
1

Samlärande i en additiv språkmiljö
En studie där barn, vårdnadshavare och pedagoger i samverkan 
stärker barns identiteter och språkutveckling, utifrån individernas 

erfarenheter, miljöer och kulturer

Författare
Johanna Forslund och Barbro Wallhäger

År 2012

Examensarbete: Avancerad nivå (yrkesexamen), 30 hp
Didaktik

Lärarprogrammet  

Handledare: Annie Hammarberg
Examinator: Elisabeth Björklund



2

Förord
Vi vill först innerligt tacka de barn och vårdnadshavare som tillsammans med oss har gjort 
denna undersökning möjlig att genomföra. Det har varit en fantastisk process. Vi har bytt 
erfarenheter och kunskap, i en miljö som vi kunnat påverka och lärt oss utifrån. Tack.

Tack också till våra familjer som stöttat oss, framför allt Felicia som har tillåtit mamma 
Johanna att vara borta mycket från henne och inte haft tillräckligt tid att vara tillsammans. 
Utan hennes morföräldrar som hela tiden ställt upp och funnits närvarande hade vi inte kunnat 
göra klart denna undersökning. Tack även Mattias Forslund som har hjälpt till med det 
tekniska och till Johanna Backman, Barbros dotter, som hjälpt oss med att korrigera och 
redigera text samt foto.
Tack Sevim Batte, Karin Sundell, Niels Hebert, Mona Swan- Ahlvin, Hanan Abu och Turkan 
Kaya, Youth Kids International och Allmänna Arvsfonden för att ni stöttat och trott på detta 
projekt.
Till sist vill vi tacka vår handledare, Annie Hammarberg samt Louise Apelgren och Lotta 
Svensson för att ni har läst igenom, korrigerat vårt språk och gett förslag till ändringar.



3

Forslund, J & Wallhäger, B (2012). Samlärande i en additiv språkmiljö. En studie där barn, 
vårdnadshavare och pedagoger i samverkan stärker barns identiteter och språkutveckling, 
utifrån individernas erfarenheter, miljöer och kulturer Examensarbete i didaktik. 
Lärarprogrammet Inr. Naturvetenskap – teknik -matematik mot förskola. Akademin för 
utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle.

Sammanfattning
Syftet med föreliggande examensarbete var att undersöka hur barn med annat modersmål än 
svenska och deras vårdnadshavare, tillsammans med pedagoger och oss kan utveckla 
arbetssätt och metoder som stärker barns och vårdnadshavare identitet, samt utvecklar och 
stödjer språkutvecklingen. Syftet var också att utifrån dessa metoder och arbetssätt utarbeta ett 
metodhäfte.

Detta examensarbete baseras på kvalitativ aktionsforskning ur ett interpretivistiskt perspektiv. 
Metoderna som använts är intervjuer, observationer, dokumentation och gruppstärkande 
övningar/lekar. Deltagarna har varit barn och vårdnadshavare från kurdiska, somaliska och 
arabisktalande språkgrupper samt pedagoger.

Vårt examensarbete utgår från ett sociohistoriskt och -kulturellt perspektiv, vilket enligt 
Strandberg (2006) med utgångspunkt i Vygotskij (1978) innefattar det sociala (interaktionen 
med andra människor), det medierade (artefakter; verktyg och tecken), det situerade (i 
kulturella kontexter och speciella situationer) och det kreativa (baserat på barns fantasi och 
kreativitet). Vår studie är även baserad på didaktik och filosofier som Montessori och Reggio 
Emilia. Den tidigare forskning som ligger till grund för vår undersökning är forskning om 
identitet, flerspråkighet, vårdnadshavarens roll och betydelse samt språkutveckling hos yngre 
barn.

Resultaten visar att barnets sociala samspel med vårdnadshavare, pedagoger och med andra 
barn har haft betydelse för barnets språkutveckling och stärkandet av identiteten. Resultaten 
visar även att samlärande i en stimulerande miljö med hjälp av skapandet av pedagogiska 
leksaker och spel utifrån barnets kontext, samt att barnen använt sin kreativitet har varit av 
vikt för studiens resultat.

Slutligen har resultatet lett till skapande av ett metodhäfte som dels utgår från informanternas 
gemensamma aktiviteter, men även från det urval av metoder och perspektiv, som beskrivs i 
vår teoretiska bakgrund. Metodhäftet kan användas i hemmen, i förskolor och i kontakt 
mellan förskola och hemmen.
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(Lpfö 98/10) (Skolverket 2010), Montessori, Mosaikmetod, sociohistoriskt och -kulturellt 
perspektiv, Reggio Emilia, språklekar, språkmedvetande, språkutveckling, social samverkan,
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1. Inledning
Två berättelser illustrerar något av undersökningens huvudtema. Den första handlar om en 
flicka i femårsåldern som har ett annat modersmål än svenska och som kommer till 
pedagogen i förskolan och säger att hennes mamma och mormor vill att hon ska lära sig 
bokstäver i förskolan. Pedagogen talar till flickan och säger att hon har pratat med hennes 
mamma och sagt att på deras förskola är leken det viktigaste och de anser att barnen inte 
behöver lära sig några bokstäver. Den andra berättelsen handlar om en mamma som är på en 
tågperrong tillsammans med sina två barn. De uppmärksammar en skylt där det står 
”Förbjudet tillträde. Livsfarligt”. Barnen frågar vad det står och mamman förklarar vad det 
står på skylten och vad det betyder.

Hyltenstam (2007) visar att elever med annat modersmål än svenska i högre grad än 
svenskfödda elever inte uppnått behörighet till nationella program på gymnasiet. Därmed blir 
det svårare för dem att få arbete och anpassa sig till det svenska samhället, vilket i sin 
förlängning skapar segregation och utanförskap. Hyltenstam menar vidare att språkliga 
faktorer i hög grad är grunden till att skolresultat blir påverkade. Stärkandet av barns 
modersmål är av stor vikt för att barnet ska utveckla ett andra språk. Den bästa perioden för 
barnen att kunna bli flerspråkiga är under förskoleperioden.

Språksvårigheter skapar ofta sämre självförtroende och bristande identitet vilket kan leda till 
sämre skolresultat. Barn som känner att deras sätt att uttrycka sig är mindre bra eller att deras 
språk inte duger kommer sannolikt att klara sig sämre i samhället. Barn och vårdnadshavare 
med annat modersmål än svenska kan ibland uppleva att de inte kan påverka sin livssituation. 
När barnet får möjlighet att tillsammans med sina vårdnadshavare och pedagoger bli förtrogna 
med både sitt eget modersmål och ett andraspråk, blir barnet stolt över sin identitet, blir 
modigare och har lättare sig uttrycka sig språkligt. Detta leder till att självförtroendet ökar 
(Allardt 1997).

Enligt Barnkonventionen paragraf 12 har barn rätt att fritt uttrycka sina åsikter. Utbildning ska 
syfta till att ”utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och 
psykisk förmåga” Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) (Skolverket 2010) styrker detta och 
menar att språk och lärande hänger oupplösligt samman, liksom språk och 
identitetsutveckling. 

Planeringen för vårt examensarbete startade redan tidigt i vår lärarutbildning. Vi har båda 
personligen ett stort intresse för mångfalden i ett kulturellt samhälle. I samtal med 
vårdnadshavare med annat modersmål än svenska, har vi sett en efterfrågan av 
modersmålsstöd. Vårdnadshavarna visade intresse av att få kunskap om hur deras barn 
utvecklar och stärker såväl sin identitet som språkutveckling. Vi har även från förskolans 
värld sett exempel på brister i pedagogernas förhållningssätt mot andra kulturer och 
traditioner. Detta förde med sig att medel söktes från Allmänna Arvsfonden för ett projekt. 
Tre språkgrupper, två kulturföreningar och 13 förskolor i en medelstor stad i Sverige, 
involverades. Medel från Allmänna Arvsfonden beviljades under hösten 2012. Vårt 
examensarbete blir grunden för detta projekt.

Vi vill ur ett sociohistoriskt och -kulturellt perspektiv och ur individens synvinkel, undersöka 
hur identitet och språkutveckling hos flerspråkiga individer kan stärkas. Som utgångspunkt 
studeras individen med avseende på dennes interaktion med sin omgivning. Enligt Daun 
(1999) är det genom interaktion individen får möjlighet att kontrollera eller influera sin 
närmiljö. Vi har sett att individen är aktiv tolkare och påverkare av sin miljö. Vi tror på det 
kompetenta barnet och vill stärka identiteten och språkutvecklingen hos barnet.
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I examensarbetet vill vi försöka hitta vägar och metoder för att kunna stärka individens
identitet och språkutveckling. En metod att uppnå detta är att barn, vårdnadshavare och 
pedagoger utifrån barnens naturliga miljö tillsammans utvecklar läromedel och pedagogiska 
leksaker samt utför gemensamma aktiviteter.

Vi vill genom vår studie påpeka att det inte bara är färdighet och kunskap som står i fokus för 
intresset om barn med annat modersmål än svenska ska stärka sin identitet och 
språkutveckling, utan att det även behövs ett genuint intresse för individens egna tankar, 
intresse, idéer, kunskap, bakgrund och för deras sociokulturella livsmiljö.

Vi har genom vår studie önskat vara ett stöd för vårdnadshavare som är experter på sitt och 
barnets modersmål och som har kapacitet och möjlighet att odla en flerspråkighet hos barnet. 
Vi tror på vad Strandberg (2008) poängterar, nämligen att genom att engagera 
vårdnadshavarnas kompetens i barnets språkutveckling och lärande ger det tillbaka makt och 
position till några medborgare i samhället.

1.1 Syftet
Syftet med examensarbetet är att försöka bidra till att utveckla metoder och arbetssätt som 
stärker barns och vårdnadshavares identitet samt utvecklar och stödjer barnets 
språkutveckling. Vi ämnar göra det tillsammans med barn med annat modersmål än svenska, 
deras vårdnadshavare samt med pedagoger. Det urval av pedagogiska och didaktiska synsätt 
som beskrivs i den teoretiska bakgrunden blir grunden för de metoder och arbetssätt vi vill 
skapa. Syftet är vidare att skapa ett metodhäfte utifrån dessa metoder och arbetssätt.

1.2 Frågeställning
För att besvara vårt syfte har vi ställt följande frågor:
Hur kan vi tillsammans med barn, vårdnadshavare med annat modersmål än svenska och 
pedagoger utveckla och stödja barns identitet och språkutveckling?
Vilken betydelse för utvecklandet av barns identitet och språkutveckling har följande:

· Den sociala interaktionen mellan barn och barn, mellan barn och vuxna, mellan vuxna 
och vuxna?

· Barnets närmiljö?
· Artefakter som leksaker och spel?
· Att vårdnadshavare och pedagoger lyssnar och tillvaratar barnets egna erfarenheter, 

tankar, intressen och idéer?

1.3 Disposition
Först beskrivs något om hur Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) (Skolverket 2010) kan 
relateras till studien. Det följs av en genomgång av det huvudsakliga teoretiska perspektivet, 
ett urval som har ett sociokulturellt och -historiskt perspektiv samt, andra teorier och 
filosofier. Därefter redogörs för tidigare forskning om identitet, flerspråkighet, 
vårdnadshavarens roll och betydelse samt tidig språkutveckling. I metodavsnittet som 
inspirerats av en interpretivistisk, kvalitativ aktionsforskning, beskrivs metoden och hur 
studien genomförts. I resultatavsnittet presenteras de genomförda aktiviteterna, 
observationerna och intervjuerna.  Resultatet följs av en analys. Examensarbetet avslutas med 
en diskussion som återknyts till litteraturen.
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2. Bakgrund
Bakgrunden inleds med teoretiska perspektiv och utgångspunkter och belyser hur Lpfö
(98/10) ska förhålla sig till identitets och modersmålsutveckling. Därefter berörs det socio-
historiska och kulturella perspektivet, varpå beskrivningar görs av Reggio Emilia filosofin, 
det kompetenta barnet, Montessori pedagogiken och hur de alla förhåller sig till barns lärande. 
Tidigare forskning som tas upp är olika teorier som är viktiga för vår empiri men som även 
skapar förståelse för forskningsområdet. Inledningsvis belyses identiteten ur olika perspektiv. 
Därefter illustreras begreppen flerspråkighet, vårdnadshavarens betydelse och roll och 
avslutningsvis åskådliggörs forskares syn på yngre barns språkutveckling.

2.1 Teoretiska perspektiv och utgångspunkter

2.1.1 Läroplanen för förskolan
Enligt Lpfö (98/10) ska pedagogerna i förskolan anpassa sin verksamhet till alla barn och ta 
hänsyn till att barnen vistas i olika miljöer och har olika erfarenheter. Alla barn i förskolan har 
rätt att känna sig accepterade oavsett vilken bakgrund barnet har. I förskolan poängteras det 
att språk och lärande oupplösligt hänger samman, liksom identitetsutveckling och språk. 
Förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla 
både sitt modersmål och det svenska språket.

Lpfö (98/10) tar upp hur pedagoger inom förskolan bör tänka för att få ett bra samarbete med 
vårdnadshavare som har invandrarbakgrund. En medvetenhet om det egna kulturarvet och en 
delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnet utvecklar förmågan att leva och förstå andra 
individers villkor och värderingar. De som arbetar inom förskoleverksamheten har till uppgift 
att dels ta vara på barnets kultur, dels inbjuda barn och deras vårdnadshavare med annat 
modersmål än svenska in i den svenska kulturen. Mångfalden ska synas i pedagogens dagliga 
arbete (Skolverket). Det är också viktigt att lyfta fram likheter och olikheter i blandkulturer 
och deras språk (Bozarslan, 2001). Individen har en benägenhet att uppleva olikheter starkare 
än likheter (Daun 1999). Miljön i förskolan ska vara levande, social och stimulera barnen att 
ta initiativ och utveckla social kompetens. Förskolan ska, med barnens egna erfarenheter och 
livsmiljöer som grund, försöka förstå och skapa sammanhang (Lpfö 98/10).

2.1.2 Sociohistorisk och - kulturellt perspektiv
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2005) menar att det var barns biologiska 
mognad, d.v.s. det utvecklingspsykologiska perspektivet, som låg till grund för utvecklandet 
av rekommendationer för förskolor under 1900-talet. Enligt Askland och Sataöen (2003) har 
Piagets teori om biologisk mognad och att utvecklingen sker i stadier haft ett stort inflytande 
på den svenska pedagogiken. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2005) menar att 
man idag inom den pedagogiska disciplinen anser att det är den sociala praktiken, vilken äger 
rum i samhället och familjen, som formar barnet. Enligt Askland och Sataöen (2003) är den 
enskilda individens utveckling en del av en omfattande social och historisk process. Individen 
bör ses i sitt historiska och kulturella sammanhang. Barnet föds in i en kulturell gemenskap 
och samverkan med denna gemenskap lägger grunden för barnets utveckling. Vygotskij är 
den som i huvudsak har framhållit detta perspektiv. Strandberg (2006) refererar till Vygotskij 
som förklarar ordet socio- historiskt och kulturellt perspektiv och menar att det är i interaktion 
med andra människor och kulturen som människan utvecklas.

Bråten (2011) refererar till Vygotskij (1978) där han beskriver hur en individ förstås utifrån 
sin historiska karaktär och menar att en persons arbete och beteende påverkas av tidigare 
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generationer under hela livet. Vygotskij menade att det utöver den historiska komponenten 
även finns en social dimension vilken gör det möjligt för en individ att ”tillägna sig och 
införliva andras upplevelser” (Bråten s.14). Bråten förklarar vidare att dessa kan benämnas 
som högre psykologiska processer och menar att Vygotskij ansåg språk, skrivande, berättande 
och teckning vara redskap inom de högre psykologiska processerna samt räknade även logik, 
minne, selektiv uppmärksamhet och begreppsbildning dit. Vygotskij menade vidare att dessa 
högre processer skiljer sig från de lägre psykologiska processerna vilka är ”naturliga former 
av minne och uppmärksamhet” (Bråten s.14). Vidare menade han att funktioner eller 
processer uppträder först mellan människor och sedan inom individen (barnet). Dessa 
processer förekommer även via tecken och symboler, vilka enligt Vygotskij är de viktigaste 
kulturprocesserna och betydande för samspel mellan en individ och dess sociala sammanhang. 
De psykologiska processerna förekommer inledningsvis på ett yttre socialt plan, för att sedan 
komma att utgöra en individuell process.

Strandbergs (2006) tolkningar av lärandet utifrån ett social- historiskt och kulturellt perspektiv 
är den sociala interaktionen samt det medierade, det situerande och det kreativa perspektivet.
Den första tolkningen av lärandet är den sociala interaktionen. Inlärningen sker först 
tillsammans med andra i olika interaktioner, där barnet ingår i en gemenskap, i samspel 
mellan vuxna och barn och mellan barn och barn. Strandberg (2006) belyser samspelets 
betydelse för lärande och utveckling. Sociala relationer och samspel är en förutsättning för 
intellektuell utveckling. Vidare är språket är viktigt för sociala relationer. I samspelet mellan 
vuxna och barn skapas möjligheter till tänkande tillsammans med andra för att barnet sedan 
ska agera och tänka själv. Strandberg refererar till Vygotskij (1978) som menar att det inte är 
farligt att ta in barnen i en värld där de inte förstår allt. Han talar om begreppet ”huvudet 
högre” eller ”den proximala utvecklingszonen”; att barnet lånar kompetenser och även 
förutsättning för att lära från den vuxne eller ett annat barn. 

Askland och Sataöen (2003) menar att barnet redan från födseln har samspelskompetens, det 
vill säga förmåga och beteendemönster för att underlätta samspel med vuxna och andra barn. 
Detta samspel är viktigt och är grunden för barnets psykologiska anpassning. Løkken, G, 
Haugen, S, Röthle, M. (2005) poängterar att de erfarenheter som barnet får i samspel med 
andra påverkar barnets självbild, samt kunskapen och upplevelsen som barnet har om sig 
själv. Även Williams (2006) menar att forskningen visar att samarbete har stor betydelse för 
lärandet. Williams påpekar vikten av att barn har möjlighet att sätta ord på sina tankar och 
reflektera över verkligheten. Deltagande i gruppen kan enligt författaren vara grogrunden till 
självtillit och identitet.

Nästa perspektiv på lärande är det medierande, vilket klargör den samverkan mellan 
människor och de verktyg eller artefakter som människor använder för att förstå och agera i 
omvärlden. För att förstå och lära behöver barnet hjälpmedel. Det finns medierade artefakter 
som hjälper till att lösa problem, tänka eller utföra olika arbetsuppgifter. Strandberg (2006) 
refererar till Vygotskij (1978) som menar att dessa verktyg är produkter av socio- historisk 
och kulturell praxis som människan använder sig av dagligdags och verktygen har överförts 
från tidigare generationer. Människan utvecklar ständigt nya verktyg som kan få en helt ny 
form. Språket kan vara medierande. Enligt Dahlgren G, Gustafsson, K, Mellgren, E. & 
Olsson, L-E. (2008) har bilden en stor betydelse för barnens språkutveckling. Barn ”läser” 
bilder d.v.s. de registrerar bildernas innehåll och bildar sig en uppfattning om deras innebörd. 
När de har koncentrerat sin ”läsning” på bilder kommer intresset till texten. Samma förmåga 
som att kunna läsa bilder förs över till att känna igen bokstäver och hela ord. Wallhäger och 
Said (1997) påvisar att pedagogiska leksaker och spel har stor betydelse för barns 
språkutveckling. Författarna kallar dem ”eductional toys” och beskriver hur dessa spel och 
leksaker kan bli en del av teman och integrerade arbetssätt. Dessa leksaker och spel kan även 
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tas från omgivningen och naturen (Wallhäger & Said 1997). Reggio Emilia- filosofin 
använder bland annat sig av material som kan definieras som ”skräp” det vill säga, kapsyler, 
återvinning av mjölkpaket, tygrester, som viktiga för barns utveckling och lek. Dessa 
skapande verktyg, liksom målarpenslar, pennor och färgkritor, är medierade artefakter som 
hjälper barn i deras lek- och språkutveckling. Montessoripedagogiken fokuserar på särskilda 
material som ger barnet en sensorisk upplevelse och som påverkar barnets språkutveckling 
(Montessori 1989).

Det tredje perspektivet på lärande är lärandets situerade natur. Strandberg (2006) refererar till 
Vygotskij (1978), som framhåller att barnet finns i världen och är del av världen och kulturen. 
Vidare menar han att kulturen inverkar på barnet och har olika effekter på hur barnet förstår 
sin miljö. Hjärnan och barnets intellekt kan inte utvecklas utan barnets omgivande kultur. 
Strandberg talar om rummets betydelse för lärandet och att lärandet sker överallt. Valet av 
rum kan förhindra eller hjälpa barnets lärande. Rummet är viktigt för aktiviteter, interaktioner, 
utveckling och kreativitet. Det bör finnas rum för enskilt tankearbete och utställning samt rum 
där det bereds plats för möte mellan barn och vårdnadshavare. Strandberg anser att rummets 
utformning kan såväl underlätta som försvåra lärandet. Strandberg refererar vidare till 
Vygotskij, som poängterar att barnets förhållande till miljön ständigt förändras. Han säger 
även att de traditionella utbildningsmiljöerna bör kompletteras med lärande i hemmet och i 
barnens närmiljö med det livslånga lärandet i beaktande. 

Flera undersökningar stödjer miljöns betydelse för lärandet. Nordin Hultman (2009) har 
genomfört en studie om hur barns identitet och subjektskapande sker i förskolan och hur de 
sammanhang och miljöer som barnen vistas i påverkar barnens sätt att vara och uppfattas. 
Vidare har hon studerat hur organiserandet av tid, rum och material påverkar relationer och 
lärande. Författaren har kommit fram till att miljö, material och det pedagogiska innehållet har 
stor betydelse för barns uppträdande och hur de lär sig. Sköld Wennerström och Brödman 
Smeds (2008) skriver om Montessoripedagogiken att det ska vara ”en förberedd miljö som 
utformats så att barnen mår bra, kan utveckla sitt självförtroende, röra sig fritt, få ordning, bli 
stimulerade och få behovet av kunskap tillgodosett” (s. 20). Enligt författarna är den 
förberedda miljön betydelsefull för barnets fysiska, psykiska, intellektuella, sociala, 
känslomässiga och andliga behov. Warg (2008) har i sin undersökning kommit fram till att det 
finns samband mellan lärande och fysisk miljö och att det finns vinster i att utforma 
förskolans miljö enligt verkstadskaraktär. Björklid (2011) har påvisat den fysiska miljöns 
betydelse för lärandeprocessen. Hon menar att den fysiska miljön speciellt är viktig för yngre 
barn och att miljöer för barn bör inspirera till olika praktiska verksamheter. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) ser den pedagogiska miljön som både samspel mellan barn 
och vuxna samt mellan barn och den atmosfär som finns i verksamheten. Åberg och Lenz 
Taguchi (2009) ser barnens inflytande som viktigt när det gäller hur miljön i förskolan ska 
utformas. Miljöns utformning är en del av demokratiprocessen eftersom barnens delaktighet i 
utformningen är viktig och även påverkar barnen till att vara mer rädda om miljön i förskolan. 
Åberg och Lenz Taguchi, refererar till Reggio Emilia-pedagogiken som menar att miljön är 
den tredje pedagogen. Skolinspektionen (2011) påvisar i sin undersökning att miljön i de 
granskade förskolorna inte är tillräckligt inspirerande. Materialet i flera förskolor verkar 
torftigt och utemiljön bör förbättras.

Det fjärde perspektivet på lärande är det kreativa. Vygotskij (1995) menar att vår hjärna är 
konstruerad så att den bevarar tidigare upplevelser. Nervsubstanserna har en förmåga att 
förändra sig och bevarar därefter spåren av dessa förändringar. Människan har en kreativ 
förmåga Det betyder att hjärnan har förmåga att kombinera och kreativt bearbeta och skapa 
nya situationer ur tidigare erfarenheter. Vygotskij kallar det fantasier eller föreställningar och 
menar att fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet. Barnet skapar hela tiden vilket har en 
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stor betydelse för barnets fortsatta utveckling. Skapandet sker framför allt i leken, där barnen 
visserligen återskapar vad de varit med om och redan känner till, men där bearbetar det även 
olika intryck och upplevelser som omvandlas till en ny verklighet.

2.1.3 Reggio Emilia
Reggio Emilia-filosofins stora filosof är Loris Malaguzzi. Denna teori säger att barnet är 
välutrustat redan från födseln, full av resurser och förmågor, och att barnet har rätt att vara 
bärare och skapare av sin egen kultur. Barn är biologiskt förutbestämda och enligt Jonstoij 
och Tolgraven (2001), utrustade för att kommunicera, att leva i relationer till andra och sin 
omvärld samt till att lyssna. I denna filosofi har envägskommunikationen ifrågasatts där 
pedagogen äger kunskap och barnet är den som ska ta emot kunskapen. Kommunikation ska 
vara en lykta som man söker kunskap med och det är inte pedagogen som ska vara lyktan. 
Barn är kompetenta i sitt samspel med andra och i sitt skapande. Varje barns unika blick på 
världen måste respekteras, varje människa har unika erfarenheter och ett eget sätt att tänka. 
Barn undersöker inte bara världen utan de påverkar den också. När barnet formulerar sina 
egna hypoteser utvecklas samtidigt deras tillit till sitt eget tänkande (Jonstoij & Tolgraven 
2001). Denna filosofi ser ett samband mellan barn, barndom, kultur och omvärlden. Att leka 
med verkligheten är viktigt om man ska kunna utveckla sin begreppsliga förmåga enligt 
Jonstoij och Tolgraven.

Läroplaner och styrdokument för förskolan i Sverige är på många sätt inspirerade av Reggio 
Emilias metoder att arbeta med observationer och dokumentationer som vänder sig både till 
barnet och till den vuxne för att stödja barnens läroprocess. Jonstoij och Tolgraven (2001) 
skriver om subjektivitet, ett synsätt på barnet som innehas av filosofin Reggio Emilia. Enligt 
detta synsätt ses barnet som en individ (subjekt) med en egen historia och egen social kontext, 
vilket också gör familjen till en värdefull part. Reggio Emilia-filosofin är ett synsätt som vuxit 
fram ur en djup demokratisk syn på människan, där kommunikation utvecklas i dialog med 
andra. Vi vill i vår studie, precis som Reggio Emilia sätta barnet, lärandet, familjerna och den 
fysiska miljön i centrum.

2.1.4 Det kompetenta barnet
När ett barns ses som kompetent går pedagogen in i en pragmatisk hållning. Pragmatiska 
hållningar innebär att pedagogen inriktar sig på vad som fungerar, snarare än en teori eller 
ideologi. Barnet ses som rikt, kompetent och medkonstruerande. Att vara medkonstruktör 
innebär att konstruktions- eller skapandeprocessen inte är solitär. Detta är inget som bara sker 
i barnet utan sker i allt genererade av erfarenhet, förståelse, innebörd, mening och kunskap 
som sker i relation till omvärlden, men framför allt till andra människor (Lenz Taguchi 1997). 
Lpfö (98/10) poängterar att omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet,
utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Pedagogens barnsyn har stor betydelse 
för hur barnet blir behandlat. Askland och Sataöen (2003) beskriver olika bilder av barnet som 
tidigare har funnits; till exempel att barnet är passivt mottagande, att det utvecklas enligt vissa 
genetiska betingelser, eller att det är oskyldigt, rent och primitivt. I dessa bilder av barn 
betraktas barnet som fattigt och utan särskilt stora egna förmågor. Løkken m.fl. (2005) 
beskriver barnet som en fullvärdig människa som är engagerad i aktivt samspel med 
människor i förskolan och i kulturer som ständigt förändras. Det yngre barnet har rätt att 
verka på egen hand i mötet med förskolan. De erfarenheter som barnet får i samspel med 
andra påverkar barnets självbild, dess kunskap och upplevelsen som barnet har av sig själv. 
Pramling Samuelssons och Asplund Carlssons (2005) med fleras syn på barn är att barn är 
kompetenta, har förmågor och möjligheter, är aktiva och meningsskapande. Författarna anser 
att barn föds med en baskompetens som förutsätter ett socialt samspel mellan barn och vuxna.
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2.1.5 Maria Montessori
Montessoripedagogiken är en dynamisk psyko- fysiologisk metod som är skapad av Maria 
Montessori. Pedagogiken hjälper barnet att hjälpa sig själv (Polak Lillard 1996). 
Montessoripedagogik innebär en tydlig och ärlig tilltro till barnet och dess inneboende 
möjligheter. Varje barn bär, enligt denna pedagogik, inom sig en strävan efter självständighet 
och en medfödd lust att lära allt om sin omvärld (Montessori 1989). Det är denna kraft som 
Montessoripedagogiken har som utgångspunkt. Montessoripedagogiken innebär ett sätt att 
lära som främjar utvecklingen av självständiga människor som är engagerade i sina egna liv. 
Varje barn är unikt och bör mötas med respekt där barnet just då befinner sig i sin utveckling. 
Lpfö (98/10) är inspirerad av Maria Montessoris pedagogik. Maria Montessori hade sitt eget 
frihetsbegrepp där hon menade att frihet leder till ett maximalt utvecklande av karaktär, 
intelligens och känslor. Barnet kan bara utvecklas som människa genom frihet och 
erfarenheter. Ingen person kan få en annan människa att utvecklas – det är inte någonting som 
kan läras ut. Självständighet blir därmed ett ständigt erövrande (Montessori 1989).

Maria Montessori framhöll vad många vårdnadshavare vet, nämligen att barn är nyfikna, fulla 
av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker. Precis som vårdnadshavare 
världen över, märkte Maria Montessori att barns intressen varierar med mognad och ålder. 
Maria Montessori fann att barn under sina olika mognadsstadier är särskilt mottagliga för 
olika slags kunskap. Hon insåg därför det värdefulla i att ta tillvara på intresseperioderna, som 
hon kallade ”känsliga” eller ”sensitiva” perioder (Montessori 1989). Hon poängterade vikten 
av att ta tillvara barnets spontana lust för arbete, genom att låta barnets eget intresse vara 
motiv nog för att söka kunskap. Dessutom ansåg hon att barn har en avundsvärd förmåga att 
koncentrera sig på en för barnet intressant uppgift. Barn som vill lära något nytt, upprepar en 
övning om och om igen.
Med sina kunskaper och insikter om människans tidiga mognadsprocess, skapade Maria 
Montessori förutsättningar för barn att utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna. För 
att kunna möta barns behov av stimulans och aktivitet utvecklade Maria Montessori 
arbetsmaterial för alla tänkbara intresseriktningar och mognadsstadier (Montessori 1998). 
Maria Montessori förespråkade att pedagogerna skulle ha ett positivt förhållningssätt 
gentemot barnet och respektera barnets personlighet, förstå barnets utvecklingsbehov och 
barnets prestationer. Att uppmuntra barnets egna initiativ är en grundläggande byggkloss hos 
Montessori. ”Hjälp mig att göra det själv”, grundar sig på idén att ingen kan lära någon annan
något. I en Montessoripedagogik är pedagogens uppgift att observera och stödja. Fokus ligger 
på det enskilda barnet och att skapa möjlighet för barnet att lära sig själv.

2.2 Tidigare forskning

2.2.1 Identitet
I beskrivningen nedan av tidigare forskning kring identitet konstateras att en persons beteende 
är förknippat med identiteten. Vidare konstateras att språk och lärande hänger samman, 
liksom identitetsutveckling och språk. Därefter beskrivs svårigheten att definiera vår egen 
identitet på grund av att vi ofta upplever oss ha olika identiteter. Individens uppfattning av sig 
själv i relation till andra är kärnan i identitetsbyggandet. Genom denna studie vill vi poängtera 
vikten av att barnet skapar sin identitet och jaguppfattning i interaktion med andra människor 
i en social process under uppväxten där familjen och omgivningen är till stor hjälp i själva 
identitetsskapandet men att även individens självreflektion ar av stor vikt.

Enligt Nationalencyklopedin definieras ordet identitet som ”individens medvetenhet om sig 
själv, sin kropp, sin personlighet och sin förmåga till självbestämmande”. (www.ne.se 1). 
Wellros (1998) skriver att identitet härstammar från latinets ”idem”. Identitet innebär att 
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individen är unik i den betydelsen att hon skiljer sig från andra, men också att hon mer eller 
mindre är enhetlig med andra individer. Begreppet identitet omfattar individualitet samt 
kontinuitet, det vill säga upplevelsen av att vara den samma idag som igår trots att individens 
identitet varierar och utformas med tiden (Wellros). Det kan konstateras enligt Daun (1999) 
och Lange och Westin (1981) att det skulle vara svårt att förstå individens beteende utan att ta 
hänsyn till hennes identitet. Identiteten tycks vara mångfacetterad både som fenomen och 
begrepp och kan exempelvis indelas i personlig och social identitet. Den sociala identiteten 
innebär att individen bestäms exempelvis efter kön, ålder och nationalitet. Personlig identitet 
avser individens medvetenhet och uppfattningar samt värderingar av sig själv (Daun 1999; 
Lange & Westin ).

Det kan vara svårt att definiera sin egen identitet, eftersom den är för människan något 
självklart. Vi behöver följaktligen inte tänka på vår identitet innan vi blir tillfrågad om den. 
En ytterligare orsak till att vi inte kommer att tänka på identitetsfrågor gällande oss själva är 
att vi samtidigt kan ha multipla identiteter. Wellros (1998) skriver att identitet handlar om att 
ha känslan av att vara en och samma person. Trots att man uppträder på olika sätt i olika 
omgivningar, vid olika åldrar och med olika roller upplever man ändå en kärna av att vara 
densamma. Detta innebär att en och samma individ samtidigt kan identifiera sig exempelvis 
som flicka, dotter, syster, kusin samt kurdisk och tvåspråkig, utan att dessa kommer i konflikt 
med varandra.

Inom psykologin studeras identiteten vanligtvis ur individens synvinkel. Där indelas 
identiteten i ”jagidentitet” och självuppfattning, vilka är sociologiska begrepp (Daun 1999). 
”Jagidentitet” är identitetens så kallade ”subjekt-aspekt” och upplevs via emotioner som 
exempelvis olust, ångest och glädje. Det betyder att individen upplever känslan av att vara av 
någon betydelse samt att ha kontroll över sitt eget liv. Självuppfattning avser identitetens så 
kallade ”objekt-aspekt” och upplevs som känslor, föreställningar och värderingar rörande 
individen själv.

Musk och Wedin (2008) ser identitet som en följd av flera handlingar som utförs i samspel 
med andra. Författarna har gjort en undersökning bland tvåspråkiga ungdomar i Wales. 
Författaren framhåller att identitet är ett medel genom vilket en individ skapar och omskapar 
sig själv. Vidare menar de att ”identitet är en effekt eller ett resultat av hur man talar om sig 
själv samt hur man förhåller sig till andra i samtal” (Musk & Wedin s. 56). Författarna menar 
vidare att språkvalet och även val av kod kan vara en del av identitetsskapandet.

Enligt Daun (1999) är identitet och kultur inte samma sak. Identitet är individuellt och 
grundar sig både i arv och i miljö. Kulturen är kollektiv och formas genom individernas 
likartade och delvis sammanlänkade idéer som är givna av miljön. Slutsatsen är att kulturen är 
inlärd, inte medfödd. Det är enligt Daun (1999) det genetiska arvet som medverkar till att 
identitet och kultur inte är totalt sammanlänkade. Identitet är en individs upplevelse av sin 
särskildhet i förhållande till andra och även en säregenhet som andra tillskriver individen eller 
en grupp med individer. Identitet fyller inte faktiska egenskaper, utan upplevelser av 
egenskaper. Identitet är den rymd av egenskaper och kollektiva tillhörigheter som individen 
tillskriver sig i kontrast mot andra. Individen tar inte emot färdiga intryck av omgivningen 
utan enligt Daun utvecklar individen fortlöpande förmågor att hantera sin omgivning, utifrån
de intryck individen utsätts för. Daun menar att ingen individ kan avvika från de givna 
biologiska behoven, men att dessa behov kan förekomma i olika styrkor. Enligt Daun är det 
de genetiska faktorerna som bestämmer vad en individ lär sig, men att det sker i samspel med 
resultatet av individens handlingar och händelser i individens omgivning. Identiteten har sitt 
upphov i både arv och miljö. Hur mycket som beror på det ena och det andra är osäkert.
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Pedagoger får aldrig glömma att den unika individen alltid är en del av en kultur. Enligt Daun 
(1999) är efterliknandet grunden för all kultur, men ändå så finns behovet av en 
allmänmänsklig önskan att vara just sig själv. Lorentz och Bergstedt (2006) visar att det finns 
en skillnad mellan interkulturellt och mångkulturellt. Författarna refererar till (SOU 1983:57) 
som förklarar att med interkulturellt menas att en handling eller aktion mellan individer vilket 
innefattar en ömsesidig nyfikenhet och önskan till förståelse för andra kulturer. Benckert, 
Håland och Wallin (2008) visar skillnaden mellan mångkulturalism och interkulturalism och 
menar att det senare innebär att det finns en samverkan och ett berikande av olika kulturer, 
religioner, uppfattningar, där kulturer kan leva sida vid sida utan att i större grad påverka 
varandra. 

Nordin Hultman (2009) skriver att barn inte är på ett speciellt sätt utan barn blir på olika sätt i 
relation till de förhållanden som finns och till de normer som finns i deras miljö. Nordin 
Hultman beskriver symbolisk interaktionism, vilken anser att människan skapar sin identitet 
och jaguppfattning i interaktion med andra människor i en social process under uppväxten. 
Enligt denna teori föds människan inte till ett oskrivet blad, utan förbestämt innehåll. Detta 
perspektiv kan inte studera människan som en ensam individ, utan ser människor som 
individer i samspel med varandra och i en kontext, sammanhang, såsom samhälle, familj och 
vänner. Barnets samvaro med vårdnadshavare och familj formar individen i interaktion och är 
i en ständig social process; på så vis skapas en människa med en identitet.

Eliaso-Magnusson (2008) har utfört en undersökning med assyriska/syrianska barn i Rinkeby. 
Författaren har kommit fram till att språket kan bidra till en känsla av underlägsenhet när de 
som deltagit i undersökningen uttrycker att de känner sig på lägre nivå i jämförelse med 
svenska elever på grund av att de inte behärskar det svenska språket. Eleverna anser att det är 
viktigt att bibehålla sin grupptillhörighet och att inte avvika från normer som finns hos familj 
och släkt. En signifikant del av den etniska identiteten kan vara språket.

György-Ullholm (2008) har gjort en studie om hur flerspråkiga barn och ungdomar uttrycker 
sina tankar när det gäller identitet och språkanvändning. Författaren har intervjuat 61 
flerspråkiga ungerska elever. Några av de frågor författaren ställde var om flerspråkiga barn 
är särskilt utsatta när det gäller andras omdömen och på vilka grunder de i så fall blir 
kategoriserade. György-Ullholm menar att etnisk identitet både handlar om bekräftelse och 
tillskrivelse tillsammans med andra samt självidentifiering. Författaren menar att 
kategorisering är en av människans grundläggande processer för att skapa ordning i en ofta 
kaotisk värld. Etnicitet kan vara en avgörande faktor i mötet med människor. Författaren 
refererar till Barth (1969) som menar att etnicitet ofta bygger på profilering mot andra 
grupper. György-Ullholm (2008) har kommit fram till att det tenderar att vara hur 
omgivningen reagerar som förstärker individens etniska tillhörighet. De ungdomar som varit 
med i undersökningen har uttryckt en frustration över att behöva spela olika roller på grund av 
att andra har skapat yttre ramar som ofta är snäva där deras upplevelser inte får plats.

Enligt Lunneblad (2009) är det när man för samman skillnader mellan barn i större helheter 
med utgångspunkter som språk, social tillhörighet eller hemland, som man kan diskutera 
mångkulturalitet på ett strukturellt sätt. Hur individen uppfattar sig själv i relation till andra är 
kärnan i identitetsbyggandet och startar tidigt hos barnet i relationen till vårdnadshavare och 
familjen och på så vis internaliseras identitetsskapandet redan från barnets födelse (Sjögren 
2003). Familjen och omgivningen är till hjälp i identitetsskapandet samt även individens 
självreflektion. Författarna menar att inte alla flerspråkiga individer identifierar sig med sin 
egna etniska grupptillhörighet utan finner sin identitet i majoritetsgruppen.
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2.2.2 Flerspråkighet
Under området flerspråkighet belyses den språkliga identiteten, flerspråkighet/tvåspråkighet, 
simultan och successiv språkutveckling. Vi talar även om betydelsen av additiv 
språkutveckling. Till sist ger vi exempel på olika studier när det gäller flerspråkiga barns 
språkutveckling.

Vårdnadshavarens val av barnets förskolespråk kommer att på motsvarande sätt påverka 
barnets språkliga identitet vid ett senare skede. Förutom valen av hem- och förskole- språk 
påverkas den språkliga identiteten också av den ort barnet bor på samt det eller de språk som 
talas på orten (Lojander-Visapää 2001). Många faktorer tycks följaktligen inverka på den 
språkliga identiteten. Enligt Daun (1999) kan stolthet uttydas som ett behov av att försvara 
individens upplevelse av ett egenvärde som konfirmerats av sin omgivning. 
Självuppskattningen beror i hög grad på omgivningens gensvar. ”Människor identifierar sig 
med den omgivningen som de lärt att kalla sin.” (Daun s 67). Det är i individens närmiljö som 
hon får sitt värde bekräftat.

Musk och Wedin (2008) menar att tvåspråkighet och flerspråkighet i princip är samma sak 
men anser vidare att det dock finns andra definitioner på tvåspråkighet, nämligen att en person 
behärskar två språk så bra att de båda betraktas som modersmål. Men enligt författarna täcker 
tvåspråkighet alla grader av hur mycket en individ behärskar ett språk. Skutnabb-Kangas 
(1994) har förklarat tvåspråkighet med hjälp av fyra definitioner; ursprung (individen har lärt 
sig två språk hemma från första början), kompetens (behärskning av språken), funktion 
(användning av språken) och attityder (talarens attityd till språken och språkgrupperna samt 
andras attityder till talaren). Det bör påpekas att dessa definitioner även kan tillämpas vid 
definition av modersmål och flerspråkighet. Beträffande två- och flerspråkiga personer är den 
språkliga identiteten ett intressant fenomen. Den kan förklaras på samma sätt som identiteten: 
den språkliga identiteten innebär språklig jagidentitet, med andra ord talarens självsäkerhet i 
båda språken, samt språklig självuppfattning.

Benckert m.fl. (2008) konstaterar att de flesta av jordens länder har befolkningsgrupper som 
är flerspråkiga. Detta kan globalt sett ses som berikande, både interkulturellt och 
mångkulturellt. Det ges enligt författarna större möjlighet för individen att delta i 
samhällslivet och hjälper till att öka förståelse och tolerans mellan människor. Författarna vill 
därför se flerspråkiga personer som en resurs i det svenska samhället.

Grosjean (1982) har konstaterat är det är ganska ovanligt att kunna förstå, tala, skriva och läsa 
lika bra i båda språken. Grosjean påpekar att om en individ inte behöver använda ett språk 
utvecklas inte heller kunskaperna i det.

Benckert m.fl. (2008) menar att det finns en skillnad mellan simultan språkutveckling vilket 
menas att barn lär sig två språk samtidigt jämfört med successiv språkinlärning då ett språk 
påbörjas före det andra. Författarna talar även om additiv språkutveckling då språken 
kompletterar och berikar varandra. Författarna refererar till Lindberg (2002) som menar att 
additiv tvåspråkighet kan ha en positiv kognitiv påverkan och främja metaspråklig 
medvetenhet. Barnet lär sig tidigt språkets symboliska funktion, lär sig att växla mellan olika 
språk, ser fler lösningar på olika problem och att kan uttrycka sig på olika sätt för att förklara 
samma sak. Författarna anser att det är av stor vikt att arbeta med barnets modersmål och det 
svenska språket så tidigt som möjligt. Benckert m.fl. refererar till Vygotskij (1978) som 
menar att flerspråkighet hos barn tidigt utvecklar tänkande och att det tänkandet gynnas av 
flerspråkighet. Barn lär sig genom flerspråkighet att det går att uttrycka sig på olika sätt om 
samma sak, vilket gynnar det symboliska och abstrakta tänkandet. De menar även att 
modersmålet bör finnas som en integrerad del av barnens vardag vilket ger en helhet i barnets 
utveckling. Benckert m.fl. (2008) menar vidare att grunden för barns språkutveckling läggs 
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mellan 18 och 36 månaders ålder och att barns språkutveckling då är som mest intensiv. 
Benckert m.fl. refererar till Hyltenstam (1997) som menar att språket består av en bas, vilken 
barnet tillägnar sig under förskoletiden och en utbyggnad, vilken kommer senare. 
Språkutvecklings bas består enligt författarna av ”fonologi, språkets ljudsystem, grammatik 
och ett basordförråd”. Författarna betonar vikten av att ett barns basordförråd är 
färdigutvecklat när utbyggnaden av barnets språkutveckling sker. Enligt författarna är det av 
stor vikt att flerspråkiga barns båda språk uppmärksammas på grund av att de kan ha sitt 
basordförråd både på sitt modersmål och på svenska språket.

Hyltenstam (2007) har konstaterat att det finns samband mellan hur elever behärskar svenska 
språket och deras förmåga att tillämpa sig kunskap i skolan. Många av barnen som inte får 
utvecklas i sitt modersmål, har luckor i sitt modersmåls bas och språkliga uppbyggnad. Det 
gör det sedan svårare att lära sig ett andraspråk och risken finns att modersmålet avstannar. 
Utan undervisning i sitt modersmål får barnet inte ett tillräckligt nyanserat språk. När barnet 
ges möjlighet att behålla och utveckla sitt modersmål parallellt med sitt andraspråk kommer 
språken att komplettera och berika varandra. En additiv språkmiljö menar Calderon (2004) är 
en miljö där barnets språk och kultur tillåts och utvecklas. Ladberg (1999) och Svensson 
(1998) anser att barn som har exakta begrepp och ord på sitt modersmål har lättare att fråga 
efter och lära sig ord på sitt andra språk. Om barnet har ett utvecklat modersmål får barnet 
lättare att tillägna sig ett nytt språk. Konklusionen av ovanstående pekar på att språk stöder 
varandra.

Gibbons (2009) menar att barn som har ett annat modersmål än det språk som talas i skolan 
inte alltid kan följa med i det språk som används i undervisningen, trots att de uppfattas 
behärska språket som används i skolan. Gibbons menar att språket finns i ett kulturellt 
sammanhang; språket används även enligt författaren i en situationskontext. Gibbons kallar 
detta för ett textregister. Ett barn som lär sig sitt modersmål lär sig att hantera detta ”register”. 
När barnen är yngre lär det sig att hantera det som är ”här och nu”, vilket förstärks av att den 
som talar använder kända gester och uttryckssätt. Barnet lär sig sedan successivt att hantera 
språket utifrån det som inte finns i den omedelbara närheten. Gibbons refererar till Halliday 
(1993) som menar att det är en förmåga att kunna förmedla något som inte är tidigare känt. 
Gibbons refererar till Cummins (1996, 2000) som skiljer på uttrycken kontextbunden och 
kontextreducerad och menar att det finns en skillnad mellan en elevs förmåga att använda 
vardagsspråkets register och det register som finns i undervisningen och menar att det kan ta 
fem till sju år för en elev att behärska det språk som används i undervisningen. De elever som 
har ett annat modersmål än det som används i undervisningen, kan behärska sitt språk i en 
mängd olika sammanhang och det är enligt Gibbons (2009) viktigt att man beaktar dessa 
elevers kunskaper.

Gibbons (2009) beskriver olika sätt att se på inlärning. Den första modellen beskrivs som att 
läraren är sändare och eleven mottagare. I den andra modellen är eleven i centrum för 
undervisningen. Gibbons förespråkar en modell där det sker ett samarbete mellan lärare och 
elev och där både har aktiva roller. Det är då av vikt hur språket används i olika sammanhang. 
Gibbons refererar till Cummins (2000) som har föreslagit fyra olika nyckelområden som man 
bör ta i beaktande då man arbetat med barn med ett annat modersmål än svenska. Dessa är att 
vårdnadshavare och närsamhälle aktivt bör delta, att barnen är kulturellt och språkligt 
integrerade, vilken bedömning/utvärdering som används och slutligen vilken pedagogik som 
används. Gibbons anser att det är av stor vikt att språkinlärning sker i det sammanhang där det 
används och att barn lär bäst när de deltar aktivt.

Allardt (1997) konstaterar att det i t.ex. tvåspråkiga familjer inte bara är fråga om att kunna 
båda språken utan att det också är fråga om vilken vikt och vilket identitetsvärde som ges åt 
språken. Hemmet verkar därmed också utgöra en viktig del av den språkliga identitetens 
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utveckling. När det gäller utvecklingen av den språkliga identiteten är de språkval som görs 
hemma avgörande. I språkligt blandade hem i Sverige kan vårdnadshavaren välja att tala 
endast svenska eller exempelvis arabiska eller båda språken med barnet. Beroende på vilket 
val som görs kommer detta att ha konsekvenser för barnets språkanvändning och utveckling 
av den språkliga identiteten, dvs. den språkliga jagidentiteten och självuppfattningen. Genom 
de språkval som görs hemma skapar tvåspråkiga familjer en egen gemensam språklig 
identitet.

2.2.3 Vårdnadshavarnas roll och betydelse
Swick (2003) menar att familjen kan fungera som en grund till ett mer harmoniskt samhälle. 
Genom familjen förstärks barnets självförtroende och identitet. Genom sina barn har 
vårdnadshavaren möjlighet att göra en skillnad i en annan persons liv. Vårdnadshavare har 
enligt honom en viktig roll när det gäller barnens fortsatta lärande och utveckling. Barnet 
påverkas av hur familjen och de vuxna runt barnet relaterar till varandra och det observerar 
ständigt hur vuxna i deras närhet behandlar dem och varandra. Barnet behöver möjlighet att 
utforska och utveckla sina förmågor. Det är enligt författaren också av stor betydelse hur 
relationen är mellan vårdnadshavare och förskolan. Han ger en historisk återblick i hur 
familjesituationen har förändrats under de senaste åren, där han konstaterar att barn och 
vårdnadshavare tillbringar mindre tid tillsammans än tidigare.

Swick (2003) talar om vikten av att uppmuntra vårdnadshavare. Han ger en sammanfattning 
av hur olika forskare har föreslagit hur vårdnadshavare kan bli stärkta i sin roll. För det första 
menar han att både vårdnadshavare och de som arbetar med förskolebarn bör vara involverade 
i att planera och se till att barnens miljö blir hälsosam och vårdande. För det andra bör 
Läroplaner vara familjecentrerade och skapa en delaktighet mellan vårdnadshavare och 
skolan. Slutligen menar författaren att familjen är så viktig att den inte bör lämnas till att vara 
endast en familjeangelägenhet och utan bör vara en angelägenhet för hela samhället. Swick 
menar att pedagoger ofta ser familjen som viktig för barnen men att de inte lika ofta förstår att 
de kan vara med och påverka programmet i en förskola. Vårdnadshavare å sin sida kan känna 
en viss rädsla och osäkerhet över hur de ska kunna påverka samt ha ett inflytande i förskolan 
och skolan och isolerar de sig istället därför från förskolan och skolan.

Lpfö (98/10) tar upp hur pedagoger inom förskolan ska agera för att få ett bra samarbete med 
vårdnadshavare med invandrarbakgrund. De som arbetar inom förskoleverksamheten har till 
uppgift att dels ta vara på barnets kulturer dels inbjuda barn och deras vårdnadshavare med 
annat modersmål än svenskan in i de svenska kulturerna. Mångfalden ska synas i pedagogens 
dagliga arbete (Lpfö98, 2010). 

Det skapas ibland segregation och utanförskap gentemot språkgrupper med annat modersmål 
än svenska. Vårdnadshavare i dessa språkgrupper har ibland svårt att förstå den värld barnen 
lever i inom förskola/skola. Även om det finns klara direktiv från Skolverket (2010) att 
förskolan ska arbeta för minskad segregation, att barns kulturarv ska tas vara på och 
uppskattas, sker inte alltid detta. Barnkonventionen paragraf 30 säger att ”ett barn som tillhör 
en minoritet har rätt till sitt språk, sin kultur och religion”.

Strandberg (2008) har utfört ett projekt med barn, vårdnadshavare och en lärare i 
mellanstadiet i en skola i Rinkeby. Syftet var från början att utveckla samarbete med 
vårdnadshavare, men kom att handla om kulturell mångfald. Inom projektet fick eleverna i 
uppdrag att tillsammans med sina vårdnadshavare svara på olika frågeställningar om sina 
hemländer, exempelvis matematik i sitt hemland. Vårdnadshavarens kunskap blev en stor 
tillgång i undervisningen. Vårdnadshavarna var glada över att bli involverade i sina barns 
skolarbete. De ansåg att de även lärt sig mycket om det svenska samhället och fick inflytande 
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på skolan och sina barns skolgång. Strandberg har illustrerat detta samarbete som en triangel 
mellan barn, lärare och vårdnadshavare. Han har påverkats av Cummins (1996, 1997) som 
talar om ”empowerment” och ser vårdnadshavaren som en resurs. Genom att engagera 
vårdnadshavaren blev det ett erkännande av multietnisk kompetens och det gav tillbaka några 
samhällsmedborgare position och makt.

Enligt Benckert (2008) lägger vårdnadshavaren grunden till barns fortsatta språkutveckling 
och de måste ta ställning till i vilken utsträckning de vill stödja utvecklingen av deras barns 
språkutveckling. Författarna definierar interkulturalitet som samverkan mellan olika kulturer 
som berikar varandra och att man lär av varandra. De menar vidare att interkulturellt synsätt i 
relation till vårdnadshavaren kan vara ett komplementärt synsätt vilket betyder att man hittar 
gemensamma synsätt på hur konflikter ska lösas och att man utgår från de enskilda elevernas 
bakgrund. Detta synsätt kan ställas emot ett kompensatoriskt, där förskolan ser 
vårdnadshavare som problemfyllda och inkompetenta.

Benckert (2008) anser vidare att förtroende mellan pedagogen och vårdnadshavare skapas 
genom att pedagogen visar ett genuint intresse för barnets bakgrund och att ”föräldrarna bör 
få möjlighet att planera sina barns språkutveckling tillsammans med någon som har kunskap 
om vad det innebär att växa upp med flera språk (Benckert m.fl. 82).

Benckert m.fl. (2008) anser även att det är viktigt att vårdnadshavare talar sitt modersmål med 
barnen hemma, vilket enligt författarna är en ”förutsättning för god språkutveckling på lång 
sikt” (Benckert m.fl. s.82) Författarna har utformat olika modeller för hur kartläggning kan 
ske när det gäller ett barns flerspråkighet. De har även idéer om hur pedagogen kan informera 
om exempelvis vilka teman som används i förskolan för att vårdnadshavare ska kunna samtala 
om dessa teman med sina barn på deras modersmål.

2.2.4 Språkutveckling
Vi beskriver här yngre barns språkutveckling, dels historiskt och sedan utifrån olika 
perspektiv och metoder. Dessa perspektiv och metoder ligger som grund till vår studie men är 
även grunden till vårt metodhäfte.

Synsätten på förskolebarns språkutveckling har förändrats under de senaste 100 åren. Dessa 
synsätt, som beskrivs nedan, har påverkat hur barns språkutveckling ägt rum (Barratt-Pugh 
2000). Enligt Barratt-Pugh ansågs det, från början av 1900-talet, att barn måste vara mogna 
och skulle ha nått en speciell ålder innan de kunde lära sig läsa. Denna teori kallar Barratt-
Pugh för mognadsteori. Gillen och Hall (2003) refererar till Morphatt och Washborn (1931) 
som menade att barn inte var mogna att läsa och skriva innan det var sex år och sex månader. 
Detta synsätt har påverkat den svenska förskolan i många år nämligen att barn inte ska ägnas 
sig ät läsinlärning i förskolan.

Nästa perspektiv eller synsätt som utvecklades var att barn kunde tränas tidigt för att bli redo 
att lära sig läsa och skriva. Barratt-Pugh (2000) kallar dessa metoder för ”utvecklingsteorin”. 
Under denna tid ansågs det fel att vårdnadshavare lärde sina barn att läsa. Gillen och Hall 
(2003) menar att ordet ”readiness”, blev ett viktigt ord i barns tidiga läsande och skrivande. 
Dahlgren m.fl. (2008) menar att formell skriv- och läsinlärning i förskolan och hemma 
förekommit i endast liten utsträckning, under decennier. Förskollärare och vårdnadshavare har 
upplevt att de inte har kompetens att hantera skriv- och läsinlärningen och har varit rädda att 
få korrigering av lärarna i primärskolan om de ägnade sig åt detta.

Under 1970-talet menar Barratt-Pugh (2000) att flera forskare ansåg att förmågan att läsa och 
skriva var en pågående process som började redan vid födseln där barnet aktivt deltog. 
Författaren refererar till begreppet ”emergent literacy”. Bergöö (2009) menar att det var Clay 
(1996) som myntat detta begrepp, vilket beskriver att språkutvecklingen sker kontinuerligt. 
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Även Dahlgren m.fl. (2008) talar om ”emergent literacy” och menar att det beskriver hur 
skriftspråket växer fram utifrån barns perspektiv, genom att barnen är delaktiga i den 
skriftspråkliga kulturen. I Sverige började det under denna tid talas om litteracitet i förskolan. 
Bergöö.(2009) refererar till Gallas (1999) som menar att litteracitet är att ”läsa sig till 
förståelse av världen och att skriva en ny vision av världen” (Bergöö s.18). Familjen blev 
viktig och skulle se till att barnet fick stimulans. Det fanns under denna tid olika metoder för 
språkutveckling exempelvis ”helordsmetoden” och ”progresskrivande”.

Enligt Barratt-Pugh (2000) uppstod det sedan en teori om socio-kulturell språkutveckling. 
Enligt detta synsätt, som enligt författarna delvis utvecklades av Bourdieu (1977) är 
litteracitet ett slags ”kulturellt kapital” (Barratt-Pugh s. 4). Barnet får vara med om många 
olika litteracitetsupplevelser som har olika status och mening i den kulturella kontext som 
barnet växer upp i. När barnet exempelvis kommer till förskolan känner barnet inte alltid igen 
det sätt på vilket litteracitet presenteras. Barnens tidiga upplevelse av litteracitet blir inte 
tillgodosett. Det är därför enligt Barratt-Pugh viktigt att pedagoger tar till vara den rika sociala 
och kulturella grund i litteracitet som barnet varit och är med om i deras hemmiljö. Barratt-
Pugh menar även att sättet som en individ förknippar med litteracitet blir en del av individens 
identitet. Barratt-Pugh refererar till Luke (1990), som menar att det inte är lämpligt att 
använda speciella texter som inte tar barns egna upplevelser i beaktande.

Gillen och Hall (2003) menar att forskning har visat på förskolans viktiga roll i barns skrift-
och språkutveckling. Idag anser författarna att gränsen mellan skolan och förskola förändrats. 
Även Bergöö (2009) poängterar att synen på förskolans uppgift har ändrats från att handla 
mest om barnomsorg till att det idag ställs stora krav på att förskolan är en pedagogisk 
verksamhet och att lärandet. Språkutveckling är viktiga delar av förskolans läroplan. 
Björklund (2008) har skrivit en avhandling om barns tidiga språk lärande. Författaren har 
kommit fram till att yngre barn ägnar stor del av sin tid åt litteracitet i förskolan och barnen 
själva menar att de berättar, läser och skriver. Björklund använder begreppet erövra om 
barnens sätt att utöva skriftspråket och menar att interaktion hos barnen är viktig för att det 
hjälper dem att skapa nya sätt utveckla litteracitet. Hon framhåller även att barnen själva 
förmår använda litteracitet på olika sätt både i litteracitets händelserna men också då de 
egenhändigt omformar litteracitetspraktiker. Författaren poängterar att barns litteracitet har en 
tydlig plats i barnens vardag. Genom att delta i sociala och kulturella sammanhang utvecklas 
barns intresse för texter och bilders innebörd. Språket förmedlas till omgivningen genom att 
de deltar, bidrar, skapar, interagerar och kommunicerar. Barn erövrar litteracitet i samspel 
med sin omgivning, där barnet agerar som en aktör och de människor som finns i deras närhet 
är den andra aktiva samspelsparten. 

Dahlgren m.fl. (2008) menar att barn ofta ser på yttre tecken när det gäller språkutvecklingen 
och att barnen lägger vikt vid att vända blad, skriva på papper, och läsa vad de skrivit. 
Författarna anser att det ofta uppstår ritualer när barn ska skriva och läsa, exempelvis hur de 
sitter eller att de sitter i ett speciellt rum. Fast (2009) anser att man i ”literacyforskningen ser 
språkutveckling hos barn från ett vidare perspektiv”. Hon har analyserat detta utvidgade 
synsätt och påpekar hur ett barn ofta läser och skriver i funktionella sammanhang och 
undersöker språket genom att plocka isär ord i små delar, enligt ett begrepp som författaren 
kallar den fonologiska cirkeln. Författaren menar vidare att barn själva ibland använder sig av 
läsandet utan inblandning av vuxna och att motivationen och intresset styr barnen då de 
utforskar språket på egen hand. Svensson (1995) talar om vikten av språklig medvetenhet hos 
barn, vilket enligt författaren betyder att barnet lägger märker till hur språket är uppbyggt och 
att de lär sig urskilja hur språket är uppdelat i mindre delar. Detta kräver, enligt författaren, 
kognitiv förmåga. Dahlgren m.fl. (2008) refererar till Bornholmsmetoden, en metod som är 
resultatet av forskning då en experimentgrupp fick gå igenom ett antal språklekar som tränade 
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barnens språkmedvetenhet. Resultatet av forskningen visade att experimentgruppen kunde 
visa bättre skolresultat än en kontrollgrupp. Dahlgren m.fl. refererar till Frost som anser att 
språklig träning, vilken kan innehålla språklekar och låtsats skrivning är ett komplement till 
sagor och berättelser för att stimulera barns språkutveckling.

Enligt Dahlgren m.fl. (2008) har bilden en stor betydelse för barnens språkutveckling. Barn 
läser bilder. När de har koncentrerat sin ”läsning” på bilder kommer intresset för texten och 
samma förmåga som att kunna läsa bilder förs över till att känna igen bokstäver och hela ord. 
Att ”läsa” ordbilden på hela ord kallas enligt författaren ordbildsmetoden eller 
helordsmetoden, vilken även Svensson (1995) anser är en metod för barn att vänja sig vid 
skriftspråket. Författaren anser att barn kan lära sig att känna igen ordbilden på kända ord. 
Dahlgren m.fl. (2008) menar vidare att barn börjar hantera skrivsituationen när de lär de sig 
att skriva sitt namn och låtsasskriver vilket betyder att de ”skriver” textrader som bara de kan 
förstå. Författarna tar även upp några andra aspekter som har betydelse för barns förmåga att 
hantera pennan och kunna skriva vilket även Wallhäger och Said (1997) belyser med träning i 
grov, fin motorisk och visuell träning.

Bergöö (2009) menar att språkutveckling hos ett barn har stor betydelse för hur det ska klara 
sig i livet och beskriver flera aspekter som stimulerar barns språk. Exempelvis utvecklas barns 
språk när barn får skapa egna texter som intresserar dem. Författaren poängterar även vikten 
av att språkutvecklingen sker genom lek, samtal och från barns sida en aktiv tolkning av 
texter. Vidare anser hon att språkutveckling bör ske i sammanhang som engagerar barnet. 
Författaren nämner att språkutveckling och identitet hör ihop, vilket är viktigt för barns 
självkänsla, vilket barnet utvecklar när det behärskar språket. Bergöö refererar till Karin Galla 
som menar att berättelsen bör vara förankrad i vardagen. Författaren refererar även till 
Vásquez (2004) som beskriver hur pedagoger i en första klass fångar upp barns intressen och 
bygger vidare på det och hur detta lägger grunden för barns berättelser. Bergöö nämner att ett 
utvecklat litteracitetsbegrepp i ett vidare perspektiv gör barn till goda medborgare vilket 
innefattar flera av de aspekter som är nämnda. Det innefattar även att barns intresse för 
litteracitet börjar tidigt och att språket utvecklas i social samvaro med andra. Författaren 
belyser även vikten av att förskola och skola bygger broar från barns egna tidigare 
erfarenheter. Författaren beskriver hur barn bör ”bada” i språket, vilket innebär att barnet 
omges av rika språkupplevesler.

Enligt Skolinspektionens rapport (2010) har det visat sig att det finns svagheter i förskolornas 
arbete med språkutveckling för flerspråkiga barn. Den språkutveckling som sker är ofta skiljt 
från barns erfarenhetsvärld.

Barratt-Pugh (2000) menar att det finns en trend att pedagoger uppskattar litteracitetspraktiker 
relaterade till de sätt som används i förskolan, exempelvis att endast läsa böcker. Det 
utvidgade synsättet, vilket har ändrats till att inkludera en hel mängd sätt att praktisera 
litteracitet hemma, äger rum när man i familjen läser böcker, brev, recept, ser TV program, 
spelar olika spel, spelar dataspel, skriver brev, deltar i sportarrangemang eller i olika religiösa 
sammanhang eller att vårdnadshavare förvärvsarbetar hemma. Enligt författaren är det viktigt 
att pedagogerna hittar de sätt och metoder som litteraciteten praktiseras i hemmen så att det 
blir en fortsättning i förskolan. Författaren menar vidare att barn har erfarenhet av litteracitet 
långt innan de börjar förskolan. Beroende av deras bakgrund har de olika erfarenhet av olika 
sorters litteracitet. Njenga och Wallhäger (2006) har gjort en beskrivning om hur yngre barns 
språkutveckling kan stimuleras i en lärarmanual för förskollärarstudenter. Metoderna i 
manualen är utvecklade utifrån olika studier och är även baserad på Sydafrikas Läroplan för 
förskolan (Revised National Curriculum Statements Grades R Policy C 2005).
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2.3. Sammanfattning av teoretisk bakgrund
I bakgrunden har vi försökt sammanställa forskning och teorier som ligger till grund för vår 
studie. Vi har baserat vår studie på det sociohistoriska och -kulturella perspektivet vilket 
ligger till grund för flera andra studier och läromedel som vi beskrivit.

Vi har upptäckt att många av de teorier som vi förhåller oss till flätas samman. Barns identitet 
och språk utvecklas i förhållande till miljön, samt hur den är utformad. Identiteten och 
språkutvecklingen utvecklas även genom sociala relationerna, samlärande och genom att 
barnen använder sig av olika artfakter som kritor, akrylfärg, spel, lekar, film och foton. Detta 
ingår i det socio-historiska och -kulturella perspektivet som är baserat på teorier men är även 
en del av Reggio Emilia filosofin och Montessori pedagogiken. När det gäller tidig 
språkutveckling är det sociokulturella perspektivet som Barratt-Pugh (2000) förespråkar 
framträdande.

Synen på det kompetenta barnet går även som en röd tråd genom den teoretiska bakgrunden 
och är något av det viktigaste som styr vårt examensarbete. Denna syn ser inte bara till det 
kompetenta barnet utan till den kompetenta människan där vi tror på vikten av 
”empowerment” av vårdnadshavaren, speciellt vårdnadshavaren med annat modersmål än 
svenska. I diskussionen flätas bakgrunden samman med de resultat som kommit fram i 
undersökningen.
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs metodvalen, vilka är det interpretivistiska perspektivet, kvalitativ 
aktionsforskning och fallstudier. Därefter redogörs för vilka som är informanter, och deras 
roll, etikens betydelse och slutligen beskrivs hur planering och dokumentation av arbetet 
skett.

3.1 Metodval
Undersökningen har inspirerats av kvalitativ aktionsforskning utifrån ett 
interpretivistiskt perspektiv samt är även baserad på fallstudie. Metoder 
som använts är intervjuer, observationer, dokumentation, anteckningar, 
diskussion, videoupptagning och även Mosaikmetoden, vilket enligt 
Mukherji och Albone (2010) är ett samlingsnamn för olika metoder som 
används när barnet är medforskare i en studie, exempelvis när man 
använder sig av barnets skapande, fotografering, lek och erfarenhet. 

I en kvalitativ aktionsforskning fokuseras
endast på några få informanter vars svar och handlande 
analyseras så noggrant som möjligt. Det är därmed inte mängden 
som avgör, utan kvaliteten. Dessa metodval gör det möjligt för 
våra deltagande informanter att vara medforskare i vår 
undersökning. Informanternas deltagande hjälper att få en 
uppfattning om bakgrunden och detaljerna i det som undersökes.
Mukherji och Albone (2010) talar om vikten av att involvera 
yngre barn som deltagare i en undersökning. Som grund ligger 
Lahmans (2008 s. 285) som menar att barn är kompetenta men 
att man dock bör vara lyhörd för deras sårbarhet. Mukherji och 
Albone refererar till Tanglor (2000) som menar att barns 

delaktighet påvisar att barn har egna föreställningar av världen runt omkring dem. En av 
grunderna till barns delaktighet i denna studie är FN:s deklaration för barn rättigheter.

3.1.1 Aktionsforskning utifrån ett interpretivistiskt perspektiv
Enligt Mukherji och Albone (2010) är de flesta undersökningar färgade av ett speciellt 
perspektiv. Författarna anser att i det interpretivistiska perspektivet används mer kvalitativ 
data. I en artikel i Prabash78 (2012) refererar författarna till Lincoln and Guba (1985) menar 
att interpretivitism kan ses som motsats till positivism. Prabash (78) refererar vidare till 
Hudson and Ozanne (1988) som menar att interpretivistiska forskare följer mer flexibla och 
personliga strukturer och lägger större vikt vid mänskliga interaktioner. Forskaren är under 
studien öppen för informanternas idéer och sätt att se på saker och utforskar mänskliga 
beteenden mer än det undersöker orsak och verkan. 

Stensmo (2002) menar att det i aktionsforskning ofta finns ett före och ett efter, att man 
strävar efter en förändring i en verksamhet och att det är en deltagarstyrd forskning. Denna 
forskningstyp utvecklades på 1940-talet av en socialpsykolog vid namn Kurt Levin som ansåg 
att forskning kunde vara till gagn för klientgrupper och att den är problemlösande och 
pragmatisk. Aktionsforskning sker i deltagarnas kontext. 

Mukherji och Albone (2010) som visar på metoder som kan användas vid studier med 
förskolebarn poängterar vikten av att dessa undersökningar framhäver hur barn utvecklas i en 
komplex social värld, att den utförs i situationer som har känslomässiga kopplingar till yngre 
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barn, vidare att det sker i vardagliga situationer där barn känner sig hemma och att barnet ser 
sig som aktör i sin egna sociala kontext. Mukherji och Albone refererar till Huges (2009) och 
menar att interpretivister hävdar att varje person, hellre än att endast uppfatta speciella sociala 
och materiella omständigheter, ständigt får mening inom ett kulturellt ramverk. Individens 
tolkning av världen influerar sin plats i den. Mukherji och Albone förklarar detta påstående, 
genom att hävda att vår kultur påverkar sättet vi ser på världen. Inom det kulturella ramverket 
utvecklar vi förståelse för vår omvärld tillsammans med andra. De idéer individen utvecklar 
påverkar världen. Stensmo menar att då både de som forskar och informanterna deltar i 
forskningen förstärks den kollaborativa aktionsforskningen. Författarna menar att kvalitativa 
aktionsundersökningar, ofta fokuserar på en liten grupp av människor som får representera en 
större grupp. Det fästs större avseende vid människorna och deras upplevelser, den utförs i en 
naturlig och familjär plats för de som är med i undersökningen samt intresserar sig för 
människans tankar om olika fenomen. Tanken är att man tillsammans vill förändra en 
situation inom ett speciellt område.

Stensmo menar att dokumentationen är viktig för att andra ska dra nytta av den. Slutligen är 
processen viktig. Forskningen går igenom olika cykler nämligen planering, aktion, 
observation och reflektion.

3.1.2 Fallstudie
Vi har även använt oss av fallstudie vilket fokuserar på sociala relationer och processer. En 
fallstudie är inte direkt någon forskningsmetod, utan är snarare ett tillvägagångssätt att 
presentera fakta. Vi har koncentrerat oss på en grupp, som vi har studerat djupgående. Genom 
fallstudien försöker vi tolka och förstå det fall som vi har studerat samt därmed också ge 
läsaren en bättre förståelse av vårt fall, istället för att försöka generalisera det. En av 
fallstudiens fördelar är att vi själva samlar in och analyserar informationen, vilket ger insikter 
om det som studeras. Detta kan också utgöra en nackdel, eftersom det finns en risk att vi gör 
en felaktig analys (Merriam 1994). 

3.1.3 Informanterna
Informanterna utgörs av 19 barn, 12 vårdnadshavare samt två pedagoger förutom oss två 
medforskare. Barn och deras vårdnadshavare är från kurdiska, somaliska och arabisktalande 
språkgrupper. Dessa, tillsammans med oss, kallar vi för informanter. Förutom ovan nämnda
deltagare deltar dessutom en samarbetsförskola samt två multikulturella föreningar i 
undersökningen. Vi är alla en del av olika aktiviteter, inte bara som observatörer utan som 
medupptäckare där vi tillsammans upplever och upptäcker.

Barn
Nitton barn från de olika språkgrupperna har deltagit i undersökningen. FN:s deklaration för 
barns rättigheter artikel 12 och 13 säger att barn ha rätt att uttrycka sina åsikter när det gäller 
saker som rör dem och att de har rätt och frihet att uttrycka sig vilket inkluderar rätten att 
söka, ta emot och ge information och åsikter. Mukherji och Albone (2010) menar att det finns 
en tendens att underminera barns rättigheter, vilket även sker med andra grupper i samhället. 
Enligt författarna har det sedan slutet av 1980-talet skett en förändring när det gäller barns 
delaktighet i forskning. Barn har en unik föreställning om sina egna liv och den vuxne kan 
inte alltid rätt representera barns tankar. Tidigare, menar författarna, att det utfördes forskning 
om barn i stället för att utföra forskning tillsammans med dem. Denna vidgade syn har öppnat 
större möjlighet för barn att vara delaktiga i forskning. Författarna talar om fördelar med att 
involvera barn i en undersökning. Det är en stor fördel att den viktigaste målgruppen i studier 
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där barn är involverade, är barnen själva. När barn deltar i forskning betyder det att den vuxne 
tar barnen på allvar och ser barnen som experter när det gäller deras egna liv. Barnen lär sig 
även själva genom att delta, de äger studien vilket innebär att de är mer motiverade att vara 
delaktiga. Mukherji och Albone refererar till Donaldsson (1919) som talar om vikten av att 
barn tycker att undersökningen och forskningen är meningsfull, att den vuxne ser barnen som 
medupptäckare.

Vårdnadshavare
I vår undersökning har 12 vårdnadshavare deltagit, både män och kvinnor. Dessa 
vårdnadshavare med annat modersmål än svenska, kommer från två kulturföreningar och har 
barn i skolan, förskolan och vår samarbetsförskola.  De har alla ett stort intresse för sina barn 
och har visat stor motivation att delta i undersökningen, på grund av att de ser barnens 
modersmål som viktigt. 

Pedagoger
Två pedagoger från vår samarbetsskola har deltagit direkt i undersökningen, Dessutom har vi 
ställt frågor skriftligt, till pedagoger från flera andra förskolor. Det var dock endast pedagoger 
från vår samarbetsskola som svarade på frågorna. Dessa pedagoger har alla flerspråkiga barn i 
sina förskolor och har därför stor erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn. På
förskolorna saknas officiell modersmålsundervisning.

3.2 Etik
Det etiska perspektivet är viktigt i alla undersökningar.  Lindgren och Sparrman (2005) menar
att vissa etiska regler ska följas, som att ha fingerade namn, att det klart framgår att inte 
materialet ska användas i andra syften än för undersökning och att materialet förstörs efter att 
det används. Detta poängterar även Stensmo (2002) som ger några riktlinjer om etiska frågor 
vilka följer vetenskapsrådets etiska kod och som är viktiga i utbildningsvetenskap nämligen 
information och samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Vi började med att ge 
vårdnadshavare ett informationsbrev om syftet och målet med vårt examensarbete. Brevet 
översätts till kurdiska, somaliska och arabiska. Vårdnadshavarna fick även skriva på ett brev 
där de godkände videoupptagning och fotografering. Breven finns på kurdiska, somaliska och 
arabiska.  För att försäkra oss om de deltagande förskolornas engagemang och delaktighet, i 
denna studie skickade vi brev till de 13 förskolorna där vi berättade om projektet från 
Arvsfonden och om vårt examensarbete. 

Trots dessa regler finns det etiska dilemman som att pedagogen/forskaren alltid står i 
maktposition mot barnet. Mukherji och Albone (2010) menar att etiska frågor bör komma i 
fokus vid all kontakt med barn, men att det är speciellt viktigt när barn ska delta i 
undersökningar. Författarna refererar till Lahman (2008:285) som menar att forskare kan se 
barnet som både sårbart och kompetent vilken enligt Lahman är en unik position som ett barn 
kan ha.  Mukherji och Albone menar att exempelvis intervjuerna i en aktionsforskning kan 
upplevas som manipulativa eftersom forskaren strävar efter ska bli en del av processen och att 
samtalen oftast sker under avslappnade och familjära former. Författarna menar att forskaren 
även kan utöva makt över andra vuxna och vårdnadshavare som deltar i undersökningen. 
Även forskaren kan känna sig sårbar i en undersökning om han/hon inte känner de som deltar. 
På grund av detta har vi prioriterat att vi som informanter ska lära känna varandra vilket även 
är en del av vår människosyn.

Några viktiga saker som Mukherji och Albone (2010) poängterar när det gäller 
undersökningar där yngre barn är involverade är att både barn och vuxna bör förstå syftet med 
undersökningen, vad de ska göra, varför de är med, hur länge deras involverande ska stäcka 
sig samt deras rätt att bli informerade under underökningen. Vidare bör de informeras om att 
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de kan vara anonyma, att de kan dra sig ur när de vill och vilka som kommer att få 
information om resultatet. Yngre barn kan inte signera ett kontrakt om vad som gäller vid 
undersökningen, vilket vårdnadshavaren istället bör göra. Det betyder dock inte att de inte kan 
ge sitt bifall till att medverka. Barn kan visa sitt ogillande genom att vägra att delta, bli 
speciellt tysta, börja gråta eller inte vilja engagera sig. Vuxna som känner barnet bör vara 
observanta, så att barn inte känner sig obekväma. Vi har genom samtal varit observanta och 
frågat barnen om de har velat delta i undersökningen och hela tiden varit uppmärksamma på 
deras respons. 

Mukherji P och Albone (2010) poängterar vikten av att etiska aspekter tas hänsyn till under 
hela undersökningen från planering till att samla data, göra analys och skriva sammanfattning. 
Informanterna har i vår studie varit del av denna process.  Mukherji P och Albone refererar till 
Aubrey (2000) som anser att det är svårt att förutsäga alla de etiska problem som kan uppstå. 
Författarna menar vidare att den interpretivistiska undersökningen inte ser de barn, 
vårdnadshavare eller pedagoger som deltar i undersökningen som maskiner som ska 
producera data, utan som delaktiga i processen och att deras idéer och sätt att se på saker är en 
värdefull del av undersökningen. Etiska problem kan därför enligt Mukherji och Albone 
undermineras om/när de som deltar i undersökningen är med och ger sina synpunkter. Även 
när det gäller observationen är det viktigt att inte bara barnen utan även vårdnadshavare är 
medvetna om vad som ska observeras. Vi har förhållit oss till detta genom att vi har utgått 
från informanternas erfarenhet och intressen. De har varit med och planerat aktiviteter, valt 
vad som ska observeras och har fått vara med och påverka bearbetningen. Exempelvis har de 
har valt att dokumentera en händelse genom att skriva och rita en egen bok på svenska och sitt 
eget språk.

3.3. Dokumentation
Insamling av empiriska data, i form av Mosaikmetoden som fotografering, 
videoobservationer, ljudupptagning och anteckningar genomfördes under 12 veckor i en 
medelstor stad i Sverige. I vår undersökning har även vår samarbetsförskola haft en 
framträdande roll. På denna förskola finns sex pedagoger, 36 barn i grupper med barn mellan 
tre och fem år och 15 barn i grupper med barn mellan ett och två år. Samtliga barn i förskolan 
har ett annat modersmål än svenska. Pedagogerna i förskolan är vårt bollplank och stöd för att 
vi följt rätt didaktik samt att de aktiviteter vi utfört är relevanta. Vi har fått från förskolan en 
sammanfattning på hur samtliga sex pedagoger på förskolan arbetar med att stärka identiteten 
och språkutvecklingen för barn med annat modersmål än svenska. En av pedagogerna som 
arbetar på denna förskola leder och tolkar i vår grupp med de arabisktalande barnen och 
vårdnadshavarna i studien. 

Vi har dokumenterat de observationer, metakognitiva dialoger, intervjuer, foton, video-
ljudinspelningar och ljudupptagningar som vi genomfört i vår undersökning. Enligt Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2005) innebär den metakognitiva dialogen att 
uppmärksamma personer på sitt eget tänkande och lärande samt om olika fenomen. Åberg och
Lenz Taguchi (2005) menar att dokumentation utvecklar och synliggör arbetet och ger 
medvetenhet om lärande. Författarna menar vidare att det är genom samtal med barn som man 
kan synliggöra barns tankevärld. Det är under samtal och interjuver som barnet måste tänka 
och reflektera, vilket påverkar barns lärande. Författarna menar vidare att dokumentation är 
en grund för hur man ska kunna utveckla undersökningen utifrån informanternas eget intresse 
och tidigare erfarenheter. För oss har det handlat om att synliggöra processen, inte resultatet. 
Utifrån observationer med barn, vårdnadshavare och pedagoger har vi försökt beskriva 
informanternas processer samt hitta situationer som kan användas för att stärka individens 
identitet och språkutveckling. Enligt Björndahl (2005) är det en fördel att använda sig av 
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kvalitativa metoder och videoobservationer eftersom det ger en möjlighet till en helhetssyn på 
den sociala processen och dess sammanhang. Det innebär att videoobservationer verkligen 
kan visa sig fördelaktiga i ambitionen att kunna tolka individens värld. Vid vissa tillfällen har 
det inte varit möjligt att videofilma för att observera. Vi har då antecknat för att sedan 
observera, för att kunna fånga de viktiga ögonblicken. 

Efter genomförande av aktiviteterna och observationerna valdes observationer ut som vi ansåg 
vara relevanta för undersökningen. Valda sekvenser studerades noga flera gånger och skrevs 
utförligt ned för att vidare kunna analyseras och tolkas.

3.4 Validitet
Validiteten av en studie avser hur tillämpbar den är på verkligheten. I denna studie är 
validiteten god. Vi har varit noggranna med att alla informanter ska vara engagerade i både 
planering, genomförande och analys av studien. Vidare har intervjuer med både 
vårdnadshavare, pedagoger och barn, skett genom antingen dokumentation, videoinspelning, 
ljudupptagning eller anteckningar. 

Objektiviteten i vår forskarroll fick genomgå en stor utmaning i det medryckande 
engagemanget som arbetet i barngruppen utgjorde. Vi har haft ett stort tålamod för 
mångtydighet och anpassat oss efter den information vi har samlat in, eftersom vi haft en 
önskan att kunna utreda undersökningsgruppens tankar och känslor mer djupgående. Genom 
förmånen att kontinuerligt samtala med informanterna och varit medupptäckare, har en mer 
komplett bild av gemensamma upplevelser trätt fram, även om det inte alltid är möjligt att helt 
träda in i en annan människa och förstå dennes perspektiv eller syn på världen.

De begränsningar vi sett i undersökningen är att vi skulle ha behövt utföra undersökningen 
under en längre tid. Det faktum att vi arbetar med individer, som vi velat och varit noga med 
att lära känna, på grund av att vi ska arbeta med dem under flera år, har tagit tid. 
Undersökningen är del av ett 3-årigt projekt med medel från Allmänna Arvsfonden, vilket har 
bidragit till att skyndsamt få fram resultat och validitet för detta examensarbete. Två av 
ljudupptagningarna föll bort på grund av tekniska fel. Några av frågorna till informanterna 
kan ha varit ledande, vilket kan ha påverkat validiteten av studien. Vi vet dock att 
medforskare i en aktionsforskning påverkar processen för att den önskade förändringen ska 
ske.

Vi fick endast respons från en förskola på frågan vi skickade till dem. På grund av att vi har 
ett nära samarbetet med den förskolan som svarat oss på frågan, bestämde vi oss för att den 
respons och de svar vi fått från dem är tillfredställande eftersom vårt examensarbete i 
huvudsak är en undersökning utifrån vårdnadshavarnas och barnens perspektiv.  

3.5 Planering
Innan vi började vår undersökning planerade vi träffar och aktiviteter samt utformade de 
frågor vi tänkte ställa till informanterna. Planeringen innefattade i sammandrag följande:

1. Informationsbrev till vårdnadshavare om syftet och målet med vårt examensarbete. 1 Detta 
informationsbrev innehåller även frågor till vårdnadshavaren att besvara för att vi skulle få en 
bild av informantens erfarenheter och intressen. Informationsbreven översätts till kurdiska, 
somaliska och arabiska. 

2. Planering av information och planeringsträff med pedagoger och vårdnadshavare samt för 
fastställande av tema för de olika språkgrupperna

                                                  
1 Se bilaga 1 a, b, c Informationsbrev 



26

3. Brev med ett avtal2 som informanterna fick skriva under där de godkänner videoupptagning 
och fotografering. Breven ska översättas till kurdiska, somaliska och arabiska. Vi ställer 6 
frågor till vårdnadshavarna i en intervju, som dokumenteras genom att anteckna. De 6 
frågorna är: 

1. Vilken möjlighet har ni haft att lära er att läsa och skriva på ert modersmål?

2. Hur gick detta till?

3. Hur tycker ni att det har varit att lära er svenska?

4. Vilket/vilka språk talar ni med era barn?

5. Hur bra bedömer ni att ditt barn kan sitt modersmål?

6. Hur gör ni för att utveckla barnets språk hemma? Ge exempel.

4. Brev till 13 förskolor3 där vi berättar om examensarbetets frågeställning och syfte samt 
ställer frågan: Hur har förskolan arbetat med att stärka identiteten och språkutvecklingen för 
barn med annat modersmål än svenska.

5. Planering av aktivitet tillsammans med barn, vårdnadshavare och pedagoger  

6. Barn, vårdnadshavare, pedagoger och vi gör tillsammans pedagogiska leksaker, spel och 
modeller av vad vi upptäckt under aktiviteten, fotografierna används, teckningar skapas, samt 
berättelser skrivs ner. Språket på de pedagogiska leksakerna, medlen och spelen som 
framställs ska finnas på modersmålet och i det svenska språket.

7. Förslag ges på vilka aktiviteter barn och vårdnadshavare kan ha hemma för att stärka 
barnens språkutveckling. De ska baseras på informanternas egna intressen, erfarenheter och 
idéer från tidigare aktiviteter som skett i studien. Detta ges eller skickas till informanterna för 
att de utifrån dessa förslag ska leka språklekar med barnen.4

8. Läromedel, pedagogiska leksaker framställs och kommer att användas i förskolor och i 
hemmen.

9. Processen och resultatet dokumenteras, observeras, diskuteras och analyseras tillsammans 
med informanterna genom att vi tittar tillsammans på videoupptagningar, fotografier samt 
lyssnar på ljudupptagningar, läser observationer och dokumentationer.

10. Pedagoger, vårdnadshavare och barn som deltagit intervjuas. Denna intervju ska vara 
djupgående och ska dokumenteras genom video- eller ljudinspelning. 

Intervjufrågor med pedagoger som deltagit i undersökningen efter aktiviteterna.

Hur anser ni att barns identitet och språkutveckling har utvecklats genom de aktiviteter som 
utförts? Ge exempel. Hur anser ni att miljön påverkat barns språkutveckling? Vilken 
betydelse har interaktionen med vårdnadshavare, pedagoger och äldre syskon haft? Vilken 
vikt har de pedagogiska spelen, bilderna haft på barnens förmåga att förstå och se begrepp på 
sitt modersmål och svenska språket? Hur har barnens kreativa förmåga och fantasi förstärkts 
under aktiviteterna?

Intervjuer vårdnadshavare
• Hur anser ni att ert/era barns identitet och språkutveckling har utvecklats genom de 
aktiviteter som utförts? 

                                                  
2 Se bilaga 2 a, b, c, Avtal
3 Se bilaga 3 Brev till förskolor
4 Bilaga 4 Brev till vårdnadshavare 
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• Vilka aktiviteter och lekar har ni gjort med barnen? Vad tyckte barnen dessa aktiviteter? 
Vad tyckte ni?
• Hur har synen på er möjlighet att kunna påverka och stärka ert/era barns språkutveckling 
och identitet av de aktiviteter som vi haft tillsammans?
• Hur vill/tänker ni fortsätta att utveckla ert/era barns modersmål?
Intervjuer av barn
• Vad tycker du om utflykten/aktiviteten vi varit ute på/har gjort? 
• Vad tycker du om de lekar och spel vi lekt?
11. De idéer och förslag på aktiviteter som stimulerar barns språkutveckling framställs och 
sammanförs till ett metodhäfte.5

                                                  
5 Bilaga 5 Metodhäfte
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4. Resultat
Resultatet är dels en berättelse om de aktiviteter som vi varit med om och vad vi tillsammans 
med informanterna sett, hört och upplevt, dels en redovisning av några av de dokumentationer 
vi gjort genom videoobservationer och intervjuer. Resultatet redovisas även i form av ett 
metodhäfte där alla informanter varit med och bidragit. Detta metodhäfte är början till en 
större manual som vi ska fortsätta med inom Arvsfonden -projektet. 

Vi har inspirerats av aktionsforskning, eftersom det finns ett före och ett efter, vilket vi 
beskriver under metodval. I aktionsforskning strävas enligt Stensmo (2002) efter en 
förändring i en viss verksamhet; i detta fall förskolans verksamhet. Förändringen som vi 
eftersträvat är att identiteten och språkutvecklingen ska stärkas hos barn med annat 
modersmål än svenska, att vårdnadshavarnas roll ska stärkas och att vi tillsammans ska hitta 
metoder och arbetssätt som kan användas både i hemmen och på förskolan. 

Både vi och informanterna har deltagit i undersökningen eftersom undersökningen sker i 
informanternas kontext. Vi har följt aktionsforskningens cykler nämligen planering, aktion, 
observation och reflektion.

4.1 Aktion/genomförande av aktiviteter

4.1.1 Informationsträffar med vårdnadshavare
Vi började med att träffa pedagoger och vårdnadshavare från den kurdiska språkgruppen följt 
av den somaliska och den arabiska. Den första träffen med vårdnadshavarna skedde dels i 
förskolan, dels på ett kulturcentrum där ett resurscentrum byggs upp. Vi valde att inte 
dokumentera med video eller ljudinspelning vid det första tillfället med vårdnadshavarna, 
utan turades om att samtala och anteckna. Vi ville försäkra oss om att vårdnadshavarna kände 
sig trygga med oss, eftersom det var den första träffen med dem. En del av dem har levt under 
förtryck och vi värnade om deras integritet och bedömde därför att inte ta fram en 
videokamera eller sätta på ljudintagning. 

Ett barn var även med vid den kurdiska språkgruppens första tillfälle. Barnet satt och spelade 
spel på datorn under mötets gång. Sex frågor ställdes till vårdnadshavarna (se under planering, 
punkt 3). Vårdnadshavarna berättade om sina möjligheter de haft att lära sig sitt modersmål 
som barn, och de berättade hade haft få möjligheter att lära sig sitt modersmål. En av 
vårdnadshavarna sade att de i hemmet inte vågat tala modersmålet, eftersom det var förbjudet. 
Först när vårdnadshavaren kom till Sverige, blev det möjligt för denne att utveckla sitt 
modersmål. En annan vårdnadshavare i den kurdiska språkgruppen berättade att när 
vårdnadshavaren när denne skulle börja i skolan, inte förstod språket som skulle talas där. 
Hon tilldelades även ett nytt namn av skolan, eftersom vårdnadshavarens kurdiska namn var 
förbjudet där. Liknade berättelser berättade samtliga vårdnadshavare i den kurdiska 
språkgruppen. Vårdnadshavarna i den somaliska och arabiska språkgruppen hade helt andra 
upplevelser från sin barndomsutveckling av sitt modersmål. Dessa vårdnadshavare hade en 
möjlighet att utveckla sitt modersmål i hemmet och i sin utbildningsmiljö. De arabisktalande 
vårdnadshavarna kommer inte från en gemensam språkgrupp och har sitt ursprung från olika 
arabisktalande länder vilket innebär att de talar olika dialekter på sin arabiska. 

När det gällde frågorna till vårdnadshavarna angående språkbruket i hemmet, svarade de 
flesta att de är konsekventa med modersmålet i hemmet. Barnen däremot svarar ofta på 
svenska och pratar svenska med sina syskon. En av vårdnadshavarna berättar att de i hemmet 
talar flera språk; båda vårdnadshavarna talar olika modersmål och de har valt ett tredje språk, 
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som är barnets modersmål. Samtliga vårdnadshavare i de tre språkgrupperna poängterade 
vikten av att deras barn ska bevara sitt modersmål. Det visade sig när vi, ställde frågan om hur 
de gör i hemmet för att utveckla barnets språk, att modersmålet i hemmet utvecklades på 
många olika sätt, exempelvis genom att prata på modersmålet, lyssna på musik på 
modersmålet, se teve och film, berätta om upplevelser de haft, läsa på modersmålet samt delta 
i kulturella aktiviteter där deras modersmål talas. 

Under ett av dessa inledande samtal med de arabisktalande vårdnadshavarna samtalade vi 
kring hur de i hemmet kan stimulera sina barns språkutveckling. Vi berättade om vikten av att 
barnen får möjlighet att lyssna/höra, se, tala och rita ett öra, öga, mun osv. Vi gav även idéer 
om att de kunde sätta upp ord-lappar på objektets namn i hemmet, exempelvis kan man skriva 
dörr på en lapp både på arabiska och svenska och sätta ord-lappen på dörren. 

Efter att de sex frågorna hade ställts till vårdnadshavarna samtalade vi i de tre olika 
språkgrupperna om vad barnen och deras vårdnadshavare ville upptäcka under aktiviteten.

Den kurdiska språkgruppen samtalade om att besöka ett naturområde i närheten. Barnet som 
var med vid första tillfället och barnets ena vårdnadshavare utryckte en önskan att besöka 
badhuset. Barnet hade ju varit i naturområdet många gånger när barnet gick på förskolan. Vi 
frågade om barnet kunde tänka sig vara vår medhjälpare vilket ledde till att barnet svarar; ”jag 
vet inte vad medhjälpare är!”. Vi förklarade att eftersom barnet tidigare hade varit i 
naturområdet så visste barnet hur det ser ut, därför kunde barnet berätta för de andra barnen 
om vad de kunde göra där på naturområdet. Vi sade att barnet även kunde få fotografera på 
väg till naturområdet och när vi kom fram. Barnet ville vara medhjälpare. Vi valde bort 
badhuset på grund av erfarenheten, att det är svårt att fånga upp ljudupptagning och på grund 
av att vissa vårdnadshavare inte vill byta om till badkläder. 

Barn och vårdnadshavare i den somaliska språkgruppen valde tema ”hemmet”. Vi valde att 
besöka ett somaliskt hem. Barn och vårdnadshavarna i den arabisktalande språkgruppen valde 
att besöka ett lekland i närheten av där de bor. 

4.1.2 Besök till platserna som barn och vårdnadshavare valt
Motivval till att genomföra besöket till dessa platser var viktiga för att utveckla barnens 
ordförråd genom att de får en direkt upplevelse och förståelse av miljön, för att sedan kunna få 
möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Under aktiviteterna dokumenterade vi dels de 
aktiviteterna som informanterna utförde, dels vad de var intresserade av, genom 
videofilmning, fotografering, ljudupptag och anteckningar. Barnen från den kurdiska 
språkgruppen deltog aktivt med dokumentation genom att ta egna foton med 
vårdnadshavarnas mobiltelefoner, utifrån sina egna intressen. Detta är del av Mosaikmetoden 
där barns fotografering och dokumentation prioriteras. 

Besöket tillsammans med de kurdisktalande barnen och vårdnadshavarna samt pedagogen, 
började med att alla informanter gjorde namnskyltar. Vi skrev våra namn på svenska på post-
it lappar som vi satte fast på våra ytterkläder. En av de 
kurdisktalande familjerna hade informerat att de kunde bli lite 
sena på grund av att de hade en tid hos tandläkaren. Vi 
bestämde oss för att vänta på dem. Men när de inte kom och vi 
inte fick tag på dem bestämde vi oss för att åka utan dem. 

Tillsammans med vårdnadshavare, 
barn och pedagoger åkte vi sedan 
buss mot naturområdet, där en 
person väntade med häst och vagn på oss för att ta oss in till den 
utvalda platsen. Personen som mötte oss hade även förberett och 
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gjort upp en eld där vi sedan skulle grilla kycklingkorv. Under resan med bussen och häst med 
vagn pratade vi om vad vi såg och barnen tog kort på saker som de ansåg intressanta. Barnen 
fotograferade rådhuset som vi åkte förbi och tog kort på hus, affärer och en skylt för 
gångtrafikanter. Vi reste genom bostadsområden och skogen, där barnen dokumenterade 
genom foton och videoinspelningar med hjälp av vårdnadshavarnas mobiltelefoner, 
exempelvis på en gärdesgård, på hästen, träd och stenar. Vi samtalade om hur barnen tycker 
hästen luktar. Slutligen kom vi till eldplatsen i naturområdet. Där fick barnen möjlighet att 
sitta på hästen Berta som dragit oss i vagnen. 

Vi samtalade med barnen och vårdnadshavarna om undersökningens syfte 
och mål och en av vårdnadshavarna tolkade åt oss. På grund av att det 
första informationsbrevet inte hade hunnit blivit översatt till kurdiska hade 
en av vårdnadshavarna inte riktigt förstått undersökningens målsättning. 
Vi pratade om vikten av att vara stolt över sitt språk. Innan 
korvgrillningen gick vi runt och tittade på får, kaniner och höns. Under 
den avslutande korvgrillningen samtalade vi om dagens intryck och vi 
fick en intressant lektion av en av vårdnadshavarna om eldens betydelse 
för dem i deras kultur. Elden är viktig för dem och därför kastade vi inte 
in skräp i elden. Tillsammans tog vi sedan en promenad till bussen och upptäckte hela tiden 
olika saker i vår närmiljö under promenaden.

Den somaliska språkgruppen valde att upptäcka vad som finns i hemmet, så temat för 
aktiviteten blev hemmet för denna grupp. Vi besökte ett 
somalisktalande hem. Vårdnadshavarna i detta hem hade hjälpt oss 
med översättningen av breven från svenska till somaliska, vilka vi 
delade ut till vårdnadshavarna. Breven innehöll information 
angående undersökningens innehåll och mål samt avtal mellan oss 
och vårdnadshavarna/barn angående videoupptagning och 
fotografering av individerna. Vårdnadshavaren bjöd hem forskarna 
för att konkret få se hur undersökningen kan förhålla sig till sina 
teorier. Forskarna hade med sig ordlappar med svenska ord till 
denna familjeträff, ordlappar med olika föremåls namn, som kan 
finnas i ett hem exempelvis stol, bord, diskbänk, frys, vägg, golv, 
handtag och matta. 

Vi började med att göra namnskyltar, genom att skriva våra namn på svenska på en 
papperstejp och satte fast namnskylten på oss. Vi tog fram ordlapparna och ett av barnen 
tyckte vi skulle lägga ut lapparna upp och ner, så att vi inte såg det skrivna ordet. I tur och 
ordning tog vi en lapp, läste det svenska ordet och vårdnadshavarna 
översatte ordkortet till somaliska. Vi skrev det somaliska ordet på 
ordlappen och sen satte vi fast ordlappen med det somaliska och 
svenska namnet, på objektet/tinget i hemmet. En av 
vårdnadshavarna ville sedan upprepa de somaliska orden och kom 
med förslag att vårdnadshavaren skulle säga de somaliska orden. 
Barnen fick sedan gå till objektet som vårdnadshavaren hade sagt på 
modersmålet. Tävling uppstod mellan barnen om vem som kom 
först till objektet. Vårdnadshavare behövde ibland ge ledtrådar på 
somaliska för att barnen skulle förstå vilket ord som söktes av 
vårdnadshavaren. Exempelvis när vårdnadshavaren skulle förklara ordet handtag sa 
vårdnadshavaren att det här objektet hjälper dörren att öppna och stänga sig. Efter 
aktiviteterna avslutade vi med te, saft och sockerkaka medan vi samtalade om aktiviteternas 
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gång. Vårdnadshavarna menade att barnet inte tidigare visat ett sådant stort intresse för sitt 
modersmål som under dessa aktiviteters gång.

Den arabisktalande språkgruppen valde att besöka ett Lekland. Vi började med att göra 
namnskyltar. Ett av barnen föreslog att vi skulle skriva både på svenska och arabiska på 
papperstejp. Vi fortsatte att använda papperstejp, eftersom Post-it lapparna inte ville stanna 
kvar på våra kläder. Tillsammans med vårdnadshavare, barn och pedagoger samlades vi sedan 
runt ett bord där vi berättade om hur glada vi är att få arbeta tillsammans med barnen och 
vårdnadshavarna samt att få ta del av deras intressen, erfarenheter och modersmål. Vi frågade 
den arabisktalande språkgruppen om; ”varför vi är här?”. Ett yngre barns på sex år ställde sig 
upp och svarade; ”för att vi pratar arabiska”. Därefter undersökte vi Leklandet med bollar, 
rutschkanor, cyklar, klätterställningar mm. 

Vi lekte, dokumenterade, observerade och diskuterade tillsammans vad vi 
sett och gjort. Därefter fick informanterna välja vad de ville äta från 
Leklandets restaurang och vi åt pannkakor tillsammans. 

Pedagoger och vi samt speciellt några av vårdnadshavarna var aktiva med 
barnen i deras lek i Leklandet. Vi samtalade om vad som fanns där och 
vad barnen gjorde. Några av barnen var äldre än de andra och de var med 
och hjälpte de yngre barnen. En av vårdnadshavarna var mycket aktiv och 
lekte hela tiden med sitt barn. Under måltiden samtalade vi alla med 
varandra, vi fick samtala genom pedagogen som var med som pedagog
och tolk. 

4.1.3 Framställande av spel och lekar
Efter besöket i naturområdet med den kurdiska språkgruppen träffades 
vårdnadshavare, pedagoger och barn för att se fotografier och samtala 
om vad vi varit med om. Flera av fotografierna skrevs ut, laminerades 
och gjordes till ett minnesspel likt ”Memory”. Barnen, vårdnadshavarna 
och pedagogerna hjälptes åt med att klippa ut ”Memorykort” som 
föreställde de olika händelserna från besöket till naturområdet. Där fanns 
hästen Berta, fåren, elden, hjulen på vagnen och husen vi åkte förbi. Vi 
tittade även tillsammans på fotografierna genom datorn 

och barnen var ivriga att berätta om vilka foton de hade tagit och vad de
föreställde. Vi spelade sedan Memory i olika grupper och barnen ritade 
teckningar om de upplevelser de haft. De skrev text på kurdiska och svenska 
under bilderna med hjälp av sina vårdnadshavare. Vi hade även förberett 
ordlappar på svenska och kurdiska på olika objekt som finns i rummet. I den 

kurdiska kulturföreningen har resurscenter skapats där det 
finns material och resurser tillgängligt för att skapa och 
framställa pedagogiska leksaker och spel. På ordlapparna 
stod det exempelvis kruka, list och gardin. Barnen tog ett kort i taget, gick 
till sin vårdnadshavare och frågade vad det stod och vad ordet hette på 
kurdiska. De kom sedan till oss för att repetera orden på sitt modersmål och
få häftmassa för att sedan sätta ordkortet på rätt objekt. Tillsammans gick vi 
sedan till affären och handlade för att kunna göra varm chockad och 

smörgåsar som vi tillsammans diskuterat fram att vi ville avsluta med efter aktiviteterna. 
Besök till affär är även det en del av barnets språkutveckling och förståelse för sin omvärld. 
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Den arabisktalande språkgruppen träffades på resurscentret som projektet byggt upp i den 
kurdiska föreningens lokaler. Tio barn och sex vårdnadshavare tillsammans med en 
pedagog/tolk var närvarande. Vi började med att välkomna alla och sedan diskuterade vi det 
hemskickade materialet som informanterna fått. Materialet bestod av foton i form av memory-
spel från Leklandet. Vi kom fram till att en av familjerna inte fått sina memory-kort, så den 
familjen fick sitt memoryspel på plats. Därefter visade vi bilder från besöket på Leklandet och 
lekte några språklekar, nämligen ”Kims lek”, ordlappar och vad ska bort.

Några av barnen tog eget initiativ att skriva på arabiska på de bildkort och ordlappar som 
fanns i lokalen, för att beskriva vad som fanns där, exempelvis lim, suddgummi, m.m. 
Därefter fikade vi tillsammans. Barnen fick sedan berätta vad de tyckte om på Leklandet och 
illustrera det genom att rita och måla. Barnen önskade sedan att få gå ut och leka i snön, vilket 
de gjorde, medan vårdnadshavarna var kvar inne i lokalen för interjuver och diskussion.

4.2 Observationer/Intervjuer
Nedan presenteras de observationer och intervjuer vi utfört. De djupgående intervjuerna har vi 
videofilmat eller fångat upp med ljudinspelning på grund av att de är en viktig del i vår 
undersökning och eftersom vi vill ta reda på informanternas tolkning och åsikter om de 
aktiviteter vi utfört tillsammans med dem.

4.2.1. Observationer under aktiverna
1. Intervju. Vårdnadshavares egna erfarenheter av att få möjlighet att lära sig sitt modersmål. 

Medverkande i observationen är två forskare och två vårdnadshavare. En av forskarna ställer 
följande fråga till vårdnadshavare: ”Vilken möjlighet har ni haft att lära er att läsa och 
skriva?”. Den andra forskaren antecknade intervjun. 

Vårdnadshavare 1: ”Jag har haft möjligheten att lära mig att läsa och skriva, men inte på mitt 
eget språk. Mina föräldrar vågade inte ens prata med mig på kurdiska.” 

Vårdnadshavare 2: ”Jag också, fast jag blev tvungen att också lära mig turkiska i samband 
med skolan.” Forskare ställer frågan: ”Hur gick det till?” Vårdnadshavare 1: ”Genom skolan, 
där vi skulle ha fått stryk om vi talade kurdiska, men jag har fått lära mig att både tala, läsa 
och skriva på kurdiska i vuxen ålder här i Sverige.” Vårdnadshavare 2: ”Hemmet lärde mig att 
tala, läsa och skriva på kurdiska, skolan stod för att lära mig läsa och skriva på turkiska. Om 
jag råkade säga ett ord på kurdiska i skolan, så blev jag slagen, skolan gav mig även ett nytt 
namn, för jag fick inte ha mitt kurdiska namn där.” 

2. Observation. Vi pratar arabiska. 

Medverkande i observationen är två forskare, en pedagog, fyra vårdnadshavare och 10 barn 
mellan sex månader och åtta år. 
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Informanterna sitter runt ett bord i Leklandet. Forskaren ställer frågan till alla informanter 
runt bordet: ”Vet ni varför vi har kommit hit till Leklandet?” Pedagogen säger: ”För att vi ska 
ha roligt tillsammans och leka.” Forskaren säger: ”Ja, men det är också för att ni kan vara 
stolta över något ni har gemensamt, vet ni vad det är ni har gemensamt?” Ett barn 6 år, reser 
sig upp och svarar: ”För att vi talar arabiska.” Pedagogen säger: ”Det är sant.” Forskaren 
säger: ”Ja, och jag älskar verkligen arabiska språket. Det ser så fint ut när man skriver det.”

3. Observation. Spinna vidare på barnets intresse, utvecklande av modersmålet.

Medverkande i observationen är en forskare, en pedagog och ett barn som är sex år gammalt.

Informanterna sitter runt ett bord, för att titta på fotografier från en tidigare aktivitet. 
Forskaren säger: ”Ska vi leta på fotografier som visar färden från när vi tog bussen till vi kom 
fram till naturområdet? Barnet säger: ”Nej, jag vill rita det vi gjorde”. Pedagogen tittar på 
teckningen som barnet gjort och säger: ”Titta är det bussen som vi åkte i?” Barnet svarar: 
”Ja!” Barnet ritade händelserna från den tidigare aktiviteten i sekvenser, först bussen, sedan 
rådhuset. Barnet skrev, buss och rådhuset och bad sedan vårdnadshavaren om hjälp med vad 
det hette på kurdiska och skrev därefter det kurdiska ordet efter det svenska. Det blev sedan 
som en bok. De andra barnen gjorde också egna böcker med teckningar och skrift på svenska 
och kurdiska om deras resa till naturområdet. 

4. Videoobservation. Spinna vidare på barnets intresse.

Medverkande i videoobservation är en forskare och ett barn, sex år gammalt. 

Informanterna sitter i en vagn som dras av hästen Berta, som är på väg in till naturområdet. 
Barnet skriker; ”Där är hästet!” och pekar mot en häst som står i en hage, en bit bort. 
Forskaren tittar mot barnet, sträcker fram sin mobiltelefon och säger; ”Du får ta den här, om 
du vill, och ta kort eller videofilma”. Barnet sträcker sig mot medforskaren. Medforskaren 
sträcker fram sin mobiltelefon med kamera och videokamera i, mot barnet. Barnet tar emot 
den och börjar videofilma hästen i hagen. 

5. Videoobservation. Det luktar hans bajs!

Medverkande i videoobservation är två forskare, en vårdnadshavare och tre barn, sex år 
gamla.

Informanterna sitter i en vagn som dras av hästen Berta, som är på väg in till naturområdet. 
Barn 1 ber sin vårdnadshavare på kurdiska att ställa in telefonen så barnet kan ta kort på 
hästen Berta. Barn 1 tittar på hästen Berta som drar oss informanter i vagnen, fotograferar och 
säger: ”Det luktar hans bajs!” Barn 1 vänder sig mot ett barn 2 och tilltalar barn 2 med att 
säga barn 2:s namn och upprepar till barn 2: ”Det luktar hans bajs”. Barn 1 tittar på hästen 
Berta. Forskare 1 tittar mot barn 1 och säger; ”Tycker du?” Barn 3 tittar mot forskare 1 och 
säger: ”men djurs lukt är så. Forskare 1 tittar mot barn 3 och säger: ”Ja de luktar så”. Forskare 
2, sittandes bakom videokameran, ställer frågan: ”Hur tycker ni att de luktar då?”. Barn 3 
svarar: ”De luktar bajs”.

6. Videoobservation. Klappa och knäppa.

Medverkande i videoobservation är en forskare och ett barn, sex år gammalt. 

Informanterna sitter i en vagn som dras av hästen Berta, som är på väg in till naturområdet. 
Barnet säger; ”När vi går av vill jag knäppa på hästen Berta, när jag går av”. Forskaren tittar 
mot barnet och säger; ”Ska du klappa honom, henne, det är en henne, en hon?”. Barnet svarar: 
”Ja jag ska klappa och knäppa kort”. Forskaren tittar mot barnet och säger: ”Mmm, kul att han 
kom och hämtade oss, eller henne, eller hur?”.
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4.2.2. Intervjuer av informanter efter aktiviteterna
7. Intervju

Medverkande i videoupptagning är en forskare, två barn, en vårdnadshavare.

Två barn, sex år gamla, från den kurdiska språkgruppen blev intervjuade samtidigt av en av 
forskarna om hur barnen tyckte att besöket på naturområdet var. Vårdnadshavaren till barnen 
var med under intervjun. Båda barnen sa att de tyckte att det var roligt. När forskaren frågade, 
vad som var roligast, svarade barnen: ”hästen Berta”. Samtalet fortsatte sedan med hjälp av 
vårdnadshavaren. De pratade om att de nästan varje dag kommer till resurscentret för att rita 
och berätta för sina vårdnadshavare vad de har gjort under dagen, för att sedan skriva på 
kurdiska till den tecknade bilden. Vårdnadshavaren berättade att de håller på att göra i ordning 
resurscentret med hyllor och bänkar och att även andra barn från den kurdiska föreningen 
brukade komma till resurscentret. 

8. Intervju

Medverkande i ljudupptagningen är en forskare och tre barn.

Tre barn, fyra, sex och sju år gamla från den arabisktalande språkgruppen blir intervjuade var 
för sig, om vad de har ritat och målat för något som de tyckte om från Leklandet. Någon 
tyckte mest om fiskarna som fanns i akvarier på Leklandet. Barnen illustrerade med ord till 
sina teckningar om vad de tyckte mest om på Leklandet. 

På grund av tidsbrist intervjuades inte de somaliska barnen. 
Däremot har vårdnadshavare berättat i intervju 9, nedan om 
deras intresse och engagemang. 

En av vårdnadshavarna i den arabisktalande språkgruppen 
berättade i samtalet med oss forskare att de prövat de idéer vi 
gav dem i det inledande samtalet, exempelvis att sätta upp 
ordlappar på olika objekt i hemmet, skrivna på arabiska och 
svenska. Både barnen och vårdnadshavarna har tyckt att det har varit en rolig aktivitet och att 
de båda utvecklat sina språk på grund av att vårdnadshavarna inte tycker sig vara så bra på det 
svenska språket. Vårdnadshavaren berättade även att barnet fick vara med i vårdnadshavarens 
olika aktiviteter i hemmet och att de tillsammans samtalade om vad olika aktiviteter och 
objekt i hemmet heter och vad de tillsammans gjorde.

9. Intervju. ”det intressanta var att dom själva skriver”

Medverkande i ljudupptagningen är en forskare och en vårdnadshavare.

Forskaren säger: ”Efter att vi har gjort de här aktiviteterna med din familj, anser du att dina 
barns identitet eller språkutveckling på något sätt har stärkts?” ”Har aktiviteterna gjort något 
så du ser en utveckling?” Vårdnadshavaren svarade: ”Självklart, det har hänt mycket efter vi 
träffades första gången, och som jag sade tidigare för aktiviteten som vi hade, att jag sade till 
dig att de här är första gången mina barn blev intresserade av egna språk, vårt egna språk.” 
Forskaren säger; ”Ert modersmål?” Vårdnadshavaren säger: ”Vårt modersmål och med hjälp 
av dom här kort som vi hade och som barnen lagt på olika ställen, kylskåpet, golvet, som var 
skrivet på somaliska och på svenska. Och det intressanta var att de själva skriver.” Forskaren 
säger: ”Ja!” Vårdnadshavaren säger: ”Det är inte vi som skriver, det var dom, dom försökte, 
erat bästa att skriva. Fast de var svårt.” 

10. Intervju. En större förståelse för vårdnadshavaren själv visar sig för henne och att det 
skapar ett själv förtroende som stärks och växer.
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Medverkande i ljudupptagningen är en forskare och en vårdnadshavare.

Forskaren ställer frågan: ”Vad tyckte ni om det här medlet, det här materialet som finns?” 
Vårdnadshavaren svarar: ”Det här materialet som vi, ni kom med och som ni jobbar med i erat 
projekt, den har gjort att jag har blivit intresserad av att hjälpa mina barn på eget språk. Så vi 
pratar mer på somaliska nu, alltid gör vi det. Och det var vad heter det? en little uppmuntran, 
vi har börjat att prata hela tiden, jag, vi pratar somaliska, men nu, vi ser allt på ett annat 
perspektiv att vi är som själva projektet pratar om, att det här är, att föräldern som är 
experteter på eget språk och egen utvecklingen av barnet, när gäller deras modersmål. Och det 
har påverkat oss, de här ordkorten och all på ett positivt sätt .” 

Vårdnadshavaren fortsätter att berätta: ”Vi pratar hela tiden på somaliska, jag pratade på 
svenska ibland men jag har stoppat nu, jag har slutat prata med dem på svenska, jag pratar 
mer på somaliska.” Forskaren säger: ”Du är konsekvent, du pratar bara somaliska?”. 
Vårdnadshavaren säger: ”Ja så är det.” 

11. Intervju med vårdnadshavare

Medverkande i ljudupptagningen är en forskare och två vårdnadshavare.

Forskaren börjar med att fråga om vad vårdnadshavarna tyckte om besöket på Leklandet. En 
av vårdnadshavarna, menade att det hade varit bra, på grund av att deras barn, hade fått 
möjlighet att vara med andra barn som pratar arabiska. Den andra vårdnadshavaren, berättade 
att de har haft problem med att prata arabiska med sitt barn, för att de båda vårdnadshavarna 
talar bra svenska. Vårdnadshavarna poängterade dock att de önskade att deras barn lärde sig 
bra arabiska. Problemen de hade haft, var att barnet verkade skämmas och därför skojade bort 
det när vårdnadshavarna talade arabiska med barnet. Efter besöket med informanterna på 
Leklandet förändrades barnets inställning till arabiskan. Vårdnadshavarna och barnet har lekt 
språklekar som exempelvis, att nämna olika objekt i hemmet på arabiska, de har även spelat 
memoryspelet tillsammans. Vårdnadshavarna uppger att de vill prioritera projektets träffar 
med informanterna i den arabisktalande språkgruppen trots att de har en stor arbetsbörda.

12. Intervju med vårdnadshavare

Medverkande är en forskare, en pedagog/tolk och en vårdnadshavare. 

Forskaren frågade vad de tyckte om att åka till Leklandet. Vårdnadshavaren svarade att det 
varit roligt och att det var viktigt för dem att få träffa andra arabisktalande barn och 
vårdnadshavare.

På frågan om hur de arbetade med arabiskan i hemmet berättar vårdnadshavaren att de hela 
tiden är aktiva och pratar på arabiska. Vårdnadshavaren berättar vidare att de i familjen 
tidigare inte förstått vikten av att prata arabiska i hemmet och att vårdnadshavaren trott att de 
måste prata svenska i hemmet. Sedan vårdnadshavaren varit med i projektets aktiviteter har 
vårdnadshavaren varit konsekvent och pratar alltid arabiska med sina barn. Tillsammans med 
sina barn har de utfört många av de språklekar som föreslagits under projektet.

Intervjuer med pedagoger som deltagit i aktiviteterna
Dessa intervjuer har spelats in med ljudupptagning för att de ska kunna återges så ordagrant 
som möjligt. Två pedagoger som varit med i olika aktiviteter intervjuades. De är båda 
pedagoger på den multikulturella förskola som vi närmast har samarbetat med i vårt 
examensarbete. 

13. Intervju: Erfaren pedagog som arbetar som förskollärare för fler av barnen som deltar i 
undersökningen.
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Den första intervjun är med en pedagog som arbetat som förskollärare i över 30 år och som 
idag arbetar på vår samarbetsförskola där hon är pedagogiskt ansvarig.

Pedagogen har varit med under tre tillfällen i den kurdiska språkgruppen, först i samling med 
vårdnadshavare, sedan under aktiviteten till naturområdet och även då barn och 
vårdnadshavare gjorde läromedel. Några av de barn som deltagit i den kurdiska språkgruppen 
går i förskoleklass för närvarande men har tidigare haft pedagogen som sin lärare. Pedagogen 
är även lärare på förskolan där de arabisktalande barnen som deltagit i vårt examensarbete går 
och har samtalat med de barnen om aktiviteten till Leklandet. 

Medforskaren ställde frågan om hur pedagogen anser att barnens identitet och språkutveckling 
har främjats, utifrån det hon sett och hört under de olika aktiviteterna. Pedagogen svarade: 
”Jag har varit med i kurdiska gruppen. Vad jag märkte var samspelet mellan föräldrarna och 
barnet då de skrev på kurdiska och att jag var nyfiken vad de skrev och fick skiva på svenska 
och även deras engagemang då de skrev sina ordlappar och sen tyckte även jag när föräldern 
berättade om elden att det var som de inte hört det tidigare och hur de lyssnade.”

På frågan om hur det var att besöka barnen i den kurdiska föreningens lokaler svarade 
pedagogen: ”När jag gick till kurdiska föreningen, då kändes det som om det var jag som 
ställde frågor om det praktiska till exempel att gå på toaletten. Det tyckte jag om och att det 
var barnen som visade mig.” Pedagogen fortsatte: ”och att de fick ta egna kort och att det 
sedan mynnade ut till ”memorykort” och det har även de arabisktalande barnen berättat med 
glädje att de fått memorykort, från sin utflykt och att de pratat om vad som fanns på korten, 
vilka som vann och vilka förlorade”. Forskaren fortsätter: ” Okey, vad roligt att de fick berätta 
det för dig.” Vi samtalade även om händelsen då vi väntade på en av familjerna när vi skulle 
besöka naturområdet. Pedagogen menade att vi skulle haft en framförhållning och ringt 
tidigare, medan vi, enligt denne, tog allting lugnt. Slutligen berättade pedagogen att hon har 
läst vårt brev om språkutveckling till vårdnadshavaren och menade att det var mycket 
pedagogiskt skrivet och vetenskapligt grundat. Pedagogen blev inspirerad av det vi skrivit och 
fick idéer hur de skulle bemöta barn och vårdnadshavare då de kom till förskolan för 
inskolning. 

14. Intervju: pedagog och tidigare modersmålslärare.

Den andra intervjun är med en pedagog som även har arbetat som modersmålslärare. 
Pedagogen är en aktiv deltagare i projektet. Hon arbetar för närvarande på en avdelning med 
yngre barn på vår kontaktförskola och leder gruppen med arabisktalande barn och 
vårdnadshavare i projektet. Forskaren ställde frågan om hur reaktionen hade varit från början 
bland vårdnadshavarna för programmet. 

Pedagogen svarar: ”I början var de mycket oroliga vad det innebar och vad de skulle göra 
med sina andra barn, de hade inte träffat dig, men när de kom var de nyfikna sen bestämde de 
sig att fortsätta på grund av att det äntligen var någon som var intresserad av deras 
modersmål.”

På frågan om hur många barn och vårdnadshavare som var med i projektet svarade pedagogen 
att det är sammanlagt åtta barn och fem vårdnadshavare. Pedagogen fortsätter att berätta att 
några av barnen är äldre, men alla under åtta år. På forskarens fråga om vilka reaktioner hon 
fått från vårdnadshavarna svarar pedagogen: ”Jag har inte haft direktkontakt med föräldrarna 
än, men barnen har berättat att de varit aktiva och lekt med sina memorykort. Av någon av 
vårdnadshavarna fick jag höra om vad de gjort. De ville även göra dessa aktiviteter i 
hemmet.”

Forskaren fortsätter att fråga pedagogen om hur hon tyckte att besöket till Leklandet var. 
Pedagogen svarar: ”Det var stort, det var mycket som intresserade barnen och det var även bra 
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för föräldrarna. De känner inte de andra föräldrarna utan kanske bara säger hej på förskolan. 
Det var mycket positivt. Föräldrarna var kvar efter vi hade lämnat. De kan lätt bli en grupp 
som kan fortsätta att umgås.” Samtalet kommer in på hur de äldre barnen kan vara en resurs 
för de föräldrar som inte kan svenska. ”De har hjälpt till med de olika lekarna och kan hjälpa 
till med översättning vilket även kan stimulera vårdnadshavarnas språk.” Forskaren frågar hur 
pedagogen tänker om hur aktiviteterna kan stärka identiteten och hur det kan gynna språket att 
de kan känna sig stolta över sitt språk. Pedagogen svarar: ”Jag tänker att föräldrar brukar prata 
tyst på arabiska när de är med andra, men på Leklandet kunde man höra att de pratade:” 
Forskaren frågar vilka som brukar sänka rösten. Varpå pedagogen svarar: ”Det gäller alla 
både barn och föräldrar.” Hon berättar att det har varit så att barnen inte fått prata sitt språk 
utan att de endast tillåter svenska på förskolan.  ”På ett ställe där jag jobbade och när barnen 
som pratade på arabiska kom någon och sa att här pratar vi inte arabiska”. Pedagogen berättar 
att det inte sker nu på samma sätt. 

Svar från förskolor
De svar vi fått från förskolor kan sammanfattas genom följande, vilket är intervju med en 
pedagog, som är inspelat genom ljudupptagning samt ett skriftligt svar i ett e-mail från 
förskollärarna på den förskolan som är en del av vårt examensarbete.

15. Intervju med pedagog, som finns inspelat på ljudinspelning.

Pedagogen svarar på frågan om hur de i förskolan arbetat med barns språkutveckling och 
identitet. Pedagogen svarar: ”Det är viktigt att bejaka att barnet har fler språk än svenskan, att 
de har en kunnighet och att jag har en nyfikenhet och efterfrågar barnets erfarenhet kring sitt 
språk kring och sin kultur och att de ska vara stolta över sitt språk och sin kultur. Det är min 
uppgift att de ska känna det i förskolan; som jag läser Läroplanen är det så.” Pedagogerna 
anser vidare att vi bör uppmuntra barnen att vara synliga för varandra. Detta sker exempelvis 
när de väntar på bussen, då varje språkgrupp inför de andra barnen får räkna på sitt 
modersmål från ett till tio. På förskolan finns även siffror från ett till tio nedskrivna på de 
olika språken. Vid ett tillfälle stod två barn och räknade på sina modersmål. På förskolan finns 
böcker på alla de språk som finns representerade hos barnen. Även om inte barn kan läsa 
brukar de ta fram en bok på sitt modersmål och berätta att boken är på deras modersmål. 
Pedagogen poängterar att hon inte kan läsa deras språk. Vårdnadshavarna har skrivit 
hälsningar till sina barn på sina hemspråk vilka är skrivna på barnens modersmål. 
Pedagogerna eller syskonen läser ibland texten för barnen. Vårdnadshavarna och barnen har 
även blivit inbjudna att komma till förskolan för att bjuda på maträtter som är speciella för 
deras länder 

Fråga till samarbetsförskolan

Vi frågade hur de på förskolan arbetat med att stärka identiteten och språkutvecklingen för 
barn med annat modersmål än svenska. 

Följande är ett skriftligt svar från pedagogerna på förskolan, som kom med e-mail.

”För alla våra barn handlar det om att lära flera språk. Modersmålet kan vi bara uppmuntra 
och visa intresse för. Detta gör vi genom att fråga barnen, uppmuntra lek och ha material på 
modersmålet. Vid utvecklingssamtal och i möten med föräldrar uppmärksammar vi alltid 
modersmålet och dess betydelse för barnens språk och identitetsutveckling. Tyvärr är det idag 
omöjligt för oss att säkerställa att barnen får goda möjligheter till språkutveckling när det 
gäller modersmålet. Detta beror såklart på att vi själva inte talar språken.

När det gäller barnens språkutveckling i svenska språket kan vi däremot göra mer. För oss 
handlar det om att barnen ska ges möjligheter att samtala så mycket som möjligt. Både 
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inflöde och utflöde. Pedagogerna ska hela tiden ligga på en nivå i sitt språk som gör att 
barnen utmanas i sin svenska och på så vis ges möjligheter att tillägna sig nya ord och 
svenskans grammatik. Grunden i vår verksamhet är att alltid ha en pedagog i varje rum för 
att samtala med barnen i så hög utsträckning som möjligt.

Identitetsutveckling handlar om att lära känna sig själv och att växa. Det hänger samman 
med både det språk man talar och den kultur man tillhör. Vi är öppna för de erfarenheter som 
barnen har från sin kultur. Detta måste ske i ett samarbete med föräldrarna eftersom de är 
experterna på sin kultur.”

4.3 Analys
Resultatet av vår undersökning har ett starkt samband med den människosyn som vi har, 
vilket även är en del av kulturförståelse och ett genuint intresse från vår sida att förstå och lära 
känna människor. Denna syn har påverkat val av metod, val av datainsamling och hela 
inriktningen av undersökningen. Vi har tillbringat mycket tid med våra informanter och blivit 
vänner med dem och upptäckt världen tillsammans med dem. Det har även krävs ett stort mått
av flexibilitet, exempelvis när en av vårdnadshavarna och deras barn lovade och vara med i en 
aktivitet men inte gick att nå vilket innebar att vi fick vänta och till slut åka utan dem. Enligt 
intervjun med en av pedagogerna ansåg hon att vi vid det tillfället visade ett lugn när hon 
önskade ha framförhållning. Vid ett annat tillfälle ringde en vårdnadshavare utanför studien,
just innan vi skulle åka på en aktivitet, och frågade om inte de också fick komma med på 
grund av att en kompis till deras barn skulle vara med oss på aktiviteten. Vid båda tillfällena 
var vi tillmötesgående.

När det gäller barn med annat modersmål än svenska har vi på ett speciellt sätt velat anknyta 
till sambandet mellan identitet och språkutveckling, vilket hänger starkt samman med 
kulturförståelse. När informanterna var på Leklandet ställdes frågan om varför vi var på 
Leklandet. Ett barn på sex år ställer sig upp och säger att det beror på att vi pratar arabiska,
vilket visar en stolthet över språket. Vid en intervju med en av de deltagande pedagogerna 
berättade hon att när informanterna var på Leklandet pratade alla arabiska med varandra. 
Enligt pedagogen har de vid andra tillfällen skämts över att samtala på arabiska på grund av 
att de brukar känna sig underlägsna i det svenska samhället. Detta kan enligt pedagogen ha sin 
grund i att deras erfarenhet av att man på tidigare förskolor inte fått prata sitt modersmål. Ett 
annat exempel på att undersökningen har stärkt barns identitet är att barnen från den kurdiska 
språkgruppen, efter att de deltagit i undersökningen, kallar sig kurder från Sverige. I intervjun 
med en pedagog ansågs att barns identitet som flerspråkiga stärktes när de inför de andra 
barnen fick räkna på sitt språk.

Vi har i vår undersökning velat komma fram till hur barn med annat modersmål än svenska
stärker sitt språkmedvetande både på sitt modersmål och på svenska. Det finns flera exempel 
på hur detta har skett. I svar från förskolan och i intervju med förskollärare menar de att de på 
förskolan uppmuntrar och visar intresse för barnens modersmål genom att exempelvis räkna 
på olika språk. En av de somaliska vårdnadshavarna ansåg i en intervju att det har hänt 
mycket i deras familj sedan första besöket med oss, nämligen att familjen på ett helt nytt sätt 
pratar somaliska i hemmet. Det har bland annat hänt genom de ordlappar på objekt i hemmet 
som vi satt upp. En stor förändring har varit att barnen självmant har skrivit på somaliska på 
dessa ordlappar, vilket de aldrig tidigare gjort. 

Enligt en av de kurdisktalande vårdnadshavarna och även de båda pedagogerna har de 
kurdisktalande och arabisktalande barnen fortsatt aktiviteter i sina hem som stimulerar 
språkutvecklingen. De har även själva utvecklat nya metoder och idéer. De kurdisktalande 
barnen har utvecklat en vana att efter aktivitetsdagens slut rita vad de varit med om under 
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dagen och med hjälp av sina vårdnadshavare skriva på både kurdiska och svenska till sina 
teckningar. De har även på den kurdiska föreningen hela tiden fortsatt att utveckla 
resurscentret och fler familjer med barn har kommit dit. De barn som var med från början i 
våra aktiviteter har fungerat som en medhjälpare och visat andra barn hur de kan leka 
språklekar.

Undersökningen har visat, angående barns medverkan, att barnen har visat intresse, inte bara 
genom att delta i lekar, utan även att arbeta med sitt modersmål på ett stimulerande sätt. 
Enligt pedagogen visade de kurdiska barnen intresse och engagemang när de deltog i olika 
spel och lekar. Barnen har även varit nyfikna exempelvis när vi åkte buss och när hästen Berta 
drog oss informanter med vagn till naturområdet. Både barn och vårdnadshavare har i 
undersökningen tagit egna initiativ och varit uppfinningsrika. Exempelvis valde de platser 
som vi skulle undersöka och de hade egna förslag på olika aktiviteter som vi sedan utförde. 
En av de somaliska vårdnadshavarna och även ett av de somaliska barnen tog egna initiativ 
till hur språklekarna skulle utföras. De kurdiska barnen valde att rita händelserna i 
ordningsföljd och att göra egna böcker utifrån aktiviteten.

Vi har valt att inte i förväg ge för mycket förslag på språkaktiviteter utan velat vara 
medupptäckare med våra informanter. Vi delgav endast i slutet av vår undersökning några av 
de idéer och förslag som vårdnadshavare och barn kan göra i hemmen för att stimulera 
språkutveckling.

Den miljö som vi utfört vår undersökning i har valts av våra informanter. Även om det inte i 
vårt resultat benämns som en direkt koppling till miljöns betydelse för barnens identitet och 
språkutveckling, nämner en av pedagogerna att barnen varit så intresserade när en av 
vårdnadshavarna berättade om elden och även om deras intresse av att upptäcka miljön. Den 
andra pedagogen nämnde hur intresserade barnen och vårdnadshavare hade varit då de 
besökte Leklandet. En av vårdnadshavarna berättade om hur de i sin kurdiska förening genom 
undersökningen och programmet med medel från Arvsfonden, har kunnat skapa en skapande 
miljö inte bara för de kurdiska barnen utan även för barn från andra språkgrupper.

De pedagogiska hjälpmedlen har visat sig ha stor betydelse för barnens intresse för att 
utveckla sitt modersmål. Både de kurdisktalande och de somalisktalande barnen var 
intresserade av ordlapparna som de satte upp på olika föremål. ”Memorykorten” på de 
aktiviteter som de varit med om visade sig också vara av intresse. De kurdiska barnen 
använde sig av färgpennor och papper för att illustrera vad de varit med om och skrev på både 
svenska och kurdiska. Att använda kamera och videokamera visade sig vara något som barnen 
uppskattade. De fick då möjlighet att dokumentera de som intresserade dem från 
omgivningen.
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5. Diskussion

Vårt syfte med denna undersökning har varit att beskriva hur barn med annat modersmål än 
svenska kan stärka sin identitet och språkutveckling och hur barnen gör det i samspel med 
övriga informanter. Undersökningsgruppen utgjordes av 19 barn, 12 vårdnadshavare samt två 
pedagoger förutom oss som medforskare. Barn och vårdnadshavare representerar 
språkgrupperna kurdiska, somaliska och arabiska. Insamling av empiriska data har skett 
genom fotografering, videoobservationer, ljudupptagning och anteckningar. Undersökningen 
har ägt rum under 12 veckor i en medelstor stad i Sverige och har genomförts genom en rad 
aktiviteter. Det inleddes med ett första möte med vårdnadshavarna, för att lära känna dem och 
få en bild av barnen och deras hemmiljö. Vårdnadshavarna och barnen har sedan bestämt en 
aktivitet efter ett tema, som utgått från deras erfarenhet och intresse. Tillsammans har vi sedan 
utfört den valda aktiviteten, för att vid ett senare tillfälle återkoppla till aktiviteten genom att 
skapa pedagogiska spel och leksaker som stimulerar barnets språkutveckling och stärker 
barnets identitet. 

Vi som medforskare vill här försöka belysa och svara på frågan vi ställt, hur vi tillsammans 
med barn, vårdnadshavare med annat modersmål än svenska och pedagoger kan utveckla och 
stödja barns identitet och språkutveckling. De svar vi fått är grundade dels på de 
forskningsresultat vi beskrivit i vår bakgrund, dels på aktiviteter, observationer och intervjuer 
som vi utfört tillsammans med barn och vårdnadshavare från tre språkgrupper;
kurdisktalande, arabisktalande och somalisktalande samt pedagoger. Vi har delat upp vår 
diskussion enligt vår teoretiska bakgrund, nämligen vår värdegrund, det sociohistoriska och -
kulturella perspektivet, Reggio Emilia filosofin, barnsyn, Montessoripedagogiken, identitet, 
flerspråkighet vårdnadshavarens roll samt språkutveckling hos yngre barn. Därefter kommer 
en sammanfattning av våra slutsatser.

Värdegrunden är en viktig grund för vår undersökning. Kulturförståelse har att göra med 
värdegrund och människosyn. För oss har det varit viktigt att i vår undersökning ta hänsyn till
och respektera andra människor som lika värda oberoende av etniskt och socialt ursprung. 
Dessa värderingar finns även i Lpfö (98/10), som påtalar vikten av att skapa en kulturell 
mångfald i förskolan, vilket ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för 
varje människa, oavsett bakgrund. Paulo Freire, en författare som har påverkat 
utvecklingsarbetet i andra länder, poängterade alla människors lika värde. Hope and Timmel 
(1997) beskriver en policy baserad på Paulo Freires idéer. ”Gå till människorna, var med 
dem, lär från dem, bygg på vad de har. När du är färdig med ditt uppdrag ska de säga, vi 
gjorde det själva.” Denna filosofi har präglat arbetssättet hos en av oss forskare under olika 
projekt i Afrika, där hon fått kontakt med olika kulturer. Denna filosofi präglar även nu vårt
arbete. Vi anser att alla människor som är förknippade med förskolearbete, eller som har med 
barn att göra, bör ha kulturförståelse och att individerna ska behandlas med respekt. Tyvärr 
har vi inte alltid sett eller upplevt det; som en av historierna i inledningen vittnar om. Vi har 
även mött en undran från pedagoger angående vikten av att stärka vårdnadshavarnas 
medvetenhet om deras kompetens som experter på sitt barns modersmål och identitet. 

Vårt examensarbete har utgått från ett socialt historiskt och kulturellt perspektiv. Strandberg 
(2006) förklarar begreppet som en interaktion med andra människor och kulturen som 
människan utvecklar. Flera författare som vi refererat till i vår bakgrund talar om detta 
perspektiv. Askland och Sataöen (2003) menar att individen bör ses ur ett historiskt och 
kulturellt sammanhang och att barnet föds in i en kulturell gemenskap och att samverkan med 
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denna gemenskap lägger grunden för barnets utveckling. Vårt resultat visar hur exempelvis 
den kurdiska kulturen har präglat de vårdnadshavare och barn som ingår i undersökningen. 
Deras identitet och självkänsla har påverkats av deras bakgrund, som ibland varit mycket svår. 
Deras historiska bakgrund har präglat deras önskan att bevara sin kultur och sitt språk och att 
föra den vidare till sina barn.

Strandberg (2006) tolkar det socio- historiskt och kulturella perspektivet utifrån sociala 
interaktioner, medierade, situerade och kreativa perspektiv. Utifrån det sociala interaktions 
perspektiv, som även kan relateras till Vygotskijs (1978) syn på ”den aktuella 
utvecklingsnivån” och “den proximala utvecklingszonen” som barnet kan klara av med 
vägledning och hjälp från en vuxen eller till en mer kompetent kamrat. Studien visar att 
samlärande och samspel har en stor betydelse för barns lärande, vilket även Williams (2006) 
samt Løkken m.fl. (2005) menar; att samspel påverkar barnets självbild. Strandberg (2006) 
anser att sociala relationer och samspel är en förutsättning för intellektuell utveckling. 
Williams (2006) påpekar vikten av att deltagande i gruppen, vilket kan vara grogrunden till 
självtillit och identitet. Enligt Williams är det genom att barn lär varandra, frågar varandra och 
utmanar varandra som barn skapar ny förståelse. Vi observerade att barnen lärde av varandra 
i, för dem själva, meningsfulla sammanhang, exempelvis när de arabisktalande barnen skrev 
arabiska på ordkorten med hjälp av varandra. I språkgrupperna förhöll det sig så att de barn 
som inte kunde ofta sökte sig till en mer kompetent kamrat. När vi var med informanterna i 
Leklandet, fanns det barn som var uppmärksamma på sina syskon och kamrater och såg när 
de fick problem; genast var barnen framme och hjälpte till. Enligt Williams är aldrig 
situationen lika auktoritär när barn lär av varandra, som när de lär av en vuxen. Det finns en 
större frihet då barn lär varandra, för vi observerade att barnet känner att hon kan ge upp och 
gå därifrån, om hon tröttnar på kamratens undervisning. Men alla barn behöver också den 
vuxne som förebilder för att utveckla förmågor. Pedagogerna i denna undersökning vill 
verkligen stimulera barnets nyfikenhet och upptäckarglädje, pedagogerna lät barnen forska, 
pröva sina egna teorier och inte ge färdiga svar åt barnen. Kunskapssökandet ska trots allt inte 
ha givna svar utan ständigt ge upphov till nya frågor (Lpfö98, 2010).

Inom undersökningen har det förekommit samspel och samlärande såväl mellan barn och barn 
som mellan barn och pedagoger men framför allt mellan barn och vårdnadshavare. Gruppen 
med informanterna har stor betydelse; att barnen är trygga i sina relationer och att de känner 
tillit. Vi har sett många exempel på detta i vår undersökning. Barnen har fått möjlighet att 
göra saker tillsammans med sina vårdnadshavare, exempelvis när de besökte naturområdet
eller Leklandet. Vårdnadshavarna har stimulerat sina barns lärande genom att delta i 
språkstimulerande aktiviteter både i hemmet, på kulturcentret och under utflykter. 
Interaktionerna har dock varit varierande mellan barnen och deras vårdnadshavare. 
Interaktionen och samlärandet har även skett mellan pedagoger och barn, till exempel när 
pedagogen hjälpte barnen att skriva på sina teckningar på svenska och vårdnadshavarna 
hjälpte barnen att skriva på modersmålet. Det intressanta har varit att en av pedagogerna har 
upplevt att hon varit i barnens miljö, på deras premisser och fått en annan roll. Vi har varit 
medupptäckare i undersökningen och har hela tiden varit med barnen, lekt med dem och 
lyssnat på deras konversationer, exempelvis när barnen åkte med hästen Berta och sa att det 
luktade bajs, eller att de ville klappa hästen och knäppa kort.
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I Strandbergs (2006) tolkning av det socio- historiskt och kulturella perspektivet är den 
medierande faktorn viktig som talar om artefakter som hjälper att lösa problem, tänka eller 
utföra olika aktiviteter. Montessoripedagogiken fokuserar speciellt på material som ger 
stimulans under barnets sensoriska perioder. Enligt Reggio Emilias filosofi om återbruk så 
finns det på vårt resurscenter en anda om att återvinna skräp som toarullar, kapsyler, 
matförpackningar och plastburkar i sitt skapande. 

Resurscentret har försett barnen med kritor, färger av god kvalitet, papper, m.m. så att barnen 

uppmuntras att uttrycka sig artistiskt. Allt 
material har sin bestämda plats i resurscentret, för att barnen ska få ett medansvar för sitt 
resurscenter. Att material ska ställas tillbaka på sin plats. Vi har försökt att utveckla barnets 
ordningskänsla, för att barnet själv ska hålla ordning, för att barnen ska känna ett medansvar 
för sin omgivning. Att ha ordning omkring barnet i en från början okänd värld, ger barnet en 
känsla av trygghet och mod att våga utforska världen (Montessori 1989). Bilden har en stor 
betydelse för barnens språkutveckling enligt Dahlgren m.fl. (2008). Att ”läsa” ordbilden på 
hela ord kallas enligt författaren ordbildsmetoden eller helordsmetoden, vilken även Svensson 
(1998) anser är en metod för barn att vänja sig vid skriftspråket. Svensson (1998) förespråkar 
att språklekar är viktiga för att stimulera barns språkliga medvetenhet. Detta finns även med 
som en viktig del i Bornholmsmetoden, där man bland annat använder sig av bildkort. I vår 
undersökning har olika pedagogiska leksaker haft en viktig roll. Exempelvis ”memorykort”
med bilder från de olika utflykterna, ordlappar som sattes på föremål i barnens miljö, pussel 
samt foton på barnens aktiviteter. Genom att identifiera objekt i exempelvis hemmet med att 
skriva objektets namn på en lapp och sätta lappen med namn på objektet, som barnet ser 
omkring sig som stol, säng, bord, ram, osthyvel, diskbänk, ges barnet förståelse för sin 
omvärld och sin språkförståelse; en grund för läs- och skrivförståelsen, som exempelvis 
Svensson förespråkar och som även finns som en del i Montessoripedagogiken och 
Bornholmsmetoden. 

Vi har även arbetat med miljön som ”en tredje pedagog” (Warg 2008). I Lpfö (98/10) står; 
”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 
utformningen av miljön och planering av den pedagogiska verksamheten Lpfö (98/10 s. 12). 
Allt detta medför att barnen har möjlighet att självständigt välja aktivitet, material och få sina 
behov tillfredsställda (Nordin Hultman 2009). Flera författare poängterar vikten av miljön i 
förskolan och i vår undersökning har vi sett att det har haft en stor betydelse, på grund av att 
vi har utgått från en miljö som valts efter informanternas intresse. Vi anser dock att barnets 
identitet och språkutveckling påverkas hela tiden, under hela livet för individen. Hemmet 
spelar där en viktig roll, men barn behöver ibland en stimulerade miljö som utvecklar deras 
kreativitet, fantasi och förståelse för omvärlden. Det är därför vi medforskare i denna 
undersökning har valt att visa hur man kan använda miljön för att framställa 
artefakter/pedagogiska hjälpmedel, vilka kan användas som förstärkning av barnets 
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språkutveckling, och i förlängningen identitet, samt gör det roligt för barnet. Exempelvis att vi 
har framställt ”memorykort” som föreställer händelser från aktiviteter som barnen varit med 
och valt och varit med i som Leklandet och naturområdet. Nordin Hultman (2009) har kommit 
fram till att miljö, material och det pedagogiska innehållet har stor betydelse for barns 
uppträdande och hur de lär sig. Strandberg (2006) refererar till Vygotskij som menar att de 
traditionella utbildningsmiljöerna bör kompletteras med barnens närmiljö. Montessori menar 
att det ska vara en förberedd miljö som är betydelsefull för barnets fysiska, psykiska, 
intellektuella, sociala, känslomässiga och andliga behov. Detta poängterar även Pramling, 
Samuelsson och Sheridan (1999) som ser den pedagogiska miljön som både samspel mellan 
barn – vuxna och mellan barn och den atmosfär som finns i verksamheten.

Den fjärde grundläggande aspekten som Strandberg (2006) sammankopplar med det socio-
historisk och kulturella perspektivet är kreativiteten. Denna aspekt har vi i vår undersökning 
sett många exempel, på genom att vi utgått från barnens erfarenheter och egna intressen att 
välja det som de är intresserade av. I den miljön har de utvecklat en enorm kreativitet och de 
har använt sin fantasi. 

Den barnsyn som vi har förespråkat, är att barn är aktivt kompetenta, utforskande och ivriga 
att engagera sig i sin omgivning och värld (Åberg & Lenz Tanguchi 2005). Vi har i vår 
undersökning mött kompetenta barn som tagit egna initiativ utifrån olika erfarenheter, för att
både utveckla sin identitet och sitt modersmål. Flera av de forskare som vi refererat till i vår 
bakgrund talar om det kompetenta barnet, bl. a. Reggio Emiliafilosofin. Løkken m.fl.(2005) 
ser barnet som en fullvärdig människa och som en aktiv samspelare. Pramling Samuelsson 
och Asplund Carlssons (2005) syn på barnet är att barnet har inneboende förmågor och 
möjligheter. Detta visar de barn vi mött i undersökningen, exempelvis de kurdiska barnen som 
hittat metoder att lära sig sitt modersmål i sitt sammanhang nämligen att rita och berätta vad 
de varit med om. Åberg och Lenz Taguchi (2005) poängterar vikten av barnens delaktighet 
genom att pedagogen medvetet lyssnar på barn och låter dem vara delaktiga, vilket har skett 
när vårdnadshavare och pedagoger aktivt deltagit i barnens lärande av modersmålet. Vårt 
förhållningssätt till det kompetenta barnet i denna undersökning, kan praktiseras såväl i 
hemmet som i förskolan. Enligt Montessori (1989) kan vårdnadshavare ledas av de sensitiva 
perioderna. Dessa perioder är igenkännbara när barnet har en särskilt stark dragningskraft till 
en aktivitet, då det uppvisar en outtröttlig energi och ett passionerat intresse för aktiviteten 
eller omgivningen. I vår undersökning har vi valt att tillsammans med barn och deras 
vårdnadshavare besöka olika platser efter intresse för att barnen ska få ett rikt ordförråd i en 
kontext som de själva tycker är spännande men som ändå är välkänd. Utifrån denna miljö har 
vi baserat de språkutvecklande lekarna och de pedagogiska leksakerna. Om barnet tillåts att 
följa sin naturliga strävan lär sig barnet snabbare, enklare och med mer glädje (Montessori
1989). Allt som krävs av vårdnadshavaren är grundläggande respekt för barnet och dennes
aktiviteter. Vi har kommit fram till att vi som pedagoger måste förstå varje enskilt barn och 
det hon eller han vill ge uttryck för och ställa barnen inför konkreta problem, där de utifrån 
tidigare erfarenheter och kunskaper upptäcker nya och mer avancerade lösningar. Dessutom 
behöver vi aktivt organisera och strukturera barns erfarenheter på ett sådant sätt att de måste 
tänka och dra egna slutsatser, för att vi sedan ska gå in och hjälpa barnet i vidare 
tankeutveckling. 

Daun (1999) och Wellros (1998) talar om vikten av identitet och kontinuitet, vilket enligt 
författarna betyder att en person är densamme i olika sammanhang. Vi anser det vara av stor 
vikt att stärka denna upplevelse av identitet hos barnet. På många förskolor tenderar man att 
lyfta fram svenska värderingar, traditioner och förhållningssätt, men i de förskolor vi studerat 
lyfts barnets mångkulturella identitet hela tiden fram. Vi har sett det exempelvis när alla barn 
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får räkna på sitt språk eller när vårdnadshavare inbjuds att dela med sig av sin kultur genom 
att laga sin speciella maträtt från sitt land.

Identiteten som kurd är starkt förknippad med rätten att använda sitt modersmål, hos de 
vårdnadshavare i vår undersökning som haft problem i sin barndom att utöva sitt modersmål. 
De är starkt motiverade att deras barn lär sig både att tala och skriva på kurdiska. De har 
skapar en kulturell miljö där barnen får möjlighet att delta i olika kulturella event och där 
språket har en central plats. Detta kan refereras till György-Ullholm (2008) som menar att 
identitet handlar både om bekräftelse tillsammans med andra samt självidentifiering. För att vi 
inte ska avfärda barnets utforskande som banala utspel är det viktigt att vi visar barn hur de lär 
och att barnen kan tänka tillsammans (Åberg & Lenz Taguchi 2005). I studien har vi 
synliggjort lärandeprocessen och visar för barnen att de tillsammans kan komma på olika sätt 
som kan hjälpa dem att hitta lösningar. Detta bland annat för att få barnet att förstå hur 
olikheter ger en mångfald av idéer, tankar och handlingar i utforskande. Det är även 
spänningen mellan olika erfarenheter och synsätt som för utvecklingen vidare (Åberg & Lenz 
Taguchi). Enligt Lpfö (98/10) lyfts olikheter med fördel fram och görs till en tillgång i 
gruppen och blir en lärande drivkraft. Vi har haft en intention av att se varje barn och vad de 
har för behov, för att sedan kunna ta reda på mångfalden av tankar och försöka synliggöra 
dessa för barnen själva och för andra. I kulturföreningen, där de kurdiska barnen känner sig 
hemma och vistas under stor del av sin lediga tid, har vi utvecklat ett resurscentrum, dit 
pedagoger som barnen känner igen från förskolan kommer och där barnens och 
vårdnadshavarnas identitet inte bara respekteras utan värderas högt. Vi tror att detta skapar en 
positiv självkänsla hos barnen. Det gäller även de utflykter och aktiviteter som vi utfört 
tillsammans med barn, vårdnadshavare och pedagoger. 

Styrdokument i förskolan Lpfö (98/10) uttrycker att vi ska lyfta fram varje barns kultur och
bakgrund samt se olikheter som en tillgång. Begreppet identitet har belysts inom 
självpsykologi, konstruktivism, symbolisk interaktionism, utvecklingsfaser och som ett 
identitetsbyggande. Identitet måste förklaras på flera sätt för att vi ska få ett helhetsperspektiv, 
på grund av begreppets komplexitet. Undersökning tar stor hänsyn till denna komplexa bild 
av identitet. Hur individen uppfattar sig själv i relation till andra är kärnan i 
identitetsbyggandet och denna relation startar tidigt hos barnet i relationen till vårdnadshavare 
och familjen och på så vis internaliseras identitetsskapandet redan från barnets födelse 
(Sjögren 2003). Familjen och omgivningen är till hjälp i identitetsskapandet och individens 
självreflektion. 

Vad gäller två- och flerspråkiga personer blir den språkliga identiteten än mer komplex. 
Enligt Musk och Wedin (2008) täcker tvåspråkighet alla grader av hur mycket en individ 
behärskar ett språk. I vår undersökning har informanterna olika erfarenhet och förmåga att 
uttrycka sig på sitt modersmål respektive det svenska språket. Några av barnen behärskar 
både sitt modersmål och svenska språket väl och kan eller håller på att lära sig skriva på sitt 
modersmål. Vi har sett att vårdnadshavarens val av barnets ”förskolespråk” påverkar barnets 
språkliga identitet. En av familjerna som vi intervjuat berättar att de valt att prata arabiska 
hemma även om de inte har arabiska som sitt första modersmål. De behärskar även det 
svenska språket väl. De har dock haft problem med att prata arabiska hemma eftersom deras 
barn på något sätt verkat skämmas eller inte velat prata arabiska. Genom att vårdnadshavare 
och deras barn deltagit vid olika aktiviteter i vår undersökning och barnet lekt med andra barn 
som pratar arabiska, har den språkliga identiteten stärkts och barnet är nu intresserat och 
tycker att det är roligt att leka språklekar på arabiska. I de flesta fallen kompletterade båda 
språken varandra när barnen lärt sig båda språken samtidigt. Benckert m.fl. (2008) refererar 
till Lindberg (2002) som kallar fenomenet en additiv språkmiljö. Den kan förklaras på samma 
sätt som identiteten; den språkliga identiteten innebär en språklig jagidentitet, med andra ord 
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talarens självsäkerhet på båda språken, samt språklig självuppfattning. Lindberg (2002) menar 
att additiv tvåspråkighet kan ha en positiv kognitiv påverkan och främjar metaspråklig 
medvetenhet, genom att barnen tidigt lär sig språkets symboliska funktion, lär sig att växla 
mellan olika språk, ser fler lösningar på olika problem och kan uttrycka sig på olika sätt för att 
förklara samma sak. Författarna anser att det är av stor vikt att arbeta med barnens modersmål 
parallellt med svenskan så tidigt som möjligt. En additiv språkmiljö, menar Calderon (2004),
är en miljö där barnets språk och kultur tillåts och utvecklas.

I vår undersökning har vi sett vårdnadshavarnas viktiga roll när det gäller att stärka sina barns 
språk och identitetsutveckling. Enligt Benckert m.fl. (2008) har vårdnadshavarna en viktig 
roll när det gäller barns språkutveckling. Författaren framhåller vikten av att se 
vårdnadshavarna ur ett komplementärt synsätt, där förskolan och vårdnadshavarna 
kompletterar varandra och har en gemensam relation, exempelvis vid lösning av konflikter. Vi 
anser att Benckert m.fl. i denna fråga i stället borde utgå ifrån det som fungerar i relationer 
mellan vårdnadshavare och pedagoger, lyfta fram det positiva och se vårdnadshavarna som en 
resurs.  Problemet i relationen mellan förskolan och vårdnadshavare med annat modersmål än 
svenska är att samarbetet mest handlar om exempelvis att vårdnadshavarna inte har med sig 
regnkläder till sitt barn eller inte passar tider. Vi tror dock att detta beror på oförmågan att 
förstå andra kulturer. Även Lpfö (98/10) poängterar vikten av att det inom förskolan ska ske 
ett bra samarbete med vårdnadshavarna. I vår undersökning har vi märkt att vårdnadshavarna 
har upplevt en initial rädsla för att delta i vår undersökning och att de tidigare inte riktigt har 
förstått sin viktiga roll i att stärka sina barns identitets- och språkutveckling. I vår 
förundersökning har vi inte hittat många studier som belyser vårdnadshavarnas viktiga roll i 
sina barns lärande och flerspråkighet. Däremot finns det flertalet forskningsresultat som 
belyser flerspråkighet och modersmålsundervisning utifrån förskolans perspektiv och hur 
förskolan kan arbeta med flerspråkighet. Ett hinder i processen uppstår när kommunikationen 
sker envägs, det vill säga när vårdnadshavare ska informeras om och involveras i förskolans 
värld och inte vice versa. Svårigheter uppstår när det visserligen finns en önskan att ta reda på 
barnens bakgrund, flerspråkighet och kultur men när detta sker utifrån förskolans perspektiv. 
Exempelvis när man på vår samarbetsförskola menar att vårdnadshavarna bör ta med sig en 
saga, bok som deras barn tycker om, i stället för att ta reda på hur deras barn har utvecklat sin 
litteracitet i hemmet. Barratt-Pugh (2000) menar att det finns en trend att pedagoger 
uppskattar litteracitetpraktiker relaterade till de sätt som används i förskolan. Exempel på 
detta är att läsa böcker vilket har ändrats till att inkludera en hel mängd sätt att praktisera 
litteracitet hemma, exempelvis när man i familjen läser, tittar på TV program, spelar olika 
spel, spelar dataspel, skriver brev, deltar i sportarrangemang eller i olika religiösa och 
kulturella sammanhang. Sandbergs (2008) undersökning från Rinkeby, utgår ifrån att 
forskaren har en intention att uppmuntra vårdnadshavarna och att de är en resurs i sina barns 
lärande.

En teori som vi förespråkar i vårt examensarbete är ”emergent literacy”, som framhåller att 
förmågan att läsa och skriva är en pågående process som börjar redan vid födseln (Dahlgren 
m.fl. 2008). Barnet deltar aktivt och språkutvecklingen sker kontinuerligt i meningsfulla 
sammanhang.

Enlig Barratt-Pugh (2000) beskrivs den socio- kulturella språkutvecklingen, som enligt 
författarna delvis utvecklades av Boudievu (1977), att litteracitet är en sorts ”kulturellt 
kapital” (s.4). Barnet får vara med om många olika litteracitetsupplevelser som har olika 
status och mening i den kulturella kontext som barnet växer upp i. När barnet exempelvis 
kommer till förskolan känner barnet inte alltid igen sättet på vilket litteracitet presenteras. 
Barnens tidiga upplevelse av litteracitet blir inte tillgodosett. Det är därför enligt Barratt-Pugh 
viktigt att pedagoger tar till vara den rika sociala och kulturella grund i litteracitet som barnet 
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varit och är med om i deras hemmiljö. Den process som vi i vårt examensarbete har startat 
anser vi intressant, nämligen för att vi ger vårdnadshavare med annat modersmål än svenskan 
uppmuntran och redskap att påverka sina barns lärande. En av de somaliska vårdnadshavarna 
har upptäckt denna fantastiska roll de har att varje dag i naturliga sammanhang få påverka sin 
familjs framtid. Vi håller med Strandberg (2008) som påstår, att det är genom att engagera 
vårdnadshavaren som det blev det ett erkännande av multietnisk kompetens och gav tillbaka 
några samhällsmedborgare position och makt.

6.1. Slutsats och reflektion
Det vi har kommit fram till i vår undersökning, genom dessa möten, aktiviteter och 
observationer är att barnets identitet och språkutveckling stimulerats genom det perspektiv på 
lärande som Strandberg (2008) förespråkar och som är baserat på sociohistoriskt och -
kulturellt perspektiv. Vårdnadshavaren, pedagogen och det sociala samspelet med andra barn 
har haft betydelse för barnets språkutveckling och stärkande av identiteten, vilket flera av våra 
informanter har verifierat. Vi upplever att delaktighet alltid utspelar sig på en social plats i en 
aktivitet tillsammans med andra. Individen förstår sin verklighet genom sin kultur, sin miljö 
och de artefakter hon har tillgång till, men hon är samtidigt själv också en aktiv deltagare som 
är med och påverkar och skapar nya saker (1995). Vi har genom vår undersökning sett att de 
erfarenheter barnet har eller fått tillfälle att skaffa sig, har betydelse för hur barn tänker. Vi 
har sett att den pedagogiska atmosfären och pedagogens inställning till barns lärande, spelar 
en stor roll för barns medvetande om hennes eget lärande. Det är viktigt att komma ihåg att 
det handlar om ett utbyte. Möjligheter till utveckling finns inte endast i det man kan själv, gör 
själv, eller redan vet, utan genom det som man kan lära tillsammans med andra. Det är i 
interaktion med mer kompetenta ”medaktörer” som barn får möjligheten att utnyttja sin 
potentiella utvecklingszon Vygotskij (1978). 

”Det kompetenta barnet” kan kanske framstå som ett rikt barn, som kan utforska omvärlden, 
skapa förståelse och mening; ett barn som har möjligheter att knyta kontakter och 
kommunicera. Men hur barnet ska komma i stånd med detta kunnande, är inte enbart en 
förmåga hos det enskilda barnet, utan är en fråga om barnets relation till omvärlden. Det 
kompetenta barnet ligger alltså latent hos alla.

Vi har i vår undersökning kunnat möta barnet i det sammanhang som barnet lever i, vilket har 
gett det möjligheter att förstå sig själv och att synliggöra den personliga historien hos var och 
ett av barnen. Genom att vi har synliggjort detta, har vi stärkt barnets 
identifikationsmöjligheter och barnets kulturella ursprung (Lunneblad 2009). Vi har även i vår 
undersökning observerat att vårdnadshavarens identitet och självkänsla stärkts, i sin roll som 
expert på sitt barns lärande och språkutveckling. Allt detta har vi noga observerat, 
dokumenterat och diskuterat med våra informanter. 

Vi anser att barnets tidiga språkutveckling är av stor betydelse och där vårdnadshavaren spelar 
en viktig roll. Vi har kommit fram till att barnet från födelsen är oemotståndligt fascinerad av 
det mänskliga språket och att barnet älskar att höra när man talar till och med det. Den totala 
språkbehärskningen är nödvändig för att främja utveckling, enligt forskare, pedagoger och 
filosofer. Genom att vårdnadshavaren pratar, sjunger, läser, dansar, diskuterar och berättar 
med och för sina barn och låter dem ta del av sitt språk, sin tradition och sin kultur och 
skönheten i sitt modersmål, så hjälper det barnet att skapa sin personlighet och sitt intellekt. 
Vi har i denna undersökning velat stärka vårdnadshavaren i den viktiga roll de har. I vår 
undersökning har vi sett flera exempel på detta utfall. Ett exempel är den arabisktalande
vårdnadshavaren som vi intervjuade, som utstrålade en glädje och motivation över att få 
möjlighet att vara med och påverka sina barns framtid genom att prata arabiska med sina barn. 
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Hon hade tidigare inte varit medveten om betydelsen av modersmålet, eftersom hon trott att 
det viktigaste för hennes barn har var att det ska lära sig svenska.

Hemmet är den viktigaste förberedande miljön för barnet. Även om det skiljer sig mycket från 
förskolan rent materiellt är det betydande, eftersom det erbjuder stöd till barnet. 
Vårdnadshavare påverkar sina barn mer än någon annan och med vårdnadshavare som 
referenser skapar barnet sin syn på livet. Vi har i vår undersökning sett det som Montessori 
(1989) och Vygotskij (1978) förespråkar, nämligen att när barnet vistas i en miljö där det 
tillsammans med andra får upptäcka vad som finns i miljön, för att sedan bearbeta intrycken 
efter sina intressen, genomgår ett lärande. De pedagogiska lekarna och spelen som skapas i
denna miljö blir hjälpmedel för att utveckla språkmedvetandet hos barnet och barnets ord och 
begreppsförståelse. Tillsammans med barnet utforskar dess vårdnadshavare omvärlden med 
samma förundran och glädje som barnet. När vårdnadshavaren lär barnet genom vardagliga 
handlingar, förmedlar vårdnadshavaren barnet sina egna erfarenheter och värderingar, som sår 
frön till barnets fortsatta identitetsutveckling.

7.1. Fortsatt forskning
Vi önskar att vidare forskning ska kunna utvecklas utifrån denna studie, exempelvis en vidare 
samverkan mellan vårdnadshavare och pedagoger i förskolan, där utgångspunkter är 
kulturförståelse och vidare förståelse för modersmålets utveckling. 

7.2 Didaktik
I denna studie har vi tillsammans med informanterna kommit fram till en metod som vi vill 
kalla Kontextmodellen. Denna modell utgår från gruppen med informanter som upptäcker, 
utforskar, arbetar, skapar, berättar och lyssnar till varandra utifrån det som finns i närmiljön 
och gruppens intressen. Informanterna dokumenterar och är ständigt närvarande med nya 
utmaningar och försöker bli allt bättre lyssnare. Det handlar även om förhandling, det vill 
säga att inte bara lyssna på varandra utan också vara beredda på att släppa in främmande 
tankar och synsätt i sitt eget tänkande. Kontextmodellen innebär att barnet ses som en individ 
(subjekt) med en egen historia och egen social kontext, vilket gör familjen till en värdefull 
del. Vi ser olikhet som ett värde; en positiv men också utmanande utgångspunkt att arbeta 
med, eftersom konflikter, gränser och skillnader utgör möjligheter för möten och lärande. Vi 
vill hålla en osäkerhet levande och inte slå fast sanningarna en gång för alla. Utifrån denna 
kontext utvecklar vi pedagogiska leksaker och spel som är inspirerade av ett urval av 
pedagogik, metoder och arbetssätt. 

Denna Kontextmodell kommer vi att beskriva vidare om inom projektet Allmänna Arvsfonden 
och hoppas att metoden kommer att användas i hem, förskola och i samarbete mellan hem och 
förskola. Förskolan kan ta vara på och utnyttja de resultat vi kommit fram till i vår studie och 
dra nytta av den kompetens och kapacitet som vårdnadshavare besitter samt se till att lärandet 
sker i barnens närmiljö, utifrån deras intressen och erfarenheter. Vi önskar även att 
vårdnadshavare ska få del av de kunskaper som finns i förskolans verksamhet om barns 
språkutveckling för att stimulera barnens modersmål vidare i sin hemmiljö.
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Bilaga 1. Informationsbrev till föräldrar

Projekt med förskolebarn och deras föräldrar/vårdnadshavare med annat 
modersmål än svenska

Arvsfonden och Youth Kids International 
i samarbete med 

organisationer och förskolor

Till förskolebarn och vårdnadshavare.
Vi vill börja med att skriva att vi ser framemot att tillsammans med Er och Era barn få delta i 
detta projekt samt vårt examensarbete. Som pionjärer i detta projekt kommer vi att skapa 
läromedel och böcker, som vi tror kommer att spridas i Sverige och till andra länder.

Ni som vårdnadshavare är de viktigaste i barnets liv. Det är Ni som lägger grunden för barnets 
identitet och språkutveckling. En stor del av Ert barns identitet handlar just om Ert språk och 
Era kulturer. Målsättningen med detta projekt är att tillsammans med Er ta till vara, stärka och 
utveckla barnet identitet och språkutveckling.      

Detta ska praktiskt ske genom att Ni barn, vårdnadshavare och vi pedagoger väljer ut en miljö 
efter intresse som Ni vill besöka, upptäcka och dokumentera, videofilma och fotografera.  
Tillsamman arbetar vi sen vidare med denna miljö genom att samtala om de vi varit med om, 
titta på video, fotografier, skapa modeller, spel och pedagogiska leksaker. Detta arbete 
kommer framförallt ske på Ert modersmål men även på svenska. Ni kommer sedan leda detta 
projekt vidare och sprida detta efter Era tankar och idéer. Ni ska även kunna använda Ert 
skapande av spel och pedagogiska leksaker i Ert hem. 

Inför vårt första möte vill vi att Ni barn och vuxna svarar på dessa 11 frågor.
1. Jag heter
2. Jag är född i §
3. Jag bor i 
4. Jag är __år
5. Jag tycker om 
6. Jag tycker inte om
7. Jag skulle vilja se
8. Jag skulle vilja höra
9. Jag skulle vilja känna
10. Jag vill åka till
11. Jag skulle vilja önska 

Ni vårdnadshavare ställ dessa frågor till Era barn och fyll själva i de frågor som barnet ej 
svarar på.

Mvh Barbro Walhäger och Johanna Forslund

Diarie nr 2012-
0637-bertil
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Bilaga 2.  Avtal med vårdnadshavare

Projekt med förskolebarn och deras föräldrar/vårdnadshavare med annat 
modersmål än svenska

Arvsfonden och Youth Kids International 
i samarbete med 

organisationer och förskolor

Samarbete mellan vårdnadshavare, barn och Youth Kids International 
(YKI)
Ni som vårdnadshavare och barn är de viktigaste medarbetarna i detta projekt. Tillsammans 
med Er så kommer vi arbeta med detta projekt som vi fått medel av från Arvsfonden. Vi YKI 
är ytterst ansvariga för detta projekt som också innefattar ett examensarbete som utför av 
Barbro Wallhäger och Johanna Forslund. Vi alla har tillsammans som målsättningen att skapa 
läromedel genom detta projekt. 
I detta projekt kommer vi tillsammans besöka olika platser och miljöer, som kommer 
dokumenteras genom kamera och videokamera. Allt som Ni vårdnadshavare och barn finns 
med på som personer i foton och videofilm som ska publiceras, kommer vi först visa Er, för 
Ert godkännande. Ni vårdnadshavare och barn kommer vara anonyma i detta projekt. Inga 
namn kommer nämnas. Och om Ni önskar kommer vi inte ta direkta foton och 
videoinspelningar på Er och Era barn utan endast på sammanhanget. 

Vi vill att Ni vårdnadshavare och barn godtar YOUTH KIDS och examensarbetes avtal.

# Vi godtar att projektet dokumenterar oss, vi har inge emot att vi syns på foto och videofilm. 

# Vi vill inte att vi syns som person på foto och i videofilm utan att endast sammanhanget 
dokumenteras genom kamera och videokamera.

Datum 

vårdnadshavarens underskrift vårdnadshavarens namnförtydligande

Med vänlig hälsning

Maurice Levin. Ordförande i YKI      

Barbro Wallhäger. Projektledare/examensarbete. 

Johanna Forslund. Projektledare/examensarbete. 

Diarie nr 2012-
0637-bertil
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Bilaga 3 Brev till förskolor

Projekt med förskolebarn och deras föräldrar/vårdnadshavare med annat 
modersmål än svenska

Arvsfonden och Youth Kids International 
i samarbete med 

organisationer och förskolor

Till förskollärare anställda på ______ förskolenhet.

Hej
Tillsammans med Er har vi fått ett projekt av Arvsfonden. I projektet involverar vi 
vårdnadshavare till barn med annat modersmål än svenska, för att stärka barns identitet och 
språkutvecklingen.  Vi är så glada att vi får ha Er som samarbetspartner, på grund av Er rika 
erfarenhet av denna målgrupp.
Vi kommer kontinuerligt uppdatera projektet samt informera Er. Som del av detta projekt 
finns även vårt examensarbete. Vi vill därför be Er redan nu att hjälpa oss att svara på denna 
fråga.
Hur arbetar Ni för att stärka identiteten och språkutvecklingen hos barn med annat 
modersmål än svenska?

Med Vänlig Hälsning

Barbro Wallhäger Johanna Forslund

Projektansvariga för Youth Kids International, samt studerande på Högskolan där vi skriver 
vårt examensarbete på avancerad nivå.

Diarie nr 2012-
0637-bertil
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Bilaga 4 Brev till vårdnadshavare
Projekt med förskolebarn och deras föräldrar/vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska
Arvsfonden och Youth Kids International 

i samarbete med 
organisationer och förskolor

Språkinlärning för förskolebarn
Till vårdnadshavare
Hej
Vi är så glada över att få börja en spännande resa med er då vi tillsammans ska försöka stimulera era 
barns identitet och språkutveckling. Ni är experter på era barns modersmål och vi har med oss kunskap 
om hur barn är och lär.

I vår upptäcktsresa tillsammans ska vi inte bara arbeta med barnets språk utan även med matematik 
och förståelse för barnets omvärld.  Vi vill som forskning påvisa att det är viktigt att ha ett starkt 
modersmål för att kunna utveckla ett bra andraspråk för att klara sig lättare i skolan. Tillsammans med 
er vill vi framställa metoder och läromedel som kan användas i förskolan och i hemmen. 

Många av barnen som inte får utvecklas i sitt modersmål, har luckor i sitt modersmåls bas och språkets 
uppbyggnad. Det gör det sen svårare att lära sig ett andraspråk och risken finns att modersmålet 
avstannar (Calderon, 2004). Utan undervisning i sitt modersmål får barnet inte ett tillräckligt 
nyanserad språk. När barnet ges möjlighet att behålla och utveckla sitt modersmål parallellt med sitt 
andraspråk kommer språken att komplettera och berika varandra. Detta kallas för en additiv språkmiljö 
en miljö där barnets både språk och kultur tillåts och utvecklas (Calderon 2004). Om barnet har ett 
utvecklat modersmål får barnet lättare att tillägna sig ett nytt språk. Detta betyder att språk stöder 
varandra.

Synen på språkutveckling hos barn har förändrats under åren. Och dessa olika synsätt har påverkat hur 
barns språkutveckling äger rum. Ett synsätt har varit att barn skulle ha nått en speciell ålder innan de 
kunde lära sig läsa. Under 1970 talet ansåg flera forskare att förmågan att läsa och skriva började 
redan vid födseln. Familjen blev viktig och skulle se till att barnet fick stimulans. Den teori som vi 
förespråkar är en socio- historisk och kulturell språkutvecklingen. Där får barnet vara med om många 
olika språkliga upplevelser i den miljö som barnet växer upp i. Så språkupplevelserna i hemmiljön blir 
en del av barnets identitet (Barratt-Pugh C 2000). Genom att delta i sociala och kulturella 
sammanhang utvecklas barns intresse för texter och bilders innebörd.  Språket förmedlas till 
omgivningen genom att de deltar, bidrar, skapar, och kommunicerar.  Barn lär sig språket i samspel 
med sin omgivning, där barnet agerar som en aktör. De människor som finns i barnets närhet är 
delaktiga i barnets språkutveckling (Björklund 2009). Flera undersökningar visar att barn som fått 
språkstimulering i sitt modersmål av sina vårdnadshavare utvecklar ett bättre språk (Svensson 1998). 

Vi vill här ge de första idéerna om hur barn utvecklar sitt språk. Dessa idéer kommer från olika teorier, 
material och undersökningar bland annat Montessori pedagogiken, Reggio Emilia filosofin, 
Språklekar, Bornholmsmetoden och har även sina rötter i Läroplan för förskolan i Sydafrika och i de 
läromedel som jag Barbro Wallhäger (1997) (2006) varit med och skrivit. De redskap och metoder 
som vi tillsammans utvecklar i detta program kommer att hjälpa barnet att utveckla sitt eget 
modersmål, men även hjälpa ert/era barn att utveckla det svenska språket. Använd ert modersmål när 
ni utför dessa lekar.
Med vänlig hälsning

Johanna och Barbro

Referenser: Barratt- Pugh C, (2000) the socio-cultural context of literacy learning, Edited by Barratt- Pugh
C. Björklund, E. (2008) Att erövra litteracitet – Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan. 
Göteborg: Acta universitatis gothoburgensis.
Calderon, L. (2004). Myndigheten för skolutveckling: Komma till tals flerspråkiga barn i förskola. Stockholm: Liber Svensson, A-K. (1998). 
Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur

Diarie nr 2012-
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Wallhäger, B & Said, A.(1997). Handbook for Pre-schools, Kijabe Press Nairobi, Wallhäger & Njenga Manuel for teacher training South 
Africa.

Inledning
Barn lär sig genom att används sina sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Vi beskriver 
här några av de aktiviteter ni som vårdnadshavare kan göra med era barn. Vi kommer att 
göra fler av dessa aktiviteter då vi träffas. Ni kan redan nu välja ut några av aktiviteterna och 
sedan berätta för oss hur det går. Många av lekarna kan utföras när som helst i vardagen, 
när ni äter, handlar, är ute och går eller leker med barnen. 

Höra/ Lyssna
q Barnet behöver få många möjligheter att prata med er som 

vårdnadshavare. Redan när barnet är i sin mammas mage kan barnet 
höra och känna igen språkmelodier och det som händer runt omkring 
barnet. 

q Innan barnet själv kan prata förstår det vad ni säger till dem. Det är därför viktigt att prata 
med barnet och nämna olika saker i närheten som de känner igen och att tidigt läsa 
böcker med barnet. Använd enkla ord.

q Förskolebarnet tycker om att lyssna till berättelser och sagor och att ni läser, sjunger och 
lär dem ramsor och rim.

q Exempel på ramsor

q Lyssna till olika ljud i närheten: Säg åt barnet att vara helt tysta och lyssna på vad de kan 
höra. Exempelvis, en bil som kör, vatten son rinner eller en klocka som tickar. 

q Träna barnet på att lyssna när någon annan berättar eller pratar.

q Säg åt barnet att utföra något uppdrag. Exempelvis att hämta tidningen, ett glas, eller en 
bok. Låt det bli som en lek. 

q Lyssna på olika ord: Exempelvis namn på familjemedlemmar. Vilket ljud börjar orden på? 
Exempelvis ett barn heter Markus. Fråga viket ljud som Markus börjar med och om det 
finns något annat som börjar på samma ljud/bokstav. 

q Nämn namnet på ett föremål i närheten. Låt barnet springa/gå till föremålet. Gör det till en 
tävling om fler barn är med.

q Tala med barnen om olika lägesord (prepositioner) på, under, över, inne, i, bredvid. Låt 
barnet lägga exempelvis en leksak, på, under, bredvid ett bord eller i en låda. 

q Lyssna på enkla meningar och räkna orden i meningarna. Exempelvis i meningen, ”Jag 
heter Lisa” finns tre ord. Låt barnet ta fram tre saker exempelvis klossar, gosedjur eller 
lego och lägg dem på rad. Upprepa meningen och låt barnet samtidigt räkna och ta på 
varje kloss eller gosedjur.

TVÅ SMÅ HÄNDER
Två små händer
Knacka, knacka, knacka
Två små händer
Vinka, vinka, vinka
Två små händer
Klappa, klappa, klappa

MIN MORGON
Jag vaknar på morgon
Jag tvättar mitt ansikte
Jag borstar mina tänder
Jag dricker ett glas mjölk

Sen springer/åker jag till 
förskolan
(KAN ÄNDRAS SÅ ATT DET 
PASSAR DITT BARN)
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buss

buss

Tala
q Uppmuntra barnet att prata. 

q Barn tycker om att ställa frågor, lyssna på dem.
q Låt barnet återberätta sagor, säga efter rim och ramsor.

q Titta på bilder tillsammans, gärna foton som ni tagit. Låt barnet berätta vad det ser.

q Uppmuntra barnet att uttrycka sina känslor, hitta på egna berättelser.
q Använda språket i lek, delta i dialoger, samtal.

q Upptäck tillsammans vad ni ser i barnets närhet exempelvis, olika kroppsdelar, 
klädesplagg, vad som finns i hemmet, stol, bord, kniv, gaffel, glas. Gör likadant när ni är 
ute i parken, i affären, åker bil. Gör det till en lek. Detta är viktigt och hjälper ert barn att 
förstå sin omgivning och få ordförråd. När ert barn är lite äldre kan ni fråga dem om de 
kan hitta ord som börjar på en speciell bokstav eller ljud. Börja gärna med barnets och 
era namn. Exempelvis om barnet heter Lisa. Fråga om det kan hitta saker som börjar på 
L. Barnet kan sedan börja känna igen ljud som finns i slutet av ord.

q Lyssna på ords stavelser. Exempelvis ba na ner Räkna stavelserna och klappa till.

q Lek sorteringslekar med barnen då de sorterar saker som är lika i samma hög. Detta kan 
göras även med leksaker, kläder när de ska städa. Nämn vad sakerna heter. 

Lek charader med barnet. Utför olika handlingar exempelvis, spring, hoppa, sitta, kryp. 
Låt barnen gissa vad ni gör. Låt barnet göra likadant och ni ska gissa vad det gör. Låtsas 
även att ni exempelvis utför olika yrken exempelvis, bakar- bagare, klipper håret - frisör 
etc.

Gör olika grimaser som visar ilska, glädje, förvåning. Låt barnet gissa hur ni känner er. 
Uppmuntra barnet att göra samma sak och ni gissar hur det känner.

q Prata med barnet på kvällen vad ni har gjort under dagen. Låt barnet berätta.

Se/läsa
q Innan ert barn kan lära sig läs bokstäver och ord behöver det 

träna sin visuella förmåga vilket betyder att träna sin förmåga att 
se skillnader och likheter. Under vår resa tillsammans kommer vi 

att leka många lekar som tränar barnets visuella förmåga. 

q Observera vad som finns i barnet närhet. Låt barnet se, känna, lukta, smaka på många 
olika saker. Tala om vad de heter och låt barnen repetera

q Låt barnet titta i böckerna på bilder och text när ni läser en bok. Barnet börjar förstå att ni 
läser från texten i boken.

q Titta på bilder och foton tillsammans. Använd gärna foton där de 
själva är med eller enkla bilder från bilderböcker. Observera 
tillsammans vad som man kan se på bilderna.

q Sätt upp lappar med ord på objekt som finns i barnets närhet. 
Exempelvis, sätt en lapp där det står bord, sätt lappen på bordet en 
lapp med ordet stol, sätts på stolen, lampa sätt på lampan. Skriv med 
små bokstäver. Barnet lär sig läsa ordbilden att orden bord ser 
annorlunda ut än stol etc. Lek med barnet genom att ta ner exempelvis 
två ord och lär barnet sätta upp det igen på rätt objekt.

q Skriv lappar på barnens klädlådor, leksaker. Exempelvis klossar, lego, 
dockor, stumpor, skor.
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q Gör bildkort med olika objekt som barnet känner igen med ordet skrivet under. Gör ett 
ytterligare kort där det bara står ordet. Låt barnet matcha ordet med bildkortet. 

Tänka/Resonera
Vilken är inte likadan?

Ta fram eller visa olika objekt. Ett är inte lika de andra. Fråga barnet vilken är
inte likadan.

Exempelvis. Kannan är inte lik de andra. Börja med enkla objekt i barnet vardag. Det kan
sedan ändras till kort eller bild på objektet och sedan till orden eller bokstäver. 

Ta bort den som inte hör ihop

Denna lek kan lekas med många olika objekt och lekas överallt. Ta fram saker som hör ihop
eller inte. Låt barnen tala om vad som ska bort. Det kan finnas många olika svar. Låt barnen

hitta på olika saker och låta er gissa. Använd objekt från vardagen.

Fatet ska bort för det är inte kläder.     Båten ska 
bort för den 
har inga hjul

Hitta en likadan.

Ta fram två likadana objekt. Blanda dem. Låt barnen rita ett streck eller visa med fingret vilka

som hör ihop.

mugg mugg kanna mugg 

löv         blomma

blomma     sten

sten           löv
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Vad är det som fattas.
Rita två bilder. På en bild fattas något. Exempelvis en dörr på ett hus. Låt barnen gissa.

Kims Lek
Ta fram fyra eller sex olika objekt som barnen känner igen. Låt barnen berätta vad de heter.
Lägg ett tyg över objekten. Barnen ska nu komma ihåg vad som fanns under tyget. 

Memory
Gör 8-12 kort med olika bilder på. Med två av varje kort så de blir par. När barnen kan spela 
med några kort kan man göra fler kort upp till 15-20 kort. 

Lägg korten upp och ner. Blanda dem. Flera spelare kan vara med. En vänder nu två kort så 
alla kan se vad det är på korten. Om spelaren fått upp två lika kort får de korten och kan 
försöka igen. Om inte ska spelaren lägga tillbaka korten igen upp och ner och nästa spelare 
får försöka. Den spelare som fått flest kort vinner. 

Pussel

Klipp eller skär itu en bild eller teckning till puzzel

OBS 
När vi träffas ska vi göra flera av dessa spel tillsammans av det som 

finns i er närhet. Om ni vill ta kort på saker som finns i ert barn 
närmiljö kan vi skriva ut dem på vår skrivare och göra spel av dem när 

vi träffas

Lycka til

s
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Bilaga 5 Metodbok
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INLEDNING
Detta metodhäfte är en del av vårt examensarbete  Samlärande i en additiv språkmiljö och är
även en del av projektet Identitet och språkutveckling hos barn och vårdnadshavare med an-
nat modersmål än svenskan fonderat av Allmäna arvsfonden. Examensarbetet syftar till att
undersöka hur flerspråkiga barn kan stärka sitt modersmål och sin identitet. Vi har studerat vad
forskningen har kommit fram till när det gäller flerspråkighet, vårdnadshavarens roll och hur
barns identitet och språk kan utvecklas.

En av slutsatserna i examensarbetet är att det främsta lärandet sker när barnet vistas i en miljö
där barnet tillsammans med vårdnadshavare upptäcker och undersöker vad som finns i miljön
och sedan bearbetar intrycken. De pedagogiska materialen, leksakerna och spelen som kan
utvecklas i denna miljö blir bra hjälpmedel för att utveckla språkmedvetenheten hos barnet.
Barnets ord och begreppsförståelse blir styrkt i användandet av modersmålet, och blir även en
hjälp i lärandet av ett andra språk. Vi har även kommit fram till att språkutvecklingen har stor
betydelse för barnets identitetsutveckling.

Metodhäftet är skapat i sammarbete med barn och vårdnadshavare från, en kurdisk, somalisk
och arabisk språkgrupp. Vi har tillsammans kommit fram till tips och ideér om hur barnens språk
och identitet kan stärkas.  Vi har träffats i smågrupper och utgått från vad barnen haft för
intresse och idéer om vad de önskade att göra tillsammans i gruppen. En grupp var på utflykt
med häst och vagn, en grupp var på ett lekland och den tredje gruppen upptäckte vad som
fanns i ett hem. I vårat arbete med grupperna har vi alla varit medupptäckare och pratat på
modersmålet och svenska om vad vi sett och upplevt. Utifrån det vi sett och upplevt har vi
utvecklat olika material, spel och språklekar för att stärka både modersmålet och det svenska
språket.

Metodhäftet är uppdelat i en teoretisk del och en praktiskt del. Det innehåller även en återgivning
av våra möten med språkgrupperna.

Idéerna och tipsen i den praktiska delen kan utföras i hemmen, förskolan eller tillsammans med
andra barn eller vuxna. Börja med det barnet redan vet, kan och uttrycker. Utmana och utforska
barnets egna erfarenheter och förståelse av sin omgivning. Barn lär sig genom att använda sina
sinnen syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Många av lekarna som vi föreslagit i metodhäftet kan
utföras när som helst i er vardag, när ni äter, handlar, är ute och går eller leker med barnen.
Utför övningarna och lekarna på ert modersmål. Utifrån detta sker ett lärande.

De redskap och metoder som vi tillsammans utvecklar i detta metodhäfte kommer att hjälpa
barnet att utveckla sitt eget modersmål, men även bistå barnet att utveckla det svenska språket.

Den barnsyn som vi har förespråkat, är att barn är aktivt kompetenta, utforskande, och ivriga
att engagera sig i sin omgivning och värld (Åberg & Lenz Tanguchi 2005).

Johanna Forslund och Barbro Wallhäger



TEORETISK BAKGRUND
Vi vill här försöka beskriva delar av den teoretiska bakgrunden som ligger till grund för
metodhäftet.  Först skriver vi om flerspårkighet, sen identitet, vårdnadshavarens viktiga roll för
barnets identitet och språkutveckling, vidare nämner vi något om barns språkutveckling samt
lärande. Slutligen ger vi en sammanfattning av det perspektiv och de teorier som ligger till grund
för vårt metodhäfte.

Metodhäftet inspireras av några olika teorier, exempelvis Montessori pedagogiken, Reggio Emilia
filosofin, Bornholmsmetoden och även “Manual för lärarutbildning för förskolan i Sydafrika”
(Wallhäger och Njenga 2006). Vi styrs av Läroplanen Lpfö 98 Reviderad 2010 samt Sydafrikansk
läroplan 2005

Flerspråkighet
Barn som inte får utvecklas i sitt modersmål, kan få luckor i basen av sitt modersmål vilket för
med sig att språkets uppbyggnad hämmas. Det gör det sen svårare att lära sig ett andraspråk
och risken finns att användandet av modersmålet avstannar. När barnet ges möjlighet att behålla
och utveckla sitt modersmål, parallellt med sitt andraspråk, kommer språken att komplettera
och berika varandra. Detta kallas för en additiv språkmiljö, en miljö där barnets alla språk och
kulturer tillåts och utvecklas. När barnet har ett väl utvecklat modersmål får barnet lättare att
tillägna sig ett nytt språk (Calderon 2004).

Identitet och språkutveckling
Språkutvecklingen och identitet hör ihop vilket även är viktigt för barnets  självkänsla. Barnet
utvecklas när det behärskar sitt språk. Bergöö (2009) skriver att språkutveckling hos ett barn
har stor betydelse för hur barnet ska klara sig senare i livet. Hon menar vidare att språkutveckling
bör ske i sammanhang som engagerar barnet.

Vårdnadshavarens roll
Vårdnadshavarna har en enorm viktig roll i sina barns identitet och språkutveckling. Flera
undersökningar stödjer detta.  Hemmet och där barnet känner sig trygg är en viktig miljön för
barnet. Vårdnadshavarna påverkar sina barns utveckling mer än någon annan vuxen.

Språkutveckling hos yngre barn
Barn uppnår sina kunskaper genom att öva på att  iaktta, härma, känna och lyssna.  De prövar,
misslyckas, ramlar, reser sig, hoppar, klättrar, har sönder, sätter ihop, pillra, klämmer, kladdar,
viker, river, vänder ut och in och upp och ner, med andra ord barn undersöker sin omvärld
genom sina sinnen. Vårdnadshavare och pedagoger måste leda detta undersökande vidare.
Lärandet behöver bli tydligare för barnet och få en struktur. Barnet behöver begrepp för att
kunna uttrycka sig samt ett rikt ordförråd. Vad barnet dessutom behöver är ett självförtroende.
Våra idéer och tips på identitetsstärkande och språkutvecklande material är medel som ger
uppmuntran och en känsla av delaktighet för barnet. Vi arbetar aktivt med föremålen i barnets
närmiljö och att benämna de olika orden. Klassificera och sortera intryck, förfina barnets sinnen,
abstraktera från de konkreta materialet till den mer abstrakta nivån. Metodhäftet kan användas
för att ge barnet stöd för tanke och språk, vilket också ger möjlighet att använda och utveckla
sin fantasi och kreativitet. Ideerna berikar barnets inre liv och stärker barnets självkänsla och
självtillit. Idéerna ger även lustfylld träning av motoriken,  iakttagelseförmågan och
koordinationen mellan öga, hjärna och hand. Barnet behöver logiska uttrycksmedel och här är
vårdnadshavarnas roll en oerhört viktig del för barnets identitet och språkutveckling.

Barnet är med om många olika språkliga upplevelser i den miljö som barnet växer upp i.
Språkupplevelser i hemmiljön blir en del av barnets identitet . Genom att barnet deltar i sociala
och kulturella sammanhang utvecklas barns intresse för bilders och texters innebörd (Barratt-
Pugh 2000). Bilden har en stor betydelse för barnets språkutveckling, barn läser bilder. När



barnet får koncentrera sin “läsning” på bilder skapas intresset till texter. Samma förmåga som
att kunna läsa bilder förs över genom att känna igen bokstäver och hela ord. Att “läsa” ordbilder
på hela ord kallas enligt författarna Dahlgren och Gustafsson (2008) för “ordbildsmetoden” eller
“helordsmetoden”. De menar även att barn börjar hantera skrivsituationen när barnet lär sig
skriva sitt namn och låtsas skriva vilket betyder att de “skriver” textrader som bara barnet kan
förstå.  Dahlgren och Gustafsson refererar även till Bornholmsmetoden, en metod för språklig
medvetenhet.

Svensson (1998) talar om vikten av språklig medvetenhet hos barn, vilket enligt författaren
betyder att barnet lägger märke till hur språket är uppbyggt och att barnet lär sig urskilja hur
språket är uppdelat i mindre delar. Det anknyter till förmågan att bortse från språkets betydelse
och skifta uppmärksamhet till språkets form, alltså inte på vad som sägs utan hur något sägs.
Barnet uppfattar till en början endast ordets betydelse och själva budskapet. Genom lekar och
övningar kan barnet få hjälp att nå sin språkliga medvetenhet. När man tränar språklig
medvetenhet är det lämpligt att gå från helheten till delarna, genom att kunna dela upp
språkflödet i allt mindre delar, från meningar till ord, från ord till stavelser och slutligen till språkets
minsta delar, språkljudet.

Barns språk utvecklas när barnet får skapa egna texter som intresserar barnet, därför är det
viktigt att språkutvecklingen sker genom lek och samtal utifrån barnets erfarenhet och intressen.
Språkutveckling bör ske i sammanhang som engagerar barns självkänsla (Bergöö 2009).

Socio- historiskt och kulturellt perspektiv
Det perspektiv som vi förespråkat i vårt examensarbete och som vi anser ligger till grund för en
individs utveckling och lärande är det socio- historiska och kulturella perspektivet. Vygotskij
(1978) förklarar begreppet med att “det är i samverkan med andra människor och kulturer som
individen utvecklas”. Barnet föds in i en kulturell gemenskap och i samverkan med denna
gemenskap läggs grunden för barnets utveckling.  Strandberg (2006) refererar till Vygotskij som
beskriver fyra tolkningar av lärandet utifrån ett socio- historiskt och kulturellt perspektiv vilka
är den sociala interaktionen, hjälpmedel och  verktyg, miljön och kulturen samt det kreativa hos
barnet.

Den sociala interaktion  i samverkan mellan barn och vuxna och mellan barn och barn. Sociala
relationer i samverkan är en förutsättning för intellektuell utveckling. I samspel mellan vuxna
och barn skapas möjligheterna till tänkande tillsammans, för att barnet sedan ska agera och
tänka själv. Vi har i vår studie observerat att barn lär av varandra , i för dem, meningsfulla
sammanhang. Vårdnadshavarna kan även stimulera barnets nyfikenhet och upptäckarglädje
genom att låta barnen forska, pröva sina egna teorier och inte ge färdiga svar till barnen.

Barnen behöver hjälpmedel och verktyg för att lära sig nya saker. Dessa hjälpmedel,  hjälper till
att lösa problem, tänka eller utföra olika utmaningar. De hjälpmedel som vi använt oss av i
detta metodhäfte är pedagogiska leksaker, material och spel. Vi har använt oss av det som är
intressant för barnen i sin närmiljö, exempelvis memory-kort med fotografier från de olika platserna
som barnen och vårdnadshavarna besökt och ord-kort med objektets namn på, som sätts på
objekt i barnets miljö exempelvis ett ordkort där det står ordet stol som sätts fast på stolen.

Det tredje perspektivet på lärandet är betyldensen av miljön och kulturen. Barnet finns i världen
och är en del av världen och kulturen. Vygotskij (1978) talar om att kulturen inverkar på barnet.
Hjärnan och barnets inteligens kan inte utvecklas utan sin kultur. Flera undersökningar stöder
miljöns betydelse för lärandet. I vår studie har vi utgått från miljöer som valts efter barnets
intresse. Hemmet är en viktig miljö, men barn behöver ibland ännu en stimulerande miljö som
utvecklar deras kreativitet, fantasi och förståelse för omvärlden.

Den fjärde aspekten som Strandberg (2006) sammankopplar med det socio- historisk och
kulturella perspektivet är kreativiteten. Denna aspekt har vi sett många exempel på i vår studie
genom att vi utgått från barnens erfarenheter och egna intressen att välja det som de är
intresserade av.



Kurdiska språkgruppen
Vi åkte till ett naturområde, först med buss. När vi gick av bussen väntade
en person med hästen Berta och en vagn. Vi fick sitta i vagnen och Berta
förde oss till naturområdet där det fanns djur att titta på och en eld där vi
kunde grilla korv. Under resan med bussen och under resan med häst och
vagn pratade vi om vad vi såg och barnen tog kort. Vi åkte förbi Rådhuset
som de fotade mycket. De tog även kort på hus, affärer och en skylt för
gångtrafikanter.

Vi åkte genom bostadsområden och skogen. Barnen tog kort på en
gärdesgård, på hästen Berta, på träd och stenar . Vi pratade hela tiden om
vad vi såg tillsammans med barn och  vårdnadshavarna .

Under den avslutande korvgrillningen samtalade vi om dagens intryck och
vi fick en intressant berättelse från en av vårdnadshavarna som berättade
väldigt spännande om eldens betydelse för dem i deras kultur. Därför kastade
vi inte in skräp i elden. Tillsammans tog vi sedan en promenad till bussen och
upptäckte hela tiden olika saker under promenaden.

Efter besöket i naturområdet med den kurdiska språkgruppen träffades
vårdnadshavare, pedagoger och barn för att se fotografier och samtala
om vad vi varit med om. Flera av fotografierna skrevs ut, laminerades och
gjordes till memory-spel. Barnen, vårdnadshavarna och pedagoger hjälptes
åt med att klippa ut memory-kort som föreställde olika händelser från
besöket till naturområdet. Där fanns hästen Berta, fåren, elden, hjulen på
vagnen och husen vi åkte förbi.

Vi tittade även tillsammans på fotografierna genom datorn och barnen
berättade om vilka foton de hade tagit och vad de föreställde. Vi spelade
memory i olika grupper. Barnen ritade sedan teckningar om de upplevelser
de haft, skrev text om vad de föreställde på kurdiska och svenska till sina
teckningarna med hjälp av sina vårdnadshavare.

Vi hade förberett ordkort på svenska och kurdiska på olika objekt
exempelvis kruka, list, gardin. Barnen tog ett kort i taget, gick till sin
vårdnadshavare och frågade vad det stod och vad ordet heter på kurdiska.
De kom sedan till oss för att repetera orden på sitt modersmål, fick
häftmassa för att sedan sätta ordkortet på rätt objekt i rummet,

AKTIVITETER MED SPRÅKGRUPPERNA



Somaliska språkgruppen
Den somaliska språkgruppen valde att upptäcka vad som finns i hemmet,
så temat för aktiviteten blev hemmet för denna grupp. Vi besökte ett
somalisktalande hem. Vi hade med oss ordkort med svenska ord, ordkort
med olika föremåls namn, som kan finnas i ett hem exempelvis stol, bord,
diskbänk, frys, vägg, golv, handtag och matta. Vi började med att göra
namnskyltar. Skrev sedan våra namn på svenska på papperstejp som vi
fäste fast  på oss. Vi tog fram ordkorten  och ett av barnen tyckte vi skulle
lägga ut korten upp och ner, så vi inte såg det skrivna ordet. I tur och ordning
tog vi ett kort, läste det svenska ordet och vårdnadshavarna översatte
ordkortet till somaliska. Barnen ville sen skriva det somaliska ordet på
ordlkorten och sen satte vi fast ordkortet med det somaliska och svenska
namnet, på objektet.

En av vårdnadshavarna ville sen upprepa på somaliska vilket objekt han
sökte  exempelvis sa han att det här ordetkortet jag vill att ni hittar är
något man öppnar en dörr med,  Dörrhandtag, skrek  ett av barnen. Barnen
gick till objektet som vårdnadshavaren hade förklarat på deras modersmål.
Det blev en tävling mellan barnen vem som kom först till objektet. . Efter
aktiviteterna avslutade vi med te, saft och sockerkaka medan vi samtalade
om aktiviteternas gång.

Arabiska språkgruppen
Den arabisktalande språkgruppen valde att besöka ett Lekland.

Vi började med att göra namnskyltar. Namnen skrevs på svenska och
arabiska på papperstejp som vi fäste fast på oss. Därefter undersökte vi
Leklandet med bollar, ruschkanor, cyklar och klätterställningar.  Vi lekte,
dokumenterade med kamera, observerade och diskuterade. Några av
barnen var äldre än de andra och de var med och hjälpte de yngre barnen.
Därefter fick barnen och vårdnadshavarna välja vad de ville äta från
Leklandets restaurang och vi åt pannkakor tillsammans.

Tillsammans med barnen och vårdnadshavarna samtalade vi om vad som
fanns i leklandet och vad barnen hade gjort.  Den arabisktalande
språkgruppen träffades sedan på resurscentret.  Där visade vi först fotografier
från besöket på Leklandet och lekte några språklekar, nämligen “kims lek”,
ordlappar och vad ska bort. Några av barnen tog eget initiativ att skriva
på arabiska på de ord och ordkotet som fanns i resurscentret för att beskriva
vad som finns där, exempelvis lim, suddgummi mm.  Barnen fick sedan
berätta vad de tyckte om på Leklandet och illustrera det genom att rita
och måla.









Tänka/Resonera

Ta bort den som inte hör ihop

Denna lek kan lekas med många olika objekt och lekas överallt. Ta fram saker som hör ihop
eller inte. Låt barnen tala om vad som ska bort. Det kan finnas många olika svar. Låt barnen
hitta på olika saker och låta er gissa. Använd objekt från vardagen.

Fisken ska bort för den är inte rund.

Vilken är inte likadan?

Ta fram och visa olika föremål. Ett är inte lika de andra. Fråga barnet vilken som inte är likadan?
Exempelvis fisken är inte rund. Börja med enkla objekt i barnet vardag. Det kan sedan ändras till
fotografier  eller bilder på objektet och sedan till orden eller bokstäver.

Trehjulingen ska bort för den är inget djur.

Sedeln ska bort för det är ingen maträtt.
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