutsatsen i Axelssons studie är följande rekommendationer för förskolans 
verksamhet:
•  fortsätt det framgångsrika arbetet med barnens svenska språk och

litteracitet på svenska
•  inkludera barnens modersmål och litteracitet på modersmålet i förskole-

verksamheten
•  utöka barnens bekantskap med andra genrer än den narrativa
•   bjud in föräldrarna till samverkan med pedagogerna i förskolan om barnens 

modersmåls- och litteracitetsutveckling.” 128

Inom forskningen finns dokumenterat hur olika kulturers skriftspråkliga aktiviteter 
i familjen påverkar hur barnen anpassar sig till det skrivna språket. 129 Forskningen 
om barns läs- och skriftspråksutveckling bekräftar att förskolebarns informellt 
inlärda kunskaper är bland de viktigaste faktorer som påverkar både den muntliga 
språkutvecklingen och den framtida formella läs- och skriftspråksutvecklingen i 
skolan. 130 

125) Axelsson, 2005 
126) Ibid
127) Kenner, 1999
128) Axelsson 2005, s. 92
129) Obondo 1999; 2000; Ballenger 1999; Heath 1983
130) Wells 1985, Alleklev & Lindvall 2000
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Förslag på böcker
Böcker om att berätta
Peter Hagbergs och UlfÄrnströms ”Berättarboken” (1991), Christina Claessons ”
Berättarens handbok” (2007), Carina Fast ”Berätta! Inspiration och teknik” (2001) 
eller Aidan Chambers ”Böcker omkring oss” (1994). Se vidare litteraturförteckningen.

Böcker med folksagor och dikter på flera språk
”I denna vida värld” En bok för alla (1993). Idéskriften ”Den hemliga trädgården” 
kunskap om och förslag på sagor från olika delar av världen och hur man arbeta 
vidare med berättande. (se litteraturförteckningen) 

Tema Modersmål är en prisbelönt webbsida som innehållet mycket material för moders-
målsundervisningen. Där kan man hitta bland annat mattebegrepp på 12 olika språk, 
styrdokument på många olika språk, Lexin ordböcker som även stöds i form av bilder 
och film, länkar till skrivmaskiner på 60 språk samt även olika översättningsmaskiner.

Det mångkulturella bokprojektet
Ett resultat av projektet är boken ” Pärlor på svenska”. 131 Böcker för barn och ung-
domar med svenska som andraspråk utgiven av Bibliotekstjänsten. I boken presente-
ras drygt 300 böcker i fyra olika grupperingar från förskoleåldern och uppåt. I boken 
berättar Karin Sohlgren om sitt arbete i Rinkeby bibliotek med sagoläsning och hon 
ger bland annat ett illustrativt exempel på arbetet med en bok som heter 
”Trolleritäcket” och som säkert fångar de flesta barn.

Hur får man tag i böckerna?
De flesta böcker är ordentligt presenterade på följande förlags hemsidor:

www.barnensbibliotek.se är kulturrådets guide till barn- och ungdomslitteratur 
på andra språk än svenska. Katalogen utges årligen. 

www.bokspindeln.se, Odengatan 102, Stockholm. Specialiserat sig i barnböcker på 
andra språk och böcker som speglar andra kulturer. Tillhandahåller barnböcker på 
ett 40-tal olika språk, säljer dessutom översatta svenska barnböcker som böcker som 
är översatta till olika språk, likaså annat material som spel, pussel och affischer. 
Hela sortimentet presenteras på deras hemsidor.

131) Andersson & Löthagen & Sohlgren, 2007
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www.interbib.se, Interkulturell bibliotek som innehåller barnböcker med 150 olika 
språk och som lånar ut böcker till biblioteken i hela Sverige.

www.ur.se/barnportal/ Utbildningsradions barnportal där det numera även finns 
sagor inlästa på olika språk, se På många språk. Sagor från hela världen som lästs 
in på åtta olika språk.

www.apec.nu ger ut böcker på arabiska, syd-och nordkurdiska, turkiska, persiska 
och assyriska

www.mantralingua.com, engelsk bokförlag där man finner många barnböcker 
med tillhörande CD-skivor inlästa på olika språk. Grundspråket är engelska men är 
översatta till ett 40-tal olika språk. De flesta böcker kan beställas via Bokspindeln.

www.milet.com ger ut barnböcker på 25-tal olika språk. Grundspråket är också 
engelska.

www.vivlio.se har barnböcker på 30-tal olika språk samt säljer även pussel, spel 
och alfabet från olika länder.

Dar Al-Muna, för kontakt www.mona.henning@swipnet.se. Ger ut böcker på per-
siska och arabiska, såsom Alfons, Astrid Lindgren, Castor mm. Nu även några på 
somaliska. Kan beställas via Internationella bokhandel eller bokus.com

www.forlagethjulet.nu tillhandahåller böcker som präglar andra kulturer än 
svenska. Exempelvis ”En nästan bakvänd historia” och ”Paraplytjuven” från Sri 
Lanka, ”Floden som steg till himlen” från Afrika, ”Ramadan och Al-Fitr” om mus-
limska Ramadan samt många andra barnböcker som präglar världen.

 Södertälje kommun har tillsammans med Kulturrådet gett ut ett 20-tal barnböck-
er översatta till surayio med medföljande CD. Beställs genom Södertälje stadsbibli-
otek, projektet ”Barnböcker på Surayio” från adressen www.sodertalje.se-bibliotek

En bok för alla, www.ebfa.se, som till exempel gett ut ”Min tur”, en spännande 
historia för de små barnen i ett väntrum där man väver in matematik i berättelsen. 
Boken har medföljande CD där texten finns på 16 olika språk. Likaså en härlig bok 
om ”Kwela Jamela, afrikas drottning” där texten också finns på medföljande CD 
med ytterligare fyra språk.

www.scansom.com kan man köpa barnböcker på somaliska.
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För att ett språk skall bli ett minoritetsspråk 
krävs att språket har funnits i landet i minst 
tre generationer eller ca 100 år. Talare av ett 
minoritetsspråk har rätt till samhällsservice på 
de orter som av regeringen klassificerats som 
särskilda regioner, så kallade förvaltningsområ-
den för de olika språken. Det innebär rätten att 
ställa krav på till exempel skolor, barnomsorg, 
åldringsvård med mera på dessa språk. I dag 
finns fem sådana kommuner i Norra Sverige. 132 
En ny utredning pågår, där bland annat vill-
kor för modersmålstöd till barn med nationell 
minoritetsspråksbakgrund, ska redovisas för 
regeringen.

Samiska
Samiskan är besläktad med finskan och omfat-
tar flera språk. Enligt Mikael Svonni, profes-
sor i samiska vid Umeå universitet, finns ingen 
tillförlitlig statistik över hur många som talar 
samiska. Ungefär 20 000 av de cirka 70 000 
samer som lever i hela Sápmi talar något av de 
samiska språken. I historiskt perspektiv har de 
olika samiska språken använts i olika omfatt-

ning under 1900-talet. På samiska informa-
tionscentrums hemsida kan man läsa följande:
”Samiskan är uppdelad i tre huvudsakliga språk: 
öst-samiska, centralsamiska och sydsamiska. 
Dessa kallas ibland huvuddialekter. Inom dessa 
huvuddialekter finns ett flertal dialekter eller 
varieteter. I Sverige finns bland annat nord-
samiska, lulesamiska, sydsamiska och ume-
samiska. Samiskan började användas som skrift-
språk mycket sent så de flesta äldre samer har 
aldrig fått lära sig läsa eller skriva på samiska. 
På grund av svenska statens tidigare språkpoli-
tik via skolväsendet har språkbytet till svenska 
gått ganska fort. För den som bor i norra Lapp-
land är samiskan ofta en lika naturlig del av 
språkmiljön som tornedalsfinskan (meänkieli). 
Många ungdomar har föräldrar som kan något 
eller båda språken och kanske kan de själva tala 
lite. Samiska är det umgängesspråk som används 
när svenskan inte räcker till eller när man talar 
med släktingar och vänner. Förr i tiden fick 
man inte tala vare sig samiska eller finska i 
skolan. Gjorde man det blev man bestraffad av 
sina lärare. På 60- och 70-talen var det många 

9) Nationella minoritetsspråk

Sverige har sedan år 2000 fem officiella nationella minoritetsspråk: 
samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani och jiddisch. 
Dessutom har teckenspråket en särställning som minoritetsspråk. 

132) Regeringskansliet, 2004.
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samiska föräldrar som inte lärde sina barn 
samiska. Deras negativa upplevelser av att vara 
samiskspråkig i den svenska skolan gjorde att 
de ville göra det lättare för barnen och bara lära 
dem svenska. Barnen berövades sitt modersmål 
och många lider av det som vuxna. Alla har 
således inte haft möjlighet att lära sig samiska. 
Nuförtiden ges elever möjlighet att lära sig mera 
om sin kultur och det samiska språken. Dagens 
samiska ungdomar är stolta över sin bakgrund. 
Allt fler vill lära sig samiska och använder 
samiskan i det dagliga livet. Det bidrar till språ-
kets fortlevnad. I dag påverkas språksituatio-
nen för samiska genom inre omflyttning och 
majoritetsspråkens dominans under 1900-talet. 
Under de senaste decennierna har tiotusentals 
nya ord kommit in i samiskan, både inlån och 
nybildningar. Några exempel: sihkkel-cykel, 
mánáidgárdi-daghem (ordagrant ”barnagård”), 
dihtor-dator. Ett språk utvecklas hela tiden i 
takt med samhället och dess behov. En naturlig 
tvåspråkighet finns av förståeliga skäl hos alla 
samisktalande personer. I de länder där det bor 
samer har ju skolans undervisning alltid utgått 
från majoritetsspråken.” 133

133) www.samer.se; 2008-02-12, Samisk informationscentrum, Sametinget
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Vi har valt Skierri som ett exempel på 
hur man arbetar för att revitalisera ett 
minoritetsspråk som under en längre tid 
haft en underordnad roll. Många tankar 
och principer som tillämpas i Skierri kan 
också tillämpas i andra minoritetssko-
lor/förskolor.

Skierri förskola startades 1986 i samma lokaler 
där det tidigare funnits en sk. nomadskola som 
var en internatskola och där alla barn till renskö-
tande samer var tvungna att gå fram till 1963. 134

Förskollärare Gudrun Kuhmunen berättar att 
pedagogerna strävar efter att skapa nya traditio-
ner i förskolan, eftersom den samiska förskolan 
inte har fasta och djupare traditioner för hur 
den gamla kulturen ska möta det nya samhället. 
Den samiska förskolan utgår från Lpfö-98 men 
tolkar läroplanen utifrån ett samiskt perspektiv, 
vilket är fullt möjligt att göra. En central upp-
gift för förskolan är att prova olika teorier för 
att återta den traditionella kunskapen på ett nytt 
sätt, i en ny tid på en institution, en dekolonia-
lisering, vilket innebär att ta tillbaka kontrollen 
och makten över sin egen kultur.

Ett konkret exempel på överföring och nyska-
pande av traditionell kunskap är flagghissning 

enligt samma regler som gäller för hantering av 
nationsflagga, samt hur man hissar och förvarar 
en flagga. Den samiska flaggan antogs 1986 och 
utgör på Skierri ett exempel på ett fellesrum som 
symbol för relationsskapande. 

134) Håkansson, 2003, www.samer.se

Skierri - Dvärgbjörkens förskola i Gällivare
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Det första man lägger märke till när man kom-
mer in i Skierri förskola är att miljön är så 
genomtänkt utifrån barnens identitet. Utan 
att veta vems förskola det är kan man genom 
inredningen och leksakerna förstå vilka barn 
som går här. Enligt Gudrun Kuhmunen har 
Skierri förskola analyserat ordet kultur utifrån 
tre dimensioner: 135

1)  Den materiella dimensionen – det som 
är synligt

2)  Den sociala dimensionen – förhållningssätt 
och relationer människor emellan

3)  Den mentala dimensionen – värderingar, 
tankesätt som styr individens val, kulturen 
inom individen. 

Alla dessa tre dimensioner är viktiga för en 
samisk förskola att förmedla till barnen.

I fellesrummet, gemenskapsrummet, sker 
möten bland föräldrar kring en kopp kaffe och 
fellesrummet blir på så sätt en arena där läran-
det och kulturen blir levande. I fellesrummet 
har alla plats och alla är viktiga och där hålls 
berättandet och historien levande. Här möts 
man och här finns tidningar, böcker och musik 
för vuxna.

Alla dekorationer från textilier till hantverk 
är genomtänkta och betecknar på ett eller annat 
sätt den samiska identiteten. Färgvalet är det-
samma som i den samiska flaggan och huvud-
färgerna i de samiska dräkterna. Skierri förskola 
utgår ifrån Asta Baltos teorier om samisk barn-
uppfostran där det mest centrala är att barnen 
ska bli självständiga. För att kunna överleva i 
svåra naturmiljöer krävs självständighet, ini-
tiativförmåga och kreativitet. Barnen måste 
lära sig av egna erfarenheter och inte styras av 
de vuxna hela tiden. Barnen skall utveckla en 
inre disciplin som gör att den yttre kontrollen 
inte blir lika nödvändig. De utvalda leksakerna, 
såväl gosedjuren som plastdjuren, är djur som 
ingår i faunan i de samiska barnens närmiljö.

135) Johansson & Jernström, 1977

Sagotältet på småbarnsavdelningen.
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Tidigare utgjorde den samiska familjens hem-
miljö en viktig plats för överföring av kunskap 
om samiskt levnadssätt. I dag arbetar många 
samer utanför samenäringen vilket ökar försko-
lans och skolans roll som kulturbärare. 

Gudrun Kuhmunen och Carina Sarri hän-
visar i sin D-uppsats 136 till Asta Baltos sätt att 
skilja mellan två olika sätt att förhålla sig till 
begreppet kultur.

1)Värderingsorienterat sätt: som innebär att 
kulturen placeras i en skala där någonting har 
mer värde och annat mindre värde, till exempel 
elit- eller expertgruppers val som accepteras 
av andra och ofta blir vägledande för olika 
kulturer.

2) Beskrivningsorienterat sätt: som innebär 
att en kultur inte värderas utan definieras i ett 
vidare perspektiv och att människors livsform 
i en något förändrad form överförs från en 
generation till nästa. 

Skierri har gått från att ha ett värderingsorien-
terat sätt, vilket tidigare har inneburit att man 
utgått från det mest värdefulla (rennäringen) 
till i fallande skala, fiske, slöjd och jakt till att 
numera ha ett beskrivningsorienterat sätt vil-
ket har inneburit långa perioder av temaarbete. 
Styrande i det beskrivningsorienterade arbets-
sättet är det enskilda barnet och hans/hennes 
kulturbakgrund med värderingar, kunskaper, 
idéer, regler och normer. När man till exem-

Rollek med renskötar-vardag.

136) Kuhmunen & Sarri, 2008
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pel bestämde sig för att ha renen som tema på 
avdelningen arbetade man med renen under ett 
helt år. Renen är en samisk kulturmarkör. Även 
slöjdare som inte lever av renskötsel är beroen-
de av renen för råmaterial till slöjden.

Det samiska språket är viktigt
Trots att barnen har olika kunskaper i svenska 
och samiska arbetar man mycket med den språk-
liga medvetenheten hos barnen. På Skierri vill 
man visa att de samiska barnen i Gällivare lever 
i en naturligt flerspråkig miljö och ett uttryck 
för detta kan vara att man läser en bok med 
varannan sida på samiska och varannan sida 
på svenska. Skierri har också arbetat med fem 
språk parallellt: teckenspråk, finska, svenska, 
samiska och engelska. Man leker med språk, allt 
för att visa barnen att ett språk inte är viktigare 
än ett annat språk, att alla språk duger för kom-
munikation i olika sammanhang. Urvalet av 
böcker i Skierri består av svenska och samiska 
barnböcker, svenska barnböcker översatta till 
samiska samt faktaböcker för såväl vuxna som 
barn. Föräldrarna lånar gärna böckerna som 
är presenterade på ett tilltalande sätt i hallen, 
utanför fellesrummet. Att barnen får se bokstä-
ver och texter med samiska är viktigt för deras 
litteracitetsutveckling.

 

178 Nationella minoritetsspråk 



Organisation och ledning
• Hur många språk talas i gruppen?
• Hur många barn talar samma språk?
•  Har barnet möjlighet att leka med andra barn 

som talar samma språk? Hur kan vi utveckla 
detta?

•  Finns tvåspråkiga pedagoger anställda på 
förskolan/avdelningen?

•  Finns annan personal som talar barnets 
språk?

• Finns ambulerande modersmålspedagog?
•  Saknar något barn möjligheter att tala sitt 

modersmål? Hur gör vi i så fall?
•  Söker förskolan aktivt efter flerspråkiga 

pedagoger vid nyanställning?

Modersmål
•  Hur kan vi utveckla samarbetet med moders-

målspedagogerna? 
•  Hur planerar vi för arbetet med modersmåls-

stödet?
•  På vilket sätt tar vi upp modersmålet med 

föräldrarna?
•  Vad är föräldrarnas tankar till användning 

av modersmålet?

•  Hur kan vi ge barnet tillgång till sitt moders-
mål på andra sätt än via modersmålspedago-
gerna?

•  Hur gör vi om barnet inte har tillgång till 
någon som talar samma språk?

•  Vid vilken ålder får barnet tillgång till sitt 
modersmål i förskolan? 

•  Hur organiserar vi arbetet så att barnet skall 
få möjlighet att utveckla såväl modersmålet 
som svenska?

•  Hur kan en arbetsdag se ut på en tvåsprå-
kig avdelning/grupp i gruppen/avdelning 
med barn och pedagoger som talar samma 
modersmål?

•  När och hur kommer modersmålet in i den 
dagliga verksamheten? I vilka sammanhang? 
Vilket innehåll?

•  När, vid vilka tillfällen/aktiviteter talar barnet 
modersmålet respektive svenska?

•  Hur skulle vi kunna utveckla de tillfällen 
som ges att utveckla modersmålet respektive 
svenska?

•  Vad har vi som pedagoger observerat när 
barnet får tillgång till sitt modersmål?

Frågeställningar att arbeta 
vidare med

Frågeställningarna följer boken disposition. Man kan välja att arbeta 
med de punkter som känns mest aktuella för den egna förskolan.
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•  Vad är det viktigaste med att arbeta med 
modersmålet?

• Talar barnen modersmål med varandra?
•  Hjälper barnen varandra när någon inte 

förstår? Hur uppmuntrar vi de i så fall?

Pedagogiskt förhållningssätt
•  Hur visar vi att vi legitimerar barnets 

modersmål? 
•  Hur synliggörs de olika språk som talas i 

förskolan?
•  Har vi lika höga förväntningar på de fler-

språkiga barnen som på de svensktalande 
barnen?

•  Har vi diskuterat pedagogernas förhållnings-
sätt till flerspråkigheten?

•  Har vi tillräcklig kunskap om flerspråkighet? 
Hur går vi vidare?

Interkulturellt förhållningssätt
•  Hur arbetar vi med språklig och kulturell 

mångfald?
•  På vilket sätt syns det att förskolan är 

mångkulturell?
•  Vad vet vi om våra barns kulturer? 

Vad behöver vi veta mer?
•  Vad tänker föräldrarna om förskolan? 

Hur tar vi reda på det?
• Leker vi lekar från olika länder?
•  Finns lekmaterial från olika länder och 

kulturer?
•  Syns förskolans mångkulturalitet i förskolans 

matsedel?
•  När och på vilket sätt är det en tillgång att 

arbeta i mångkulturella grupper?
•  Har vi diskuterat pedagogernas egna värde-

ringar?

Samarbete med föräldrarna
•  Hur gör vi när vi samtalar med föräldrar 

om språkutveckling och lärande? Vad kan 
utvecklas?

•  Hur gör vi när vi tar upp språkdomänerna 
med föräldrarna?

•  Hur kan vi få fler föräldrar delaktiga i för-
skolan? Ge gärna konkreta förslag på olika 
sätt att mötas?

•  Hur kan man underlätta de flerspråkiga 
barnens inskolning?

• Hur kan föräldrarna stödja modersmålet?
•  Har föräldrarna tillgång till information på 

sitt eget språk?

Språkutvecklande arbetssätt
•  Hur hjälper jag barnet att utveckla sitt språk i 

olika situationer? Ge gärna konkreta exempel! 
•  Hur använder vi ett nyanserat språk med bar-

nen, med både specifika och vardagliga ord?
•  Vilka ord möter barnet kanske bara i vår 

verksamhet? Hur arbetar vi med de orden?
•  Vad kan vi erbjuda som är kognitivt och 

språkligt utmanande?
•  Får barnet tillgång till nya upplevelser, nya 

samtalsämnen? I så fall vad? 
•  Vilka möjligheter har barnet haft att utveckla 

sina språk, vad har de erbjudits, vilka språk-
liga och kognitiva utmaningar ska de ställas 
inför härnäst?

•  Hur varierat och utbyggt är vårt eget ord-
förråd?

• Ligger vi snäppet över barnets språknivå?
•  Hur arbetar jag som pedagog med för förståelse 

och i vilka situationer?
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•  Vad är meningsfulla sammanhang för oss 
och de barn vi arbetar med?

•  Hur skapar vi tillfällen till samtal och i 
vilken form?

• Hur stöttar vi barnet i samtalet?
•  Hur många av de deltagande barnen är aktiva 

i samtalen? Finns några barn som alltid är 
tysta?

•  Kan det vara av vikt att också fokusera på 
korrektheten? När och hur?

•  Hur mycket talutrymme får barnet tillgång 
till under dagen?

•  Hur mycket av samtalsutrymmet tar vi 
vuxna?

•  Hur ställer vi frågor? Är de slutna eller 
öppna?

• Hur lyckas vi följa upp barnets inlägg?
• När, i vilka situationer utvecklas språket?
•  Vilka lekar på förskolan ger barnet tillfälle 

till rikliga samtal?
• Hur deltar vi pedagoger i leken?
• Hur ser lekmiljön ut?
•  Hur kan vi stimulera barnet att formulera 

sina tankar och göra sig förstådd? (Ett bra sätt 
att kontrollera sig själv är att spela in sig själv 
och reflektera efteråt)

Matematik
•  Hur utvecklas språket i förskolans arbete

med matematik?
•  Hur arbetar förskolan med matematik?
•  Hur utvecklar vi interkulturella strategier 

inom matematik?

Språkstörning
•  Har förskolan strategi för hur man fångar upp 

eventuella språkstörningar?
•  Hur gör vi på förskolan om vi är oroliga över 

ett barns språkutveckling?
•  Har förskolan ett handlingsplan för sådana 

tillfällen? Vem kontaktas och vems ansvar är 
detta?

Dokumentation av språkutvecklingen
•  Hur dokumenterar vi barnens språkutveck-

ling idag? 
•  Hur dokumenterar vi barnens andraspråks-

utveckling?
•  Hur observerar man idag för att följa barnens 

utveckling ur ett språkligt perspektiv?
•  När och hur sker samtal i arbetslaget om 

barnens språkutveckling?
•  Hur kan vi samarbeta med modersmåls-

pedagogerna när det gäller dokumentation 
av språkutvecklingen?

•  Hur vet vi som pedagoger att det arbete som 
pågår på förskolan gynnar barnets språk och 
kunskapsutveckling?

•  Hur kan vi använda dokumentationen i 
utvecklingsarbetet?

•  Hur kan vi använda pedagogisk dokumenta-
tion till reflektion över arbetet med förhåll-
ningssätt?

• När samtalar barnet och på vilket språk?
•  Hur kan vi öka barns inflytande genom 

dokumentation?
•  Hur får vi syn på barnets språkutveckling i 

den pedagogiska dokumentationen? 
Hur synliggör vi den? Hur kan vi gå vidare? 
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• Hur ofta ska vi dokumentera barnens språk? 
•  På vilka barn ska vi göra performansanalys? 

Vem ska göra analysen?

Sagoläsning
•  Finns böcker eller inlästa sagor på olika 

språk?
•  Hur väljer vi böcker till förskolan/sago-

stunden?
• Har barnet tillgång till dessa?
• Finns musik och sånger på olika språk?
•  Vilka sagor har barnet hört hemma respektive 

i förskolan?
•  Hur kan vi berika alla barn i barngruppen 

med sagor och berättelser från olika kulturer?
•  När ges barnen möjligheter till att själva 

berätta?
• Hur arbetar vi med barnens litteracitet?
•  Hur kan vi planera för sagoläsning, indelning 

i grupper, för ett före-, under tiden- och efter-
arbete av sagorna?

Kompetensutveckling
•  Vilken kompetens har vi i svenska som 

andraspråk på förskolan? Hur används kom-
petensen? Kan den användas på annat sätt?

•  Vilken kompetens behövs på vår förskola? 
Hur många skulle behöva minst 20 poäng i 
”Svenska som andra språk” – en per avdel-
ning/arbetslag eller färre/fler? 

•  Har alla tillräckliga kunskaper om fler-
språkighetsutveckling och interkulturalitet, 
för att bedriva sitt arbete? 

•  Hur ska kompetensutvecklingen bedrivas, 
hållas vid liv och uppdateras?

•  Vilket ansvar ska den/de språkansvariga ha 
och vilket ansvar ligger på ledningen? 
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Förskola:
Barnets namn:
Modersmålspedagog:

Aktivitet Datum
/innehåll

Datum
/innehåll

Datum
/innehåll

Datum
/innehåll

Datum
/innehåll

Datum
/innehåll

Temaarbete

Samling

Sång/musik

Rim/ramsor

Saga/bok

Snickra/sy

Måla/ rita/ 
Skapande

Puzzel/spel

Fri lek

Utevistelse

Utflykt/
studiebesök 
Teater ed.
Måltider

Vardags-
rutiner
Föräldra-
samarbete

Övrigt



Förskola: Ängens förskola 
Barnens namn: Ariana, Edita, Isa och Dini
Modersmålspedagog: Iliriana

Aktivitet Datum
/innehåll
15.11 2007

Datum
/innehåll
22.11 2007

Datum
/innehåll
29.11 2007

Datum
/innehåll
6.12 2007

Datum
/innehåll
13.12 2007

Datum
/innehåll
9.1 2008

Temaarbete KROPPEN KROPPEN KROPPEN KROPPEN KROPPEN KROPPEN
Samling Duvan och 

Svalan till-
sammans

Tränade 
Lucia-sånger

Tränade 
Lucia-sånger

- - Efternamn, 
adress

Sång/musik 5 små apor, 
händer, Bä, bä 
vita lamm

Pippi Lång-
strump, Sång 
om vintern

Sång om 
vintern

Imse, vimse, 
händer

- Sång om 
elefant

Rim/ramsor Eci, peci, pec Riba, ribi, 
grite, rep

Eci, peci, pec - En ten tini -

Saga/bok Tre små grisar Guldlock Lilla Björn, 
Lär färger

Peter Pan Sagan om 
julgran

Vargen och de 
sju getterna

Snickra/sy - - - - - Sydde kort 
med prinses-
sor

Måla/rita/ 
Skapande

Kropp, klistra-
de ihop olika 
delar

Huvud, mun-
nen, klistra 
ögon, öron

Självporträtt Rita bokstäver, 
Måla stora 
barn

Ritade och 
klistrade 
julgran

-

Pussel/spel Dominospel, 
Pippi-pussel

Memoryspel 
med rimord

Memoryspel 
med rimord

Bokstavsspel Dominospel Dominospel, 
Pippispel

Fri lek - Dockrummet 
med flickorna

Byggde med 
Lego

- - Dockrummet

Utevistelse Promenad
till lekplatsen

- - - - -

Utflykt/
studiebesök 
Teater ed.

- - - - - -

Måltider Frukost, lunch Frukost, lunch Frukost, lunch Frukost, lunch Frukost, lunch Frukost, lunch
Vardags-
rutiner

Nya ord: 
Brandövning

Föräldra-
samarbete

Samtal med 
Dinis mamma

Samtal med
Editas mamma

Arianas 
mamma

Övrigt Brandövning Luciatåg



Språkportfolio

Namn:
Födelsedatum: Född i:
Modersmål:
Mammas språk: Land:
Pappas språk: Land:
Språk som talas i hemmet 
Syskon 1: ålder/ språk: Syskon 2: ålder/språk:
Syskon 3: ålder/språk: Syskon 4: ålder/språk:   osv
Barnets tidiga språkutvecklingen: 

Barnets lekspråk, hemma/ förskolan:



Förskolan 1-3 år

TALA: 
Talar med ett-ordssatser
Kortare meningar
Kommunikation, fysisk och muntlig
INITIATIV:
Är aktiv och tar egna initiativ i lek och samtal 
med kamrater. Berättar på uppmaning, vuxenstöd?
Ställer frågor
FÖRSTÅ:
Pekar på föremål
Förstår instruktioner, i grupp/enskilt
LYSSNA:
Lyssnar på sagor
Lyssnar till barn
Lyssnar till vuxna
PREMATEMATISK FÖRSTÅELSE:
Talord, ordningsord,
Lång, tung, liten osv.
Sortering
Rumsuppfattning

 



KOMMUNIKATION:
(tala, lyssna, förstå)
Lek med ord, rimmar, 
lek med ljudlikheter

Uttrycker sig i olika 
situationer, 
Deltagande i samtal 
Ordförråd

Sagolyssning Kommunikation i 
sam arbete med andra, 
i lek och organiserade 
aktiviteter

LÄSNING:
Hantering av böcker, 
vet hur man läser

Läsinriktning,
Låtsasläsning

Bokbläddring, 
intresse för böcker

Egna initiativ, läsning 
av enstaka ord

SKRIVANDE:
Lekskrivning

Känner igen sitt namn Skriver sitt namn Känner igen enstaka 
andra ord

PREMATEMATISK 
FÖRSTÅELSE:
Talord, ordningstal

Rums- och tidsuppfatt-
ning, Inne, runt, under, 
Nu, sedan, tidigare, 
senare osv.

Peka rätt antal föremål, 
tecknet 1-9,
Benämner antal

Mer än…
Mindre än….

  

Förskolan 3-5 år




